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Pe alocuri se vor semnala ploi și 
chiar lapoviță.

Dimineața La prânz Seara

Prefectul atacă primăria
Media și sexualitatea tinerelor

Deva (S.B.) - Imaginile ațâțătoare prezentate pe toate canalele de televiziune generează o exacerbare prematură a sexualității tinerelor care, încurajate de părinți, încep să imite de la vârste fragede comportamente erotice, /p.3

pedepse școlare
™ Hunedoara (C.B.) - Statul la colț și “urecheatul” elevilor sunt inter-zise în democrație. Cuvântul Liber a „vizitat”câteva unități școlare din Hunedoara pentru a vedea care sunt pedepsele pe care dascălii le maipot aplica elevilor indis- ^iplinați. /p.5

uăinari pe DN 7
Deva (T.S.) - Trei hunedoreni au fost prinși în flagrant în timp ce transportau, în portbagajul mașinii, 51 de păsări a căror proveniență nu au putut-o dovedi. Cei trei furaseră găinile gata congelate de la ferma de păsări din Bălata. /p.5

Bani pen
tru liceu
Hunedoara (C.B.) - 
Colegiul Tehnic 
„Matei Corvin" din 
Hunedoara a primit 
din partea MEdC 
750 de milioane de 
lei vechi pentru echi
parea cu materiale 
didactice a labora
toarelor de fizică, 
chimie și biologie, 
precum și 160 de 
milioane de lei vechi 
pentru dotarea labo
ratorului de psihope
dagogie. „Aparatele 
de care aveam 
nevoie în fiecare la
borator au sosit. în 
aceste zile se vor 
despacheta și se va 
începe instalarea lor", 
a spus Petru Vulsan, 
directorul Colegiului 
Tehnic.

Se schimbă gardul!
Deva (M.S.) - Spiritul civic lipsește unor locuitori din Deva, care au devalizat gardurile ornamentale ce despart sensurile de mers pe bulevardele 22 Decembrie și Bălcescu. Ca să prevină asemenea evenimente, municipalitatea a solicitat constructorilor să monteze garduri cu inserții din metal, /p.3
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■ Prefectura a invalidat 
comisia primăriei care 
trebuia să decidă viitorul 
director la teatru.

Deva (S.B.) - Concursul pentru șefia teatrului a fost amânat. Cauza este, conform viceprimarului Ioan Inișconi,

,,atacarea de către prefectul județului a Hotărârii Consiliului Local Deva prin care s- a constituit comisia de concurs”. Prefectul a constatat faptul că această comisie este ilegal constituită pentru că din ea făceau parte persoane din aparatul administrativ al Consiliului Local Deva, instituție

ce are în subordine Teatrul de Artă Dramatică Deva. Președintele comisiei era chiar viceprimarul I. Inișconi care precizează, în acest sens, că: „mâine se va forma o nouă comisie, în cadrul ședinței de Consiliu Local”. Pentru participarea la concursul organizat ca urmare a demisiei fos

tului director al teatrului, Zol- tan Turi, s-au depus doar două dosare. Membrii comisiei contestate susțin că acest număr este, totuși,, prea mic și că odată cu amânarea concursului ar trebui ca procedura să fie urmată, de la cap la coadă, de o nouă perioadă de înscriere. /p.3

A rămas prezența obligatorie
■ Chiar dacă armata nu 
mai e obligatorie, tinerii 
trebuie să se prezinte la 
Centrul Militar Zonal.Deva (M.T) - Conform legislației în vigoare, tinerii care au ajuns la vârsta majoratului sunt obligați să se prezinte la Centrul Militar Zonal (CMZ) pentru a fi luați în evidență. Această acțiune

înlo cuiește, din anul 2007, activitatea de recrutare. înregistrarea în baza de date a armatei este obligatorie și pentru cei care nu s-au prezentat la centrele teritoriale în anii trecuți. Acțiunea presupune înscrierea lor în evidența armatei, în scopul selecționării, stabilirii aptitudinilor și a opțiunilor privind modul de îndeplinire a îndatoririlor militare în eventu

alitatea unei situații de criză, cum ar fi un conflict armat. De asemenea, sunt obligați să se prezinte pentru luarea în evidență toți tinerii care nu au răspuns ordinului de recrutare atunci când l-au primit. Aceștia vor primi înștiințare de la Centrul Militar Zonal, iar dacă nu se vor prezenta, vor fi sancționați cu amenzi cuprinse între 200 și 400 lei, conform legii, /p.5

Termen
Deva (C.P.) - Mâine este termenul limită până la care angajatorii au obligația să depună fișele fiscale ale salariaților pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate în 2006. Fișele fiscale se depun la fisc în format electronic. Un exemplar va trebui înmânat salariatului.

Penalizări pentru deversări
■ Cinci societăți comer
ciale au primit amenzi 
de peste 13.000 de lei 
de la SGA.Deva (I.J.) - Sistemul de Gospodărire a Apelor - Administrația Națională „Apele Române” a aplicat amenzi de peste 13.000 de lei pentru deversarea de ape uzate in râurile care traversează județul de către cinci societăți comerciale. Firmele au fost penalizate pentru depășirea limi

telor admise la indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate. Printre firmele penalizate se numără Ecosid Hunedoara și două filiale ale Companiei Naționale „Minvest” Deva. Sistemul de Gospodărire a Apelor Hunedoara a prelevat probe din apele râurilor Mureș, Strei, Cema, Orăștie, Certej, Peștiș. Sârbi, Galbena, Breazova, Zlata și Râușor. Societățile respective au depășit maximele admise la indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate.

Prima ediție a concursului de fidelitate abonaților CL a desemnat câștigătorul lunii februarie, în pei soana lui Biro Istvan (Deva), ales în mod aleator, din baza de date a abonaților Cuvântul Liber. Prăjitorul de pâine câștigat îi va răsfăța diminețile. Continuați să fiți abonat CL pen 
tru că aveți numai de 
Câștigat! (Foto: CL)
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• Explozie. 0 bombă a explodat, ieri, în 
parcarea filialei OSCE din orașul Pec, situ
at în vestul provinciei Kosovo, fără ca de
flagrația să provoace victime. Aceasta es
te a două explozie din ultima săptămână 
care vizează instituții internaționale din 
Kosovo, în contextul în care este aștep
tată decizia privind statutul provinciei se
paratiste.

Rănit în 
explozie

Bagdad (MF) • Vice
președintele Irakian a 
fost transportat la spital 
pentru un consult de ru
tină, după ce a suferit 
câteva rftni ușoare, ca 
urmare a unei explozii 
produse ieri la sediul 
Ministerului Lucrărilor 
Publice și soldate cu 
moartea a șase persoa
ne. Explozia s-a produs 
în timpul unei ceremo
nii la care participa și 
vicepreședintele de con
fesiune șiită Adel Abdul- 
Mahdi.

îngrijorat
Moscova (MF) - Minis

trul rus de Externe, Ser- 
ghei Lavrov, a declarat 
ieri că este îngrijorat de 
speculațiile pe tema u- 
nui eventual atac mili
tar împotriva Iranului. 
„Previziunile și sugestii
le referitoare la un atac 
militar împotriva Iranu
lui s-au Înmulțit și acest 
lucru ne îngrijorează”.

Ministrul rus de Externe, 
Serghei Lavrov (Foto: epaj

Dick Cheney
(Foto: EPA)

Vizîte-
surpriză
Islamabad (MF) - Vi
cepreședintele ameri
can Dlck Cheney a 
ajuns Ieri în Pakistan, 
în cadrul unei vizite- 
surpriză, după o es
cală în Sultanatul 
Oman. Deplasarea 
Intervine la scurt 
timp după Informații
le apărute în presa 
americană, potrivit 
cărora președintele 
George W. Bush ar fi 
decis să îl avertizeze 
oficial pe omologul 
său pakistanez Per- 
vez Musharraf că 
majoritatea democra
tă dn Congres ar

£ putea reduoeajufofii ’ j 
acordat Uamabadu- ’ 
lui dacă Pakistanul 
nu va înregistra pro
grese în lupta împo
triva al-Qaida. De la 
Islamabad, Cheney a 
mers într-o vizită 
neanunțată și în 
Afganistan pentru a 
discuta cu președin
tele Hamid Karzai 
modalitățile de con
tracarare a anunțatei 
ofensive a talibanilor 
din primăvară.

Amenințate cu disparițiaLondra (MF) - Minoritățile etnice și religioase din Irak, care reprezintă zece la sută din populația țării, sunt victime ale unor violențe „fără precedent”, care le-ar putea provoca dispariția, potrivit unui raport al Minority Rights Group (MRG).„Minoritățile etnice și religioase din Itak se confruntă cu nivele de violență fără precedent și, în anumite cazuri, riscă să dispară complet din patria lor ancestrală”, a a- vertizat organizația care militează pentru apărarea drepturilor omului.Aceste minorități (creștini armeni și cal- do-asirieni, evrei, palestinieni, turkmeni etc.), stabilite în Irak de peste 2.000 de ani, sunt vizate de comunitățile șiite, sunnite și kurde, pe fondul intensificării luptei pentru putere și teritorii. :Victime ale atacurilor, răpirilor și amenințărilor venite din toate părțile, aceste ? minorități se află într-o „situație precară”, a avertizat organizația.Raportul a constatat că nivelul de imigrare al acestei categorii a populației este e- norm, reprezentând 1,8 milioane de refugiați irakeni, care caută în prezent o țară-gazdă.Organizația a lansat un apel comunității internaționale, în special celor două state care administrează din 2003 intervenția în Irak, pentru „a împărtăși destinul nefericit al refugiaților și a nu îl lăsa să cântărească în mod disproporționat în statele vecine” cu Irakul.
CUVÂlffl#. JURNAL

Cuvântul liber 
este audrtaî de 

Brouf Român de 
Audă ai Tăietor.
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Contra Zeci de Ira
nieni din diaspora, opo- 
nențl ai președintelui 
Mahmoud Ahmadine
jad, au demonstrat ieri 
în centrul Londrei, pen
tru a cere ONU să a- 
dopte o rezoluție contra 
Teheranului, Cei cinci 
membrii permanenți ai 
Consiliului de Securita-’ 
te al ONU plus Germa
nia s-au întâlnit ieri ta 
capftada Marii Britanii 
pentru a dezbate situa
ția creată de faptul că 
Iranul a ignorat, săptă
mâna trecută, termenul- 
limită impus de Națiu
nile Unite pentru a-șl 
suspenda programul de 
îmbogățire a uraniului. 
(Foto: EPA)

Băsescu va consulta partidele
■ Traian Băsescu a 
dezbătut cu reprezen
tanții societății civile pe 
tema votului uninominal.

București (MF) - Președintele 
Traian Băsescu a anunțat ieri, 
la întâlnirea cu reprezentanții 
societății civile pe tema refe
rendumului privind votul uni
nominal, că va organiza o con
sultare cu partidele politice.

El nu a precizat data la ca- 
re-ar urma să aibă loc aceasta 
consultare și nici pe ce temă 
va fi aceasta.

„Voi consulta partidele po
litice, dar vă reamintesc că 
intenția mea spusă de la înce
putul mandatului a fost că 
trebuie să corectăm Constitu
ția și să eliminăm W ntgio-

nalitftțile”, le-a spus Băsescu 
reprezentanților societății ci
vile prezențl la Cotroceni, du
pă ce unul dintre partlclpanți 
l-a recomandat sft consulte șl 
W...................................................

Doar Parlamentul X
poate ai modiSoe \
Constituția, eu 
mi-aș dori si o 
fac, dar nu pot. JnVteatAi Blaxru

....................................................w 
partidele politice ta privința 
votului uninominal

Președintele a spus, în ace
lași context, că nu poate fi ig
norat faptul că este necesară 
o adaptare a Constituției „la 
realitățile jjțir*”

PSD sare peste comisia

„Doar Parlamentul poate să modifice Constituția, eu mi-aș dori să o fac, dar nu pot. A- vem o Constituție care nu ne dă soluții, în principal legat de relațiile dintre Parlament și președinte. Nu mai vorbesc de alte tipuri de relații”, a spus Băsescu.
Explicații poporuluiPreședintele a mai spus că votul uninominal va trebui explicat „din județ în județ”, pentru că sunt șanse minime ca mass-media să promoveze acest sistem de vot, precizând că el va fi unul dintre cei care vor informa populația.„Sunt șanse minime să se promoveze soluția (votului u- ninominal - n.r.) pe mass-me- dia. M^fcsb —■

-iș r-r! ■

de anchetă

trebuie explicat din Județ în Județ”, a afirmat Băsescu.El a adăugat că „există interesul ca votul uninominal să nu se facă, indiferent de ce spun partidele”.Președintele a mai declarat că întrebarea care va fi adresată populației la referendumul privind votul uninominal va fi inclusă în decretul prezidențial care va anunța d^f consultării. "La întâlnire au participat, între alții, Cristian Pârvules- cu (Asociația Pro democrația), Victor Alistar (Transparency International), Ioana Avădani (Centrul pentru Jurnalism Independent), Andrei Oișteanu (Grupul pentru Dialog Social), Radu Nicosevici EȘbui făcut apostolat ¡XAcademia de Advocacy); 5. u
■ Social-democrații nu 
vor susține comisie par
lamentară pentru sus
pendarea lui Băsescu. •

București (MF) - Vicepreședintele PSD Victor Ponta a a- nunțat, ieri, după ședința Biroului Permanent Național al partidului, că social-democrații nu vor susține instituirea unei comisii parlamentare de anchetă pentru suspendarea din funcție a președintelui Traian Băsescu.Ponta a precizat că PSD consideră că motivele invocate pentru suspendarea din funcție a șefului statului, în documentul depus la Parlament, sunt suficiente pentru a cere avizul Curții Constituționale.Președintele PSD, Mircea Geoană, a declarat, după șe-

dință Biroului Permanent Național, că formațiunea sa nu va propune înființarea unei comisii de anchetă în ceea ce privește suspendarea președintelui, dar va susține instituirea acesteia dacă vor exista propuneri în acest sens din partea altor partide.„Poziția PSD este de a nu propune, la întâlnirea de miercuri a plenului reunit al Camerelor, constituirea unei comisii parlamentare de anchetă. Dacă vor exista propuneri în acest sens din partea altor grupuri parlamentare, poziția noastră este de a spi- jini o astfel de activitate”, a spus Geoană.El a arătat că poziția PSD de a nu susține înființarea unei comisii de anchetă, după ce, în prealabil, anunțase că va solicita instituirea aceste-

ia, nu reprezintă o reconsiderare a strategiei.Surse din interiorul partidului au declarat că solicitarea PSD privind instituirea u- nei comisii de anchetă ar fi M —
Poziția PSD este 
de & nu propune, 
in plenul reunit al 
Camerelor, consti
tuirea unei comisii 
parlamentare de 
anchetă.

Mircea Geoanăneavenită, întrucât ar arăta că PSD consideră că argumentele aduse în favoarea suspendării președintelui Țra- ian Băsescu nu ar fi suficiente pentru trimiterea, spre 'avizare, direct către Curtea Constituțională.
Se detașeazăIași (MF) ■ Comunitatea Moldovenilor din România (CMR) a dat asigurări că nu dorește să se implice în dispute politice care ar putea afecta relațiile dintre Chișinău și București, reacționând astfel la declarațiile președintelui Vladimir Voronin despre situația moldovenilor din România, informează un comunicat.După o întâlnire cu membri ai CMR care au vizitat Chișinăul, președintele R. Moldova, Vladimir Voronin, a acuzat autoritățile de la București de intoleranță față de „minoritatea etnică a moldo-
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de declarațiile lui Voroninvenilor” din România.„în urma evenimentelor ultimelor zile prin care se încearcă politizarea acestei vizite de către anumite grupuri de interese, suntem obligați să precizăm că CMR nu se a- mestecă și nu se implică în aceste dispute deoarece ar intra în contradicție cu prevederile statutare și ne îndepărtează de la ideea care a stat la baza acestei entități, anume schimbul cultural și economic între cele două state”, comunică biroul de presă al CMR.Potrivit comunicatului, CMR are ca scop „apărarea

drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor români de origine moldovenească și promovarea elementelor culturale moldovenești”.„Dacă anumite grupuri de interese se folosesc de CMR ca instrument politic care să afecteze relațiile dintre cele două state, suntem obligați să luăm decizia, împreună cu toți membrii fondatori, să declanșăm autodizolvarea CMR. Pentru orice alte informații sau declarații care apar despre CMR și liderii acesteia, nu ne asumăm responsabilitatea”, încheie organizația.

Masacrul, de
clarat genocid

Haga (MF) - Curtea Internațională de Justiție (CIJ), instanța supremă a Națiunilor Unite, a decis ieri că deși statul sârb nu este direct responsabil pentru genocidul comis în Bosnia, în timpul războiului dintre anii 1992-1995, acesta nu și-a îndeplinit responsabilitatea de a preveni comiterea masacrului.Bosnia a cerut Curții Internaționale de Justiție să decidă dacă Serbia s-a făcut vinovată de genocid prin omorurile în masă, violurile și purificarea etnică pe care le-a comis în timpul războiului, într-unul dintre cele mai importante cazuri judecate de această instanță în cei 60 de ani scurși de la înființarea ei.Aceasta a fost pentru prima oară când un stat a fost judecat pentru genocid, faptă scoasă în afara legii de o convenție ONU din 1948. Un verdict favorabil Bosniei i-ar fi permis acesteia să ceară Serbiei compensații de miliarde de dolari.CIJ a conchis că masacrul de la Srebrenița a reprezentat un genocid, ceea ce nu se poate spune însă și despre celelalte omoruri în masă comise împotriva musulmanilor bosniaci.
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•Srtfc te anranzn în urma controalelori efectuate de p'olițiștii serviciului rutier, la sfârșitul săptămânii trecute, au fost aplicate 383 amenzi la legea circulației, din care 55 la.regimul de viteză. (T.S.)

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@in1omimedia.ro

Felix, Elena și 
teoria suptului

Disperat că a ajuns un partid cu un 
procent așa de mic, încât n-are rost 
să țe mâi apleci după el, marele scriitor de 

referate securiste Felix Dan Voiculescu 
încearcă din răsputeri să-și recapete cele 
șapte procente care i-au asigurat rolul de a 
cincea roată la căruța guvernării, Și impli
cit, posibilitatea de a se învârti cu ușurință 
prin lumea în care comisioanele umplu 
buzunarele. Așa se face că, într-un discurs 
furibund, președintele conservatorilor a. 
sărit la gâtul lui Băsescu și al protejatei 
acestuia, Elena cea blondă și degrabă 
făcătoare de belete cu surprize. Și, pentru 
că se poartă discursurile deocheate, Felix a 
precizat cu subînțeles în discursul cu prici
na că, printre altele, Elena a supt... și ceva 
bani de la RAAPPS. Asta ca să aflăm cu 
toții că sintagma comunistă cu suptul sân
gelui de la popor s-a transformat în suptul 
banilor de prin bugetul statului.

„Dorim
■ Consilierii locali 
mizează pe o concu
rență mai mare la pos
tul de director.

Sanda Bocaniciu_______________
sanda.bocanlciu@in1ormmedia.ro

Deva - Comisia care a fost constituită ilegal pentru concursul care trebuia să aibă loc ieri a fost atacată de prefectul județului cu atât mai mult cu cât Consiliul Local Deva este coordonatorul de credite al Teatrului de Artă Dramatică Deva. Angajații teatrului așteaptă ca noul director să fie

cât mai

Vasile Țoneaun om competent, un foarte bun manager și să fi depus activitate în instituții cu același specific. Tocmai de aceea toată lumea se aștepta

multe dosare"

Marcel Morar (Foto: Traian Mânu) ca numărul dosarelor de participare la concurs să fie mai numeros. Consilierul local Vasile Țonea apreciază că: „concursul trebuie să aibă loc,

dar ar fi foarte bine să fie depuse cât mai multe dosare”! De aceeași părere este consilierul Marcel Morar, membru al comisiei. Alt membru, anonim, spune că „ar fi normal ca acest concurs să se declanșeze de la depunerea de dosare, pentru că astfel se va ajunge la numirea pe post a celui mai bun! „Din comisia de examinare va face parte și un reprezentant al Direcției pentru Cultură a județului Hunedoara. Una din condițiile de concurs este ca participantul să aibă minim un an de conducere într-o instituție de spectacol și studii superioare.
Media si sexualizarea feminină

5
■ Imaginile cu femei 
zugrăvite într-un mod 
sexualizat au efect psi
hologic negativ.

Sanda Bocaniciu_______________
sanda.hocaniciu@intormmedia.ro

Deva - Un studiu recent arată că bombardamentul mediatic în care fetele sunt prezentate ca niște obiecte

sexuale duce, pe cale psihică, la tulburarea comportamentului tinerelor. încă de la vârstele cele mai fragede fetițele sunt atrase de imaginile care prezintă femei frumoase, de păpuși cu fuste mini de piele neagră și cizme înalte până la coapsă, cu lenjerie pe care sunt imprimate desene ce simbolizează sexualitatea (inimoare, buze etc.). Urmarea acestor bombardamente

cu simboluri îi influențează și pe părinți. Fetițe de cinci ani sunt încurajate să cocheteze pe scenă la concursuri, să arate ca vedetele pe care le admiră la televizor, la gândul că aceștia le vor supraveghea întotdeauna! Toate acestea au, efect psihologic negativ asupra tinerelor, Consecințe: tulburări de nutriție, lipsă de respect de sine și depresie, rezultate slabe la învățătură. Sex-simbolul rămâne o obsesie

Sigur că Voiculescu are dreptate. Pro
blema este însă că, atâta timp cât te 
prezinți la alegerile pentru Parlamentul 

European cu celebrul DIP cercetat pentru 
că a supt bani pe stilul social democraților, 
discursul tău e egal cu zero. Iar blestemul 
nostru este că, după ditamai perioada de 
tranziție, marea masă a politicienilor care 
se freacă de ecranele televizoarelor, zi de 

tzi, și ne umplu capetele cu demagogii ief
tine nu suni altceva decât niște produse ale 
teoriei suptului la care aderă cu atâta 
măiestrie și fosta blondă de la Cotroceni.

Soluții pentru vandali
Deva (M.S.) - Gardurile ornamentale care delimitează sensurile de mers de pe bd. 22 Decembrie și Bălcescu vor fi schimbate cu bdtele care au și inserții din metal. Măsura a fost solicitată firmei constructoare de autoritățile locale, confruntate cu acte de vandalism ale unor cetățeni ce au distrus gardurile abia montate. „Unii chiar au intrat cu mașinile în ele”, a declarat Oancea, care a precizat că nu se vor plăti constructorului sume suplimentare pentru noile lucrări

Da' cu gardul ce ați avut? (Foto: Traian Manu)

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.

CUVÂlfflț ** F» 
U SRK

întrebarea săptămânii: Considerați 

, că Deva are nevoie de șapte 

bazine de înot?

P ■ 

[ CUVW ;
Lot prin

«« I

Trimite SMS conținând cuvântul
DA la numărul 0720/400555 (tarif normal). Pot fi adăugate 

și scurte comentarii, însoțite de nume.

NU
Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 
0720/400555 (tarif normai). Pot fi adăugate și scurte 
comentarii, însoțite de nume

’’joeo oca con SMS 
. oănă uner. ars 15.

Eu cred că mass-me- dia exagerează cu publicarea și relatarea de emisiuni ce prezintă aspecte ce nu simt exemple bune pentru tineri. Curiozitate există și, din păcate, prea multe posibilități de punere în practică!
Prof. Vasile Szanto, 
Deva,

Sunt de părere că ceea ce ne dă mass- media trebuie selectat. Tinerii slabi pot fi influențați sau cei care sunt nemulțumiți de ei și doresc să pară altceva decât sunt! Din păcate sexualitatea îi a- trage pe tineri tot mai mult!
COSMINA ACHIM MARCUȘ, 

Deva,

Fetele de astăzi se manifestă mult mai libertin, și asta datorită presei și televiziunii, pentru că acolo văd exemple negative! Cred, însă, că fetele, dar și băieții, care au educație, nu urmează exemple proaste și știu ce să aleagă!
Elisa Ioniță, 
Deva,

Eu nu am ales nici un model de viață al vreunei vedete! Nu cred că ești mai liber dacă faci tot ce nu este indicat și dacă încerci fel de fel de experiențe! Cred că mass-media mai mult strică psihicul tinerilor care se cred teribiliști!
Gabriela Ioniță,
Deva,

știu ce să spun, ică este un lucru bun sau rău că mass-media prezintă tot ce este de prezentat! Tinerii bine educați trebuie să știe ce este bun sau nu pentru ei, pentru a deveni oameni respectabili și a duce o viață corectă!
OCTAVIAN NlSTOR, 

Deva,

Mai tari in comunicații 
decât telefonia celulară 1 mărțișor pentru tine!

Hațeg (H.A.) - YO HD Antena DX Grup este primul ra- dioclub din țară care are o mașină utilată cu tot ceea ce este necesar pentru o intervenție în situații de urgență. Proprietarul mașinii este un radioamator pasionat.. Eugen Ilian, din Hațeg, sau YO2LMA, cum îl știu colegii și prietenii radioamatori, este membru al noului Radioclub YO HD Antena DX Group. El a cumpărat mașina anul trecut și a dotat-o cu sisteme de comunicare prin care se pot stabili legături cu radioamatorii din întreaga lume, telefoane mobile pe toate rețelele de telefonie mobilă din România, antenă TV satelit și re-

ceptor TV, laptop, aparat foto și cameră video, dar și alte stații, emițătoare și receptoare despre care doar ei, specialiștii, știu ce sunt și la ce folosesc. în plus, în mașină se găsește un pat pliant, o targă, dar și o trusă medicală de prim ajutor. Mașina radioamatorilor poate ajunge în locuri unde autoturismele obișnuite sau chiar cele de teren nu ar putea să ajungă. Mai mult, stațiile cu care este dotat acest centru mobil pentru situații de urgență pot stabili contact chiar din cele mai înalte, joase sau ascunse locuri, acolo unde telefoanele mobile și-au pierdut demult semnalul. Este un gest aparte când o femeie primește într-o zi specială din 
an, de 1 Martie, o frumoasă atenție, sub formă de mărțișor. Dacă 
aveți pe cineva drag căreia vreți să-i împărtășiți un gând frumos 
sau o felicitare, Cuvântul Liber și www.huon.ro vă oferă 
această posibilitate!
Dedicațiile și felicitările pot fi trimise până în 28 februarie, ora 
12:00, la redacția Cuvântul Liber din Deva, B-dul 22 Decembrie, 
nr. 37A, sau pe adresa de mail: 
magdalena.serban@informmedia.ro
Cuvântul Liber și www.huon.ro vă vor ajuta pe 1 Martie, printr-o 
pagină specială, dedicată primei zile de primăvară, să ajungeți cât 
se poate de plăcut, la sufletele dragelor voastre.
Haideți să ne bucurăm împreună de frumusețile primăverii!

Investiția a costat 3.500 euro

r
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marți. 27 februarie 2007

1850 - S-a născut pictorul loan Andreescu (m. 

1882),__________________
1900 - A fost creat Partidul Laburist din Marea Bri- 

tanle.___________________________________
1912- S-a născut scriitorul 

Lawrence Durrell („Cvartetul din 

Alexandria") (m. 1990)._____________

1917 - A început revoluția din 

Rusia.___________________________________
1920 - A murit, la București, 
AD Xenopol istoric și teoretician

al istoriei, sociolog șl economist (n. 1847)._____________

1932 - S-a născut actrița americană Elizabeth Taylor 
(foto).___________________________________________________________

1938 - A fost promulgată noua Constituție a 
României, care a deschis calea regimului autoritar al 

Iul Carol al ll-lea. .________________________________
1940 - A încetat din viață Nlcolae Tonltza, pictor, 
grafician șl critic de artă (n. 1886).

■V nw jm pu 
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-2° niatț* 2°

Prognoza pentru astăziLapoviță. Maxima va fi de 2°C, iar minima de -2°C.
Prognoza pentru două zile
Miercuri. Condiții de ninsoare slabă (dimineață). Maxima va fi de 7°C, iar minima de -2°C.
Joi. Lapoviță. Temperatura maximă va fi de 8°C. Minima va fi de circa 1°C.
Calendar Creștin-Ortodox____  __ _____
Cuv. Mărt. Procopie decapolitul; Sf. 1er. Leandru de 

Sevilla.

Calendar Romano-Catolic__
Sf. Gabriel al Maicii îndurerate, călug

Calendar Greco-Catolic_____
S Procopiu Decapolitul.

INTBEHUPERI APĂ, OAZ, CURENT

Energie electrică ____________________ ______
Astăzi, se va sista furnizarea energiei electrice, în 

vederea executării de lucrări programate, între 

orele:
8.30-15.00 în Deva, Cartier Dacia, bl.20; 
8.00-14.00 în Hunedoara, Str. Mureșului, bl. C42,

sc. A, B, C, D, str. Eliberării, bl.1, sc.A, B, C; - 
Hațeg, str. Tudor Vladimirescu, bl.17;
9.00-16.00 în Sălașu de Sus;

Gaz ______ __________ ■ ■"___  ____________
Astăzi furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă______________ - '
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă in 

Deva, între orele:

8.00 - 11.00 pe Str. Liliacului, intersecția străzilor 

Vulcan cu M. Eminescu (până la Parcul Cetății). Sunt 
afectate: Str. Libertății în intersecție cu Restaurantul 
Bachus: Str. 1 Decembrie (până la Prefectură) și str. 
împ.Traian (până la Piața Victoriei).

8.00 - 12.00 pe Str. Pescărușului, Mărăști, 

Mărășești, Gh. Doja, Vânătorilor, Al. Moților.
8.00 - 15.00 pe str. A. Mureșan, bl. 1,2 și 3; 
Călugăreni (parțial). Minerului, N. Bălcescu (parțial), 

Micro 15 și Bejan; - str. Horea și 16 Februarie.

T

Ardei grași umpluți cu 
brânză de vaci și unt
Ingrediente: brânză de vaci 600 g, unt 200 g, mărar 

verde 1 legătură, ardei grași 10-12 bucăți, sare. 
Mod de preparare: Untul se freacă spumă, se. 

adaugă brânza de vaci trecută prin sită și se 

potrivește gustul de sare. La sfârșit se adaugă 

mărarul tocat mărunt. Se umplu ardeii cu această 

compoziție, se lasă câteva ore la rece. Se consumă 

tâiați în felii cu grosimea de circa 1 cm ce se așază 

pe platouri și se decorează.

4f
o

Soluția Integrsmel din numărul precedent: P - G - BAC - JAGUAR - EP - RR - TIGRU - 0DAI - 
CL - M - OTET - APA - ASI - RASA - T - EDIL - NP - UG - AB - STI - HA - ARGEȘ - DEMOLA

RO - PAC - SCAI - MARET - RELE - OZ - OM - IATA

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 
în perioada 9 - 28 februarie, Cuvântul Liber vrea 
să-l demonstrezi cât de ușor te poți juca cu cuvintele. 
Dezleagă corect toate intégramele apărute în această 
perioadă, realizează o colecție șl trimite-o alături de 
talonul completat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 3 7A, sau la OP1, CP 3, Deva, sau 
depune-o în cutiile spedaie Cuvântul liber, până în 8 
martie.
Extragerea va avea loc fri 9 martie» iar numele 
câștigâtoniui va fi puMcat ti edrpa târî 10 martie.

CUVÂNTUL Ui« TE Vi EA CAȘTMATO«

Informații suplimentare ia nr. 0254^211275, int 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.

50 RON Al cAștigati
I 
I!
i 
i 
i 
t 
< 
i 
I 
I

! i ■

Nume.................................................
Prenume .........................................
Adresa.............................................
...................................Tel.................................... i

I
Localitatea ...................................... j
Sunteți abonat la Cuvântul liber? '

DA □ NU □

(WO
Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajațiI Inform Media și nici rudele acestora de gradele I și II.

Berbec
Dimineața survin evenimente neașteptate, care vă dau peste 
cap toate planurile. Este posibil să fiți luat prin surprindere 
de niște musafiri din altă localitate.

Taur
Dimineața înregistrați un succes care vă întărește convin
gerea că parcurgeți o perioadă favorabilă. Aveți ocazia să 
începeți o afacere foarte profitabilă cu un prieten. || 

Gemeni
S-ar putea să ajungeți la un punct de cotitură în viață, care 
să vâ aducă mari bucurii. Forma intelectuală în care vă aflați 
vă asigură succesul pe plan financiar.

Rac
Aveți un succes remarcabil-pe plan social șl material. Pro
fitați de șansele care vi se oferă, dar aveți grijă să nu forțați 
norocul. Acceptați ajutorul partenerului de viață.

Leu
După o perioadă dificilă pe plan sentimental șl financiar, 
aveți un succes nesperat. Climatul general vă este favora
bil. Relația cu persoana iubită este foarte bună.

Fecioară
Sunteți într-o formă Intelectuală deosebită. Aveți un spi
rit de Inițiativă cu care reușiți să vă Impresionați colabo
ratorii. Aveți succes pe toate planurile șl câștigați bine.

Balanță

Aveți parte de schimbări importante pe plan profesional 
și în relațiile sociale. La serviciu găsiți soluții originale, accep
tate de șefi și colegi, care vă vor ajuta foarte mult,

Scorpion
Astăzi este posibil să vi se propună o colaborare. Nu accep
tați pentru că v-ar lua prea mult timp, iar partenerul de 
viață v-ar reproșa că neglijați și mai mult familia.

&
Săgetător
Se ivește ocazia să vă asociați într-o afacere sau vi se pro^ 
pune un nou loc de muncă. Luați o hotărâre definitiv«'' 
fără să cunoașteți toate avantajele și dezavantajele.

Capricorn
Aveți succes la o întâlnire cu persoane importante. Cei 
din jur vă apreciază ideile. Este o zi bună pentru consoli
darea relațiilor și aveți ocazia să vă faceți noi prieteni.

Vărsător
Dimineața sunteți obligat să faceți cheltuieli neprevăzute, 
dar apreciate de întreaga familie. După-amiază s-ar putea 
să vă schimbați programul în ultimul moment.

.... iPești
Vă puteți ocupa de afaceri. Aveți norocul să obțineți ve
nituri suplimentare și sunt șanse mari să vă îmbunătățiți 
sensibil situația financiară. Evitați speculațiile!

7:00 Jurnalul TVR 
8:00 Justiție militară (s) 
8:55 Armonii în natură

|TJ(doc., ep. 12, Italia, 
2004) 

9:10 Dis-de-seară (r) 
10:20 Arhiva de servidu.

Istorie în statui 
10:30 Profesioniștii (r) 
11:30 Sănătate pentru toții

(r) 
12:00 Ne vedem la... TVRl

Talk-show. Transmisi
une directă 

13:00 Zack și Cody, ce viață 

0 mini iatăI (ep. 10,
comedie, SUA, 2005) 

13:30 Desene animate. Club
Disney (SUA)

14:00 Jurnalul TVR 
15:00 Rețete delicioase (doc.

0ep. 9, Anglia, 2005) 
15:30 Oglinda retrovizoare.

Magazin de informare 
și educație rutieră 

16:00 Kronika. Emisiune în 
limba maghiară 

17:00 Jurnalul TVR 

17:15 Atom. Mâine este
Ei acum!

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

20:20 între bine și rău.
Transmisiune directă 

21:50 Anatomia lui Grey (ep. 
g8, dramă, SUA, 2005).

Cu: Ellen Pompeo, 
Sandra Oh, Katherine 
Heigl, Justin Chambers 

22:45 Jurnalul TVR. Sport
Meteo

23:15 Dinastia (ep. 20) 
23:45 Arhiva de serviciu.

Mariene și Evita, mis
ter și legendă 

23:50 Celebritățile timpului
Otău (1 episod) 

24:00 Viața ca-n filme (ep.

0 55, comedie, SUA) 
0:35 Dragonul verde 

(dramă, SUA 2001).
*Cu: Patrick Swayze, 

Forest Whitaker
230 Jurnalul TVR (r).

Sport Meteo
335 Dănutz SRL - Supa- 

maricet de tfvenbment 
(reluare)

455 OgMa retnMroere
(r)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 

doctore?
9:10 Omul care aduce 

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

10:15 Om sărac, om bogat
S(s,r)

11:15 La Servia (r) 
12:00 Dispăruți fără urmă

0 (s, r)
13:00 Știrile ProTv 
1330 La Bloc (r) 
14:00 Martor orb (dramă,

GjSUA, 1989). Cu: Victo
ria Principal, Paul Le 
Mat Stephen Macht 

16:00 Tânăr și neliniștit (s).
SCu: Eric Braeden, 

Joshua Morrow, Lau- 
reen Beli, Doug David- 
son, Peter Bergman 

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Om sărac, om bogat

0 (serial, comedie). Cu: 
Horia Brenciu, Șerban 
lonescu, llinca Goia, 
Cristina Deleanu, Clau- 
dia leremia 

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

Vremea

20*30 Eraser
£,(film de acțiune, 

Statele Unite ale 
Ameridi, 1996). 
în distribuție: Arnold 

Schwarzenegger, 
James Caan, Vanessa 
Williams. R.: Chuck 
Russell 

22:15 La Bloc 
22:45 La Servid 
23:15 Știrile Pro Tv. Sport 
24:00 Pe muchie de cuțit

0(film serial)
0:55 Omul care aduce 

cartea (reluare) 
lOOȘtHeProTv 
200 Tango criminal 

(Aama/thnller, SUA 
a2003). Cu: Robert 

Duvafl, Riten Blades, 
Kathy Baker. R.: 
Robert Duval

*00 Re mdae de cuțit (s,
r)

500 Pio Motor (r) 
fctOApcpoTv

Wuare)

600 în gura presei 

cu Mircea Badea
700 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos 

9:00 în gura presei (r) 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 Vivere (serial, Italia, 

g1999). Cu: Sara 
Armentano, Raffaella 
Berge, Giorgio Biavati, 
Francesca Bielli 

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

Gherghe
13:45 Fiica lui D'Artagnan 

(film, r)
16:00 Observator 
16:45 9595, te învață ce să 

fad
18:00 Vocea inimii (serial, 

dramă, România, 
g2006). Cu: loan Isaiu, 

Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan, Ion 
Dichiseanu

19:00 Observator cu
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță.

Sport 
Meteo

20:30 Din dragoste
(emisiune de 
divertisment) 

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

2400 Drumul spre iad 
jg (acțiune, SUA 2003).

Cu: John Savage, Sean 
Young, Michael P. 
Bondies. R.: Kevin 
Lewis.
Când Carter a acceptat 
un onorariu suspect de 
gras pentru a duce o 
mașină de lux la Los 
Angeles, a crezut că-i 
o slujbă ca oricare 
alta. Insă, când 
descoperă care este cu 
adevărat 
"încărcătura", se 
declanșează haosul.

200 Concurs interactiv 
300 Vivere (s) 
400 9595 (r) 
500 Vivere

(reluare)

8:30 Cutia fantastică (r) 900 
Jurnalul Euronews pentru Ro
mânia 9:10 Vânătorii de 
comori (r) 10:00 Tonomatul 
DP2 11:30 Lege și ordine (r) 
12:25 Populații străvechi 
(doc., r) 13:00 Zestrea 
românilor (r) 14:00 ABC... de 
ce? 14:30 Cutia fantastică (s) 
15:00 împreună în Europa 

16:00 Jurnalul TVR (r) 16:30 
Tribuna partidelor parla
mentare 17:00 Vânătorii de 
comori (s) 18:00 Lecția de... 
geografie 1835 Lege și ordine 
(s) 19:25 Supraviețuitorii 
dezastrelor 20:00 Jobbing 
2030 Arta supraviețuirii 21:00 
Ora de știri 22:10 Prințul 
nopții (dramă) 23:50 Natură și 
aventură (r) 0:20 Familia mea 
dementă 0:50 Tonomatul DP2 
(r) 2:15 Mic-dejunul campi
onilor (r)

6:00 Rebelde (r) 700 Iubire de 
mamă (r) 8:00 Duelul pasiu
nilor (r) 9:00 Culoarea păca
tului (s) 11:00 Pariul iubirii (s) 
1330 Jurământul (s) 15:30 
Iubire de mamă (s, Mexic/SUA 
2005) 16:30 Duelul pasiunilor 
(ep. 2, Mexic, 2006) 17:30 
Poveștiri adevărate 1830 Be- 
tty cea urâtă (s) 1930 Rebelde 
(s) 2030 Iubire ca în filme (s, 
r) 2130 SOS, viața mea! (s, 
Argentina, 2006) 2330
Jurământul (r) 1:15 Poveștiri 
adevărate (r) 2:15 Iubire ca în 
filme (s, r) 3:15 Acasă în 
bucătărie (r) 4:00 Amy, fetița 
cu ghiozdanul albastru (s)

0630-07.00 Observator (r)
1630-16.45 Știri locale Ă

7:00 Poză la minut (s) 8:00 
Malcolm și Eddie (s) 9:00 
Dimineața .cu Răzvan și Dani 
11:00 www.rebeli.70 (s). Cu: 
Topher Grace, Mila Kunis, 
Asnton Kutcher 12:00 Look 
who is winning 13:00 
Teleshopping 13:20 Look 
who is winning 1430 Miezul 
problemei (r) 1630 Bărbatul 
din vis (s) 1730 Naționala de 

bere 1830 Știri 20:00 Jara IlT 
Papură Vouă (divertisment) 
22:00 Miezul problemei 24:00 
Un nou început (s) 1:00 Fim 
artistic

9:30 Monștrii lui Brady (s, r) 
10:20 Lumea Pro Cinema (r) 
11:15 Joan din Arcadia (r) 
12:15 Spitalul de urgență (r) 
13:15 Monștrii lui Brady (s) 
13:45 Taz-Mania (s) 14:15 Ter
apie intensivă (r) 1530 Smal- 
Iville (r) 1630 Viața lângă Fran 
(r) 1700 Joan din Arcadia (s) 
1800 Spitalul de urgență (s) 
1900 Terapie intensivă (s) 
2000 Entertainment News 
2020 Ele spionează (s) 2130 
Viața lângă Fran (s) 2200
Rechini ucigași III fthrfcfac-

țiime. SUA 2002

7:00 Camera de râs 730 
Dragoste și putere (r) 8:00 
Sport cu Florentina 8:15 Ca
mera de râs 8:30 Casa noas
tră (r) 9:00 Flavours - 3 
bucătari (r) 1OOO Al 7-lea cer 
(s, r) 11:00 Tele RON 1230 
Play 14:10 Dragoste și putere 
(s) 14:45 Copilărie amenin
țată (dramă, SUA, 2003). Cu: 
Annie Potts 16:25 Al 7-lea 
cer (s) 17:25 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 18:00 Focus 19:45 
Mondenii (s) 20:45 Nuntă în 
48 de ore - reality show 2200 
Trăsniți în N.A.T.O. (ep. 10) 
2330 Forța legii (ep. 3, 
acțiune/thriîler, SUA, 2005)

7:40 Erin Brodcovidt (dramă, 
SUA, 2000) 1020 Jocuri 
politice (thriller, Danemarca,
2004) 12:10 0 nevastă ud- 
gașă (comedie, SUA, 1993) 
13:45 Dumnezeu e gelos 
(dramă, Marea Britanie, 2005) 
1520 Zeyda și asemui (come
die, Canada, 2004) 1650 
Sahara (acțiune, SUA, 2005) 
1855 Ce vrăji a mai făcut ne
vasta mea? (comedie, SUA.
2005) 20:35 Băi, care mi-ai 
șutit mașina? (comedie, SUA 
2000) 22:00 Deadwood (Ep. 
29, dramă, SUA 2006) 2300 
Batman (aventuri, SUA, 2005)

Realitatea de la 24:00

7:00 Cinema 730 Euromaxx 
(reluare) 8:00 Videoclipurl 
11:00 Ne privește. Cu Alina 

Stancu 12:00 Știri 13:05 Un 

nou început (reluare) (docu
mentar) 13:35 Emisiune reli
gioasă (reluare) 1435 Lumea 
cărților. Cu George Mihalcea 
15:35 Euroblitz - Oamenii și 
politica (documentar, reluare) 
16:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru (reluare) 1800 
6! Vine presa! Cu Livia Dilă 

și Nzuzi Mbela 2000 Irina By 
Monica Columbeanu 22.00 

Nașul. Talk-show cu Radu 
Moraru 2400 6! Vine presa! 
(reluare) 200 Chat TV

7.00 Bună dimineața, Româ
nia! 800 Realitatea de la 8:00 
900 Realitatea de la 9:00 9:10 
100% (r) 1030 Deschide 
lumea 13:20 EU, România 
14:50 Realitatea bursieră 
15:20 Fabrica 1650 Marfă 
1700 Realitatea de la 17:00 
17:45 Editorii Realității 1850 
Realitatea zilei 20:00 Reali
tatea de la 20:00 2005 Rea
litatea zilei 2100 Realitatea de 
la 21:00 21:50 Prima ediție 
2200 100% cu Robert Turtes- 
cu 23:00 Ultima oră 2400

9:00 Automobile americane 
recondiționate 1000 Motoci
clete americane 110O Con
fruntări și fiare vechi 1200 
Regii construcțiilor 1300 O 
pradă mortală 1400 Expio 
ratori urbani: Buffalo 1500 
Cum se fabrică diverse luciui? 
1600 Curse 1700 AutomoUe 
americane recondiționate 
1800 Motoddete americane 
1900 Vânătorii de mituri 
2000 Regii construcțȘoc 
Dubai - Paradisul de schi <fci 
deșert 2100 Imitatorii de ani
male 2200 Vinovat sau new- 
novat? 2300 Drumul spre Le 
Mans 2400 Ora zero: Cap
turarea U Saddam
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Om (C.P.) - Portal de informații diverse despre 
intemet, calculatoare, jocuri, hardware $1 software. 
Sfte-ul este tn același timp pagină oficială șl forum 
de discuții.

1 euro___________________________________________ 3,3786 lei

1 dolar american______________________ 2,5652 lei
1 gram aur 56,4652 lei
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Dispecerat lipi oaldâ 232225
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Direcția Sanltar-Veter. 221145

Amplasarea aparatelor radar Tn data de 27.02.2007:

-DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - 

Hășdat;

■ DN 7: Zam - lila - limita jud. Arad;
- Deva: B-dul Decedai, Calea Zarandului, str. Horea 

și Mihal Emlnescu.

Societatea Preț Variație
închidere (lei/acț) (%)

SNP 0.6000 0
SIF1 3.3000 -1,49
BRD 22.9000 0,44
IMPACT 0.7100 1,43
BIOFARM 0,7050 0,71
ANTIBIOTICE 1.9200 1,59
TEL 47.5000 -0,84
ROMPETROL 0.1040 -2,80
SIF3 3.2000 -0,62
SIF5 3.4300 0
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 
221277.

Reguli:
în fiecare 

bloc sunt 
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singură da
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Se feresc de supradoza de IT
■ Dependența de 
calculator se înre
gistrează nu doar în 
rândul tinerilor.

Ina Jurcone___________________
lna.Jurcone@ilnformmedla.ro

Hunedoara - Lupta contra 
dependenței de calculator se 
Înregistrează de la cele mai 
fragede vârste. Dacă pentru 
cei mici pe locul I se situează 
jocurile pe calculator cu tentă 
violentă, cei mai mari preferă 
să navigheze pe Internet sau 
discuțiile online. Elevii cla
selor a XH-a de la Liceul de 
Informatică Hunedoara spun 
că se simt dependenți de cal
culator.

între preferințele lor se 
numără programarea, dis
cuțiile online și abia mai apoi 
jocurilE. „Nu pot spune că 
sunt depedent de un Joc. De 
calculator in sine și abia mai 
apoi de Internet. Cred că, pen-

La furat de păsări congelate!
■ Mai multe păsări 
congelate au fost con
fiscate de polițiștii 
hunedoreni pe DN 7.

Deva (T.S.) - Polițiștii Biroului Poliției de Ordine Publică Deva i-au prins în flagrant pe Constantin D., de 40 ani, Liviu D., de 18 ani, și Mugurel D., de 32 ani, cu antecedente penale, toți din comuna Șoimuș, depistați pe DN 7, în timp ce transportau peste 100 de kilograme de păsări congelate cu un auto-
Cum mai pedepsește școala elevii?
â Din cauza elevilor- 
problemă unele unități 
școlare au apelat la 
ajutorul poliției.Hunedoara (C.B.) - Una din principalele cauze pentru care numărul elevilor indisciplinați din unitățile școlare este în

- observația individuală;

- mustrare în fața clasei și/sau în fața consiliului clasei/consiliului profe
soral;______________________________________________________________ ________

- mustrare scrisă;_________________________________________ _________________________

- retragerea temporară sau definitivă a bursei;_______________________________

- eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;
- mutarea disciplinară ia o clasă paralelă, din aceeași școală;_____________

- mutarea disciplinară la o altă unitate de învățământ, cu acceptul con-
ducerii unității primitoare;____________________________________________________ __

- preavizul de exmatriculare;_____________________________________________________

- exmatricularea.
----- _— ----------------- -—_—,------- ---------------------- ,.................. ... ......J

Armata, parțial obligatorie
*3 Instituțiile militariza
te preferă ca angajatul 
să provină de pe băn
cile unei școli militare.

Mihaela Tămaș
mihaela.ta mas@informmedia.roDeva - în privința vizitei medicale, care înainte era efectuată la Centrul Militar, aceasta s-a sfârșit. Totuși, tinerii trebuie să prezinte un document eliberat de medicul de familie din care să rezulte starea lor de sănătate. Cu toate acestea tinerii nu au scăpat însă de testul psihologic, care va fi susținut în prezența unui psiholog din cadrul armatei.în vremurile in care stagiul militar era obligatoriu.

Mircea Oergar (Foto: cl)

tru mine singura soluție să 
scap de dependență ar fi să 
pot să fac mai mult sport, 
ieșiri la munte. Din păcate, 
astea costă, iar accesul la 
Internet 11 suportă pe cheltu
ieli părinții”, apreciază Mir- 
cea Oergar.

„Nu cred că sunt depen
dent, dar mulțl dintre cu- 
noscuții mei sunt. Dacă stai 
acasă, calculatorul te atrage”,

turism Dacia 1310, condus de 
Constantin D. „Din cercetările 
efectuate, polițiștii au stabilit 
că cele 51 de păsări congelate 
au fost sustrase din incinta 
unei societăți comerciale din 
Bălata cu complicitatea unei 
muncitoare la respectiva so
cietate. Prejudiciul a fost recu
perat integral, iar cei în cauză 
sunt cercetați în stare de li
bertate sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de furt calificat”, 
declară Bogdan Nițu purtător 
de cuvânt în cadrul Inspec
toratului de Poliție al Jude
țului Hunedoara.

continuă creștere o poate constitui lipsa unor penalități mult mai drastice care ar trebui să existe în regulamentele de ordine interioară din școli. La Hunedoara, singura unitate școlară care s-a simțit nevoită să apeleze la ajutorul poliției este Colegiul Tehnic „Matei Corvin”.

existau și firme care impuneau ca viitorul angajat să aibă stagiul militar satisfăcut. „Nu cunosc firme care să mai pretindă ca angajații să aibă stagiul militar satisfăcut. Existau aceste cerințe care erau o garanție pentru angajator. Patronii riscau să-și piardă angajatul pentru ca acesta să- și satisfacă stagiul militar”, a declarat patronul unei firme de construcții, Radu Crâsnic.Șeful ISU Hunedoara, colonelul Petru Stăncoane, a declarat că „numai în aprile se va ști dacă va fi sau nu obligatoriu ca acela care optează pentru un post în cadrul ISU, să aibă armata făcută. E adevărat că acest lucru poate fi considerat o discriminare de către cei care nu au stagiul militar satisfăcut și vor să

Gabriel Cupețlu Ionuț Mărginean (Foto: CL)

susține Gabriel Cupețiu.
„Dependența de calculator 

ține mai mult de personali
tatea individului. Cred că, la 
vârsta noastră messengerul 
creează cea mai mare depen
dență. Jocurile sunt pentru 
cel mici”, spune Ionuț Măr- 
gineanu.

Dependența de calculator 
duce la probleme de sănătate 
cu care tinerii se aleg la

vârste din ce în ce mai 
fragede. „Se identifică tot mai 
des cazuri de depresii, ner
vozități excesive, frustrări 
sau izolarea de restul comu
nității, toate declanșate de 
strânsa legătură dintre uti
lizator și computer, dar mai 
ales de tăierea cordonului 
ombilical dintre cele două”, 
susține Dorina Login, psi
holog.

Noi și Uniunea Europeană
Lupeni (I.J.) ■ Primul sim- - pozion din acest an cu tema „Noi și Uniunea Europeană” a avut loc, ieri, în Lupeni și s-a adresat atât profesorilor cât și elevilor din oraș. „în cadrul simpozionului au fost prezentate diferite comunicări științifice despre România și UE și s-au prezentat lecții educative care se pot desfășura pentru elevi. Discuțiile s-au prelungit pentru că ele

„La sfârșitul semestrului I s-a constatat la școala noastră un număr de 80 de cazuri de scădere a notei la purtare, în principal din cauza numărului mare de absențe care la unii elevi poate ajunge până la 250. Pentru abateri disciplinare mai grave, școala are un parteneriat cu Poliția Hunedoara care are dreptul să-i avertizeze pe elevi și chiar să- i amendeze cu sume cuprinse între 50 și 200 de lei”, spune Petru Vulsan, directorul adjunct al colegiului tehnic. în alte școli, însă, regulamentul de aplicare a penalizărilor este respectat strict, fără să fie nevoie de adoptarea unor măsuri suplimentare pentru pedepsirea elevilor. „Noi urmăm exact procedurile legii 

Pentru anumite joburi se cere încă armata făcută (Foto: CL)lucreze la ISU. Dar, pe de altă parte, avem nevoie de pro- fesoniști, iar cei care au făcut armata, au noțiunile de bază a ceea ce înseamnă regimul cazon”. Și la IJJ Hunedoara situația este oarecum similară. în cazul in care acest criteriu va dispărea există trei posibilități. Una dintre acestea ar fi ca viitorul jandarm să proviră de pe băncile 

vii au fost foarte interesați de ce va aduce nou pentru ei aderarea la Uniune”, declară Magdalena Simbo- rean, coordonator de proiect. Comisia de Cultură își propune să desfășoare, în luna martie, o sesiune de comunicări științifice pe tema „Frumusețile Văii Jiului”. în cadrul aceluiași program va exista și o expoziție de artă fotografică pe aceeași temă, în Lupeni.

și pot spune că nu am avut până acum abateri disciplinare grave. Notele scăzute la purtare sunt din cauza absențelor. Cea mai drastică măsură pe care a luat-o școala noastră în acest an școlar a fost scăderea notei la purtare la șase pentru un elev care a scris trivialități pe caietul unui coleg”, spune Maria Gheorghe, directorul Liceului de Informatică din Hunedoara. „Școala noastră organizează discuții cu părinții elevilor- problemă, o metodă care dă roade. Pe alții îi chemăm în fața consiliului profesoral și le scădem nota la purtare”, afirmă Letiția-Lia Palcău, directorul Școlii Generale Numărul 11 din municipiul Hunedoara.

unei școli militare. în al doilea caz poate fi vorba de o persoană care a efectuat stagiul militar prin voluntariat, sau există premisa ca persoana venită din civilie. in urma concursului să efectueze un stagiu de pregătire pentru postul pe care-1 va ocupa". a declarat colonelul Vio- rel Sălan. șeful IJJ Hunedoara.

wwwzona.ro
mailto:lna.Jurcone@ilnformmedla.ro
mailto:mas@informmedia.ro
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Martin Scorsese

Martin Scorsese, 
marele învingător
■ Celebrul regizor a 
plâns după ce a a primit 
premiul Oscar pentru cel 
mai bun regizor.Los Angeles (MF) - MartinScorsese a fost recompensat în sfârșit cu un Oscar pentru regie, pentru thriller-ul „The Depart- ed” („Cârtița”), după șase nominalizări ale Academiei americane de film.Graham King, producătorul filmului, a venit pe scenă cu suflul tăiat de emoție pentru a ridica premiul pentru cel mai bun ifîlm al anului 2006, după ce Martin Scor- 

'sese fusese recompensat pentru aceeași peliculă cu premiul pentru cel mai bun regizor „Să fiu aici, pe aceeași scenă unde Martin Scorsese a câștigat un premiu Oscar, este o bucurie, o mare bucurie”, a spus King în spatele lui, în culise, strângând în mâini statueta aurită, Scor- 

sese avea ochii în lacrimi.Nominalizat în 2007 pentru a șasea oară într-un sfert de secol la premiile Oscar, new-yorkez-ul în vârstă de 64 de ani a plecat de cinci ori cu mâna goală de la ceremonie. „Cârtița” este un thriller sângeros și complex, despre mafia irlandeză din Boston.„Taurul furios” (1981), „Ultima ispită a lui Iisus” (1989), „Băieți buni” (1991), „Bandele din New York” (2003), „Aviatorul” (2005): constituie lista decepțiilor pentru Scorsese, în ceea ce privește Oscarul pentru regie. Descendent al unor imigrați italieni, născut în 1942 și crescut în cartierul „Mica Italie", unde a cunoscut personaje care vor marca operele sale, Scorsese a privit întotdeauna cu un soi de filozofie ar sti eșecuri, spunând ca nu t oreș e m Dscar „din milă”. „Am ' spus întotdeauna că pentru mine mai importantă este opera”.„Cârtița” a câștigat, de asemenea, premiul pentru montaj și pentru scenariu adaptat, pentru Thelma Schoonmaker și, respectiv, William Monahan.
Câștigătorii premiilor Academiei

Cea mai bună actriță în rol secundar: Jennifer Hudson, Dreamgirls Cel mai bun regizor: Martin Scorsese, The Departed

Cel mai bun film: The DepartedCel mai bun actor: Forest Whitaker, The Last King of Scotland tea mai bună actriță: Helen Mirren, The QueenCel mai bun actor în rol secundar: Alan Arkin, Little Miss Sunshine

Gala modei pe covorul roșu 9
■ Noaptea Oscarurilor 
este cel mai important 
mod de promovare pen
tru creatorii de modă.

Los Angeles (MF) - Ceremonia premiilor Oscar este nu numai un mare eveniment pentru industria filmului, dar și unul de o importanță crucială pentru industria modei. Anul ăcesfa, pentru cea de-a 79-a ediție a premiilor Oscar, Giorgio Armani a organizat chiar un spectacol extravagant de modă, în Beverly Hills, cu o seară înainte de cel mai mare eveniment al celei de-a șaptea arte, pentru a convinge celebritățile să-i poarte creațiile. 

chiar cuminte, o rochie argintiu metalic, cu un umăr acoperit cu cristale, care a făcut parte din colecția haute cou- ture a lui Armâni.
„Cumințenia culorilor”Rochia actriței a dat tonul serii, culori pale, linii curate, aspect metalic, tendințe regăsite pe toate podiumurile de modă din acest sezon. Beyonce Knowles și Katie Holmes, soția lui Tom Cruise, au ales tot ținute Armâni. Ediția de anul acesta a dat o lecție despre cum trebuie expuse tendințele de pe podiumul de modă pe covorul roșu. După părerea criticilor, elegant a rămas sinonim cu simplu, astfel încât multe dintre ținutele, garnisite cu pene,

fost una incitantă pentru că au existat celebrități care și-au asumat riscuri, dar o parte dintre acestea ’ au constituit un dezastru din punct de vederestilistic.Astfel a fost Anne Hathaway, în'tr-o rochie albă de la Valentino cu o fundă neagră exagerat de mare și Nicole Kidman, într-o rochie într-o nuanță puternică de roșu, care a părut gătită mai degrabă pentru Crăciun. Un alt exemplu, Je- nnifer Lopez drapată în stil grecesc, cu mai multe lanțuri metalice în partea de sus a rochiei sale stil empire de la Marchesa.Criticii sunt de părere că „rochia serii” a fost cea purtată de Reese Witherspoon, o ținută cu pliseuri realizată de design-
Cel mai bun film străin: Das Leben 
der Anderen, Germania

|țU-------------------- —   —................................................ ..................................................’Cel mai bun scenariu original: MichaelArndt, Little Miss SunshineCel mai bun scenariu adaptat:
William Monahan, The Departed Scenografie: Pan's Labyrinth Imagine: Pan's LabyrinthCea mai bună coloană sonoră originală: Babel\ Efecte speciale: Pirates of the
Caribbean: Dead Man's Chest Montaj: The Departed Mixaj de sunet Dreamcprts

Montaj de sunet. Letters From Iwo Jima Costume: Marie AntoinetteCel mai bun cântec original: I Need to 
Wake Up (An Inconvenient Truth), Melissa EtheridgeCel mai bun machiaj: Pan's Labyrinth Cel mai bun scurtmetraj: West Bank StoryCel mai bun film de animație: Happy Feet Scurtmetraj de animație: The Danish Poet Cel mai documentar de lungmetraj: An 
Inconvenient Truth

Cel mai documentar de scurtmetraj: 
The Blood of Yingzhou District

volane, funde, au arătat ciudat pe covorul roșu.Din punctul de vedere al modei, ediția de anul acesta a
er-ul francez Olivier Theysken, care, deși i-a creat actriței o siluetă puțin exagerată, nu a făcut-o să arate ca o vic-

Astfel, Cate Blanchett, starul din filmul „Babei”, o actriță care arată întotdeauna stilată în momente de criză, a avut o

Cate Blanchett, Beyonce Knowles, Jennifer Lopez. Nicole Kidman, Reese Witherspoon



cuvto Calificare pe spatele FC CIR
S P i R T ■ Internaționalii deveni 

au dus greul calificării 
la turneul final al CE 
Futsal 2007.

Ml SCUT

întărire. Chiar înaintea meciului cu Jiul, la LPF, Dinamo i-a înregistrat pe Caicedo, atacant ecuadorian, 23 de ani, Mateus, mijlocaș angolez, 22 de ani și Fernândes, mijlocaș francez, 28 de ani. Oricare dintre ei poate fi folosit în partida cu Jiul. (V.N.)

i»"”:.

Ciprian Marinuț
ciprian.marinut@informmedia.ro

• Etapă finală. Astăzi, de la ora 10, la Liceul „Traian" din municipiul Deva, se desfășoară etapa finală a Campionatului Județean de Volei Licee - Fete. Participă câștigătoarele etapelor locale din liceele județului. (V.N.)

20 11

Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia.ro

Fotbal / uaa I___________________
Deva (V.N.) - Rezultate ale etapei a XX-a: Oțelul - Ur- 
ziceni 3-2; Poli lași FC Național 1-1; CFR Cluj - Ceahlăul 

1-1; FC Argeș - U Craiova 0-0; Farul FC Vaslui 1-1; flo
ria - Pandurii 2-0; Steaua - UTA 0-0; Rapid - Poli 

Timișoara 2-0.________________________________________

Clasament__________________ ______
1. Dinamo__________19 17 11 41-10

2. Steaua_____________20 11 7 2 37-10

3. Rapid______________ 20 11 4 5 35-14

4. CFR Cluj 20 11 4 5 39-25

5. Gloria ___  1 10 3 7 26-19

6. Poli Tim. 20 9 5 6 20-16
L 7. Oțelul __________ 20 9 3 8 27-34

B8. FC Vaslui 20 8 5 7 26-30
■ 9/uȚA_______________26 7 4 9 17-20

10. Poli lași , 20 6 7 7 23-27

11. U Craiova 20 6 7 7 22-33

2. Pandurii 20 6 5 9 15-22

13. Farul______________20__ 5_ 7 8 21-22
14. Urziceni 20 6 4 10 16-22

15. Ceahlăul 20 5 3 12 14-30
16. FC Argeș 20 4 3 13 13-26

7. Jiul___  19 3 5 11 9-24
18. FC Național 20 3 5 12 14-31

Etapa a XXI-a: vineri, 2 martie, Jiul - Gloria Bistrița; 

tă, 3 nsn
UTA - FG _ 

tie: Pandurii - Poli I

Timișoara - Dinamo; Ceahlăul - Oțelul.

Deva - Campioana României, FC CIP Deva, este pentru futsalul din tară cam ce a fost în anii 80 Craiova Maxima pentru fotbalul românesc. Echipa deveană a fost prima din România care a făcut performanță în UEFA Futsal CUP, calificându-se în toamna anului 2006 în turul de elită al competiției, unde s-a clasat între primele opt echipe de club ale Europei. Apoi, în ianuarie și februarie 2007, internaționalii de la FC CIP au dominat numeric lotul naționalei și au dus greul celor două tururi preliminare care au adus calificarea României în premieră la CE Futsal 2007, performanță pe care site-ul FRF o con-

Greul naționalei de futsal este dus de jucătorii de la FC Cip sideră una istorică.’ Cei șapte internaționali de la FC CIP care au făcut parte din lotul de 14 jucători al României la turul I preliminar desfășurat la Deva și la turul II încheiat duminică în Slovenia au marcat aproape 80 la sută din golurile naționalei. România a înscris în partidele de la Deva 24 de goluri (9-2 cu Anglia, 8-3 cu Bulgaria și 7-1 cu Letonia), iar în cele din Slovenia 10 goluri (4-1 cu Belgia, 2-4 cu

Slovenia și 4-2 cu Moldova). Din totalul celor 34 de goluri ale naționalei, 23, adică 78,2 la sută au fost marcate de jucători de la FC CIP. în topul marcatorilor s-au aflat Molomfălean și Gherman cu câte opt reușite. După aventura din Slovenia care a adus calificarea la CE care se va desfășura la Porto în Portugalia între 16 și 25 noiembrie, naționala a ajuns azi dimineață la Deva în jurul orei

5.00. Jucătorii de la celelalte echipe decât FC CIP au plecat spre cluburile lor, iar cei șapte internaționali deveni au intrat în programul de recuperare. Robert Lupu, căpitanul naționalei, consideră că performanța realizată de națională este meritată. „în meciul decisiv, cel cu Slovenia, am avut ghinion și am fost dezavantajați de arbitraj. Trebuia să câștigăm acel meci, pentru că naționala Sloveniei avea aproximativ 90 la sută din jucători de la campioana pe care noi am învins-o în toamnă la Deva în UEFA Futsal CUP. Până la urmă Dumnezeu a ținut cu noi și s-a făcut dreptate în ciuda lucrăturilor arbitrilor”, a spus Lupu. La turneul final din Portugalia tricolorii vor întâlni numai echipe de calibru, calificate până acum fiind Spania, Portugalia, Cehia, Rusia și Serbia. Azi și mâine se vor decide echipele calificate din grupele A și B în care favorite sunt Italia și Ucraina.

Simota, ironizat de Mulțescu
Petroșani (C.M.) - Fugit în iarnă de la Jiul la Ceahlăul Piatra Neamț, portarul Cătălin Mulțescu i-a făcut pe mineri să-l ^regrete și mai mult, după ce a apărat foarte uine în partida pe care noua sa echipă a disputat-o în deplasare cu CFR Cluj. Mai mult, „Bucătarul” l-a ironizat pe patronului Jiului, Alin Simota, care nu i-a permis să se transfere, spunând că îi dedică punctul obținut de Ceahlăul, sâmbătă, în etapa a XX-a a Ligii I. „Punctul de la Cluj îl dedic patronului Alin Simota de la Petroșani. Cu puțin curaj, puteam să plecăm cu toate cele trei puncte de la Cluj”, a spus Mulțescu. Cătălin Mulțescu s-a declarat bucuros de faptul că a reușit să plece din nou de la Cluj neînvins, după ce a reușit o evoluție bună în poarta echipei sale, așa cum s-a întâmplat și pe când evolua la Jiul, în ultimele două sezoane. „Ce să fac, mai ‘ «greșesc» și eu câteodată”, a completat portarul, pe care oficialii clujeni l-au ironizat după meciul CFR Cluj - Jiul, scor 1-1, din turul campionatului, spunând că „merita o ciocolată în plus”, deși jucătorul se afla în acel moment la dietă.

Puncte puține, dar valoroase
Petroșani (C.M.) - Daria Vișănescu (11 ani), de la Comexim Lupeni, cea mai tânără maestră FIDE din țară, nu și-a îndeplinit obiectivul la Campionatul Național de Șah al senioarelor, dar a câștigat totuși foarte 

kunult din participarea la turneul de la Ama- 
*va. Șahista care în 2006 a devenit campioană națională și europeană la categoria 10 ani nu a obținut decât 1,5 puncte din nouă runde, dar experiența acumulată la CN Senioare valorează mult mai mult. Daria a pierdut toate partidele în primele trei și în ultimele patru runde, singurele puncte fiind obținute în runda a IV-a (remiză cu Erika Nagy) și în runda a V-a (victorie contra Alexandrei Stoican).

„A fost un turneu puternic în care 18 din 
cele 28 de jucătoare aveau titluri de 
maestre sau mari maestre. Am văzut exact 
ce trebuie schimbat în jocul Dariei și care 
ii sunt punctele slabe și forte in 
ronfrimtările cu lucitoare de top-, comenta

Lotul Jiului s-a „subțiat
■ Cu toate acestea, 
oficialii echipei cred că 
se vor aduna punctele 
necesare de salvare.

Deva (V.N.) - Ionuț Curcă, fostul portar al echipei Ceahlăul Piatra Neamț, a semnat un contract pentru o perioadă de trei ani și jumătate cu Jiul Petroșani. Cu toate acestea, ît echipa : nVale are ile " -lasarea pentru meciul cu Dinamo, din etapa a XX- a a Ligii I. în prezent se antrenează la Petroșani sub comanda antrenorului cu por-

tarii Stelian Ho-manm, iar oficialii clubului speră ca în această săptămână să primească „undă verde” la transferuri. Oficiali ai Jiului au declarat că echipa are mulți jucători ale căror contracte nu pot fi înregistrate. Este vorba de Olteanu, Bădo- iu, Apetrei, Stemat, Curcă, Trăistaru și Anghel, care nu pot fi folosiți de antrenorul Marin Tudorache.Pe de altă parte, tehnicianul a renunțat la serviciile portarului Valentin Lipitor, ,e; rp a Tudorache arătându-se he- —mulțumit de prestația acestuia în perioada de pregătire. Tehnicianul a mai spus că plecarea lui Ciprian Petre este o mare pierdere pentru
Calificare

Deva (V.N.) - în perioada 23-25 februarie a.c., la Lugoj s-a desfășurat un turneu de calificare pentru echipe de volei, junioare 1. La turneu au participat echipe de la CSS Lugoj, CSS Tîrgu Mureș, LPS Bihor Oradea și CSS Deva. Echipa deveană îi are ca antrenori pe profesorii Viorica și Felix Văraru.„Deși am preluat echipa de puțină vreme, iar turneul de la Lugoj s-a dovedit a fi unul destul de dificil, noi am reușit să ne calificăm mai departe. Așadar vom participa la Turneul semifinal al Campionatului Național de volei, junioare 1” - ne-a declarat ieri profesorul Felix Văraru.
Speranțe

Deva (V.N.) - Cea mai proaspătă achiziție a Jiului, portarul Ionuț Curcă, a declarat că speră ca la noua echipă „să fiu privit cu alți ochi față de ce mi s-a întâmplat la Piatra Neamț. La Ceahlăul, numai nu mi s-a spus în față că am blătuit meciuri. A fost o situație mai urâtă, dar tot răul o să fie spre binele jneu. Va fi o șansă destul de bună pentru mine, în Vale. Dacă eram doar împrumutat, nici nu mă mai gândeam la respectiva variantă”, a declarat Curcă. Portarul a adăugat că le dorește foștilor coechipieri să scape de retrogradare: „Le 
doresc să scape de retrogra
dare. Chiar și conducătorilor 
de acolo le vreau acest bine, 
ca să nu mai creadă că pe 
mâna mea s-au pierdut 
puncte importante, așa cum

Eăout

Oficialii Jiului speră ca m 
la transferuriechipă și l-a„Lt comp am pierdut jucători foarte buni, iar cel mai mult m-a marcat plecarea lui Ciprian Petre, care ne-a dat peste cap

săptămână să primească liber
(Foto: Traian Mânu)de» echipă.Flaute, eu am că vom face

toată fo

convingerea punctele necesare pentru a ne salva de la retrogradare”, a conchis tehnicianul.

wotorui de căutare tocun de muncă potrivit pentru tine !

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
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Ronaldinho spune că nu e gras• Primul titlu. Sportiva italiană Roberta 
Vinci, cap de serie numărul 6, a câștigat 
primul său titlu WTA, după ce a obținut 
victoria în finala turneului de tenis de la 
Bogota, în fața compatrioatei sale Tathi- 
ana Garbin, cap de serie numărul 1, . 
nevoită să abandoneze în setul trei, din 
cauza unei accidentări. Roberta Vinci, în 
Vârstă de 24 de ani, va câșt^iSJPO de 
dolari (19.480 euro) pentru victoria din 
Columbia.

Biruitor f
Memphis (MF) - Jucă 

torul german de tenis 
Tommy Haas a câștigat 
turneul ATP deJa Mem
phis, dotat cu premii to
tale in valoare de 
506.300 de euro.

Germanul, cap de se
rie numărul 2, a reușit 
să-și păstreze titlul după 
ce l-a Învins în finală, 
cu scorul de 6-3, 6-2, pe 
americanul Andy Rod- 
dick, cap de serie nu
mărul 1.

Tragedie
Denver (MF) ■ Da 

mien Nash, jucător al e- 
chipei Denver Broncos 
din campionatul de fot
bal american NFL, a de
cedat in timp ce parti
cipa la un eveniment de 
binefacere, la Saint- 
Louis (Missouri).

(Foto: ERA) 

Ofertă 
„beton" 
București (MF) - Gru
parea Chelsea Londra 
dorește să-l transfere 
pe atacantul echipei 
Valencia, David Villa, 
fiind pregătită să 
ofere în acest sens 
suma de 70 de mi
lioane de euro, 
Informează publicația 
spaniolă Superde- 
porte. însă oficialii 
Valendei nu sunt dis
puși să renunțe la VI- 
lla decât 1h cazul îh 
care va exista un club 
care va plăti clauza 
de reziliere a 
jucătorului, de 150 
de milioane de euro.

■ Starul brazilian neagă 
acuzațiile și subliniază că 
acestea l-au motivat să 
joace mai bine.

București (MF) - Jucătorul 
echipei FC Barcelona, Ronal- 
dinho, a declarat, după meciul 
cu Athletic Bilbao, scor 3-0, că 
a fost foarte afectat de faptul 
că presa a scris că s-ar fi 
îngrășat și a subliniat că 
acest lucru l-a motivat, infor
mează cotidianul Sport.

„M-a afectat ceea ce s-a 
scris în ziare, deoarece nu 
este adevărat. în toate locu-

.........•................................. •

Nu este adevărat că m-am îngrășat

Ronaldinho

rile în care mă duceam mi se 
spunea că trebuie să mănânc 
mai puțin, așa că am ajuns să 
mă uit în oglindă, dar mă văd 
bine și mereu am avut grijă 
de mine. Dar totul mi-a folosit 
ca motivație și pentru a con
firma că mă simt bine”, a 
spus Ronaldinho.

Presa spaniolă notează că 
jucătorul brazilian a făcut un 
meci foarte bun cu Athletic 
Bilbao, chiar în ziua în care

Gol șl pasă de gol pentru 
camerunez (Foto: era)

Locomotiva numita Mutu
București (MF) - Atacantul 

Adrian Mutu a fost desemnat 
de presa italiană cel mal bun 
jucător de pe teren în parti
da pe care echipa AC Floren
tina a câștlgat-o, pe teren pro
priu, cu scorul de 2-0, în fața 
formației Empoli, în etapa a 
XXV-a a campionatului Ita
liei.

Slte-ul goal.com l-a acordat 
nota 8 internaționalului ro

cu, care a fost desemnat 
cel mai bun jucător al meciului câștigat 
de Bursaspor, cu scorul de 3-1, in fața 
formației Sakaryaspor, va lipsi de la 
următoarea partidă a formației antre
nate de Engln Ipekoglu, fiind suspendat 
pentru cumul de cartonașe galbene.' 

(Foto: EPA)

Peste hotare
București (MF) - Mijlocașul Alin Stoica a 

fost integralist in meciul pe care formația 
KAA Gent l-a pierdut in deplasare, cu 
scorul de 2-3, In feța echipei Zulte-Waregem, 
in etapa a XXHI-a a campionatului Belgiei.

în liga secundă elvețiană, Cristian lanu șl 
Adrian Piț au fost titulari la AC Bellinzona 
in meciul de pe teren propriu cu Neuchâtel 
Xamax, Încheiat la egalitate, scor 1*1, in eta
pa a XDUl Piț a fest Înlocuit in minutul 64.

Oprit de la delegări

(Foto: SPF

București (MF) - Președin
tele Comisiei Centrale a Arbi
trilor (CCA), Gheorghe Con
stantin, a declarat, luni, că 
asistentul Sebastian Gheorghe 
va fi oprit de la delegări de
oarece a comis o greșeală ele
mentară semnalizând ofeaid 
la golul Înscris de atacantul 
atelist Vlctoraș lacob, In par
tida cu UT A.

„Sebastian Gheorghe a tă

fiul său Joao a împlinit doi 
ani. De asemenea, jurnalele 
din Spania scriu că Ronal
dinho și-a dat tricoul jos, dar 
și-a lăsat în jos și șortul 
„până la limita pudorii”, pen
tru a arăta că nu s-a îngrășat. 
Fotografii incriminatoare

Forma slabă a jucătorului 
Ronaldinho, de la FC Barcelo
na, a fost pusă de presa spa
niolă pe seama faptului că 
acesta a luat în greutate în 
ultima perioadă, fapt probat 
prin publicarea unor foto
grafii în care internaționalul 
brazilian afișează un abdo
men mai proeminent decât în 
urmă cu câteva luni. în 23 
februarie, cotidianul AS și 
publicația El Periódico au 
publicat pe prima pagină 
fotografii în care balonul de 
aur din 2005 era la bustul gol, 
cu un abdomen proeminent, 
și au cerut ca acestea să fie 
comparate cu imagini din 
urmă cu doi sau trei ani, 
când starul brazilian avea o 
siluetă „impecabilă”.

Potrivit El Periódico, „greu
tatea lui Ronaldinho” explica, 
în parte, contraperformanțele 
recente ale Barcelonei, o echi
pă care „și-a pierdut identi
tatea”, și înfrângerea dețină-

Eto'o reînvie Barcelona
Madrid (MF) - Camerunezul 

Samuel Eto'o a marcat un gol 
pentru FC Barcelona la pri
mul meci ca titular după acci
dentarea suferită la sfârșitul 
lunii septembrie 2006, dumi
nică, în meciul cu Athletic 
BObeo, câștigat cu scorul des&O, 
în etapa a XXTV-a a campiona
tului Spaniei, informează AFP.

Eto'o a marcat în minutul 
41, celelalte reușite aparți

mân. „Mutu a fost cel mal 
bun de pe teren. A fost loco
motiva echipei. Și-a tras co
legii după el și a deschis 
scorul prlntr-o execuție de 
finețe. A produs panică de 
partea stângă, dar a venit de 
nenumărate ori în centru 
pentru a crea spații”, a scris 
sursa citată.

Cotidianul Corrlere Cana- 
dese și slte-ul florentina.lt l-au 

cut o greșeală elementară șl 
va plăti scump. Nu vreau să 
cred că a fost rea intenție. Nu 
se poate pune problema scoa
terii lui din arbitraj! este un 
arbitru tânăr, de viitor, șl nu 
poți Îndepărta un arbitru de
cât dacă al alții care vin din 
urmă. O anumită perioadă nu 
va mal fi delegat la meciuri 
din Liga I, ci la Ligile H și 
ni", a apus Constantin.

Jucătorul echipei catalane pare să își regăsească forma de odi
nioară (Foto: EPA)toarei trofeului Ligii Campionilor în fața celor de la FC Liverpool, scor 2-1, pe teren propriu, în prima manșă a optimilor Ligii Campionilor. Jurnalul catalan a subliniat că Ronaldinho s-a îngrășat, la fel ca un alt brazilian, Ronal- 
nând lui Amorebieta '23 (autogol) și Xavi '30.După absența de patru luni din cauza unei accidentări la un genunchi, Eto'o nu a jucat decât cinci minute, la meciul cu OșasunăEamplona,scg£ftftn de la începutul lunii februarie. Eto'o, care a refuzat să intre pe teren la meciul cu Racing Santander, i-a solicitat antrenorului Frank Rijkaard 
notat cu 7,5 pe Mutu. „Românul a înscris un gol superb, demn de un autentic număr 10. A colaborat bine cu Toni, deși internaționalul italian nu a fost în cea mai bună formă”, a scris fiorentina.it.în schimb, agenția Datas- port, cotidianul II Giorno și site-urile violanews.com și ca- lclotoscano.it i-au acordat doar nota 7 atacantului român. 

do, de la Real Madrid, și „și-a pierdut forța de reacție și viteza”, cu toate că rămâne cel mai bun marcator al Barcelonei, cu 16 goluri în Primera Division în sezonul 2006/2007, în special datorită loviturilor libere.
să nu-1 folosească la meciul pe care FC Barcelona l-a pierdut, pe teren propriu, în fața formației Liverpool, în manșa tur a optimilor Ligii Campionilor.în urma acestui rezultai FC Barcelona a revenit Jț. fruntea clasamentului cu 49 de puncte, fiind urmată de FC Sevilla (47 puncte) și Valencia (43 de puncte).

Mutu a „prins” un med de sen
zație (Foto: EPA)

Dansatorul. Por 
tughezul Cristiano 

susține că este 
cel mai bun dansator de 
la Manchester United, 
dar și cel mai elegant 
jucător al formației 
antrenate de Alex Fer- 
guson. Ronaldo, în 
vârstă de 22 de ani, a 
declarat pentru revista 
Vogue Magazine, că 
englezii pot dansa doar 
dacă înainte consumă

ii*: băuturi alcoolice.
(Foto: EPA)

goal.com
florentina.lt
fiorentina.it
violanews.com
lclotoscano.it
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Avem o singură mamă și o singură viață. Nu așteptați mult timp până să le 

spuneți mamelor voastre că le iubiți! ■

De t ■artie, Cav*ntnl Ubar și wwwJwmmv oferă posibilitatea atât celor 
de la grădiniță, cât și elevilor din clasele l-XII să:și exprime cele mai frumoase 

sentimente față de cea mai scumpă ființă, printr-o felicitare (creație proprie). 
Felicitările pot fi trimise la adresa redacției Cuvântul Liber, din Deva, B-dul 22 

Decembrie, nr. 37A, sau în format electronic, pe adresa de mail: 
magdalena.serban@informmedia.ro. Data-limită este 28 februarie, ora 12:00! 
Votarea celei mai frumoase felicitări se va face în perioada 1 - 6 martie, atât pe 

portal, cât și sub forma unui talon apărut în perioada respectivă în ziar. 

Premierea va fi în data de 7 martie, premiile constând în mici cadouri pentru cei 

premiați și mămicile lor.
în 8 Martie, Cuvântul Liber vă oglindește sentimentele într-o pagină specială, 

iar www.huon.ro vă ajută ca toate felicitările dragelor voastre mame să 

meargă la sufletele celor atât de drage! Succes!

WAL
O* A*A
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• cameră la parter, 8 mp, lângă Baroul de 
avocat!, și hală și construcție parțial finalizată 
lângă RAR. Tel. 0723/514133. (T)

Vând ap. 2 camere (03)
• decomandate, ultracentral, bl. 22, Bdul 
Decebal, preț 140.000 lei, negociabil, persoană 
fizică. Tel. 0724/848493,219764.
• Ora, Mărăștl bl. D5, ap. 6, contorizări. Relații 
la tel. 0254/223775. (T)
• iigent, confort 1, zona Miorița Deva, 

t jqntorizări apă, gaz, preț 130.000 lei. TeJ. 223336. 
•».decomandate, gresie + faianță, st 55 mp,

balcon închis, termopane, et 3, zona Romstal, 
preț 45.000 euro, negociabil, tel. 0742/019418 
(Al)
• decomandate, contorizări, balcon închis, et 3, 
Bulevardul Decebal, preț 42.000 euro, tel. 
0740/210780. (Al)
• decomandate, contorizări, balcon, gresie, 
faianță, et. 3, zona Gojdu, preț 96.000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• Minerului, dec, centrală termică, gresie, 
faianță, lavabil, parchet, balcon închis, mobilă 
nouă, preț 32.000 euro, tel. 221712,0724/305661.

<-/.A2)
) bd. L Maniu, etaj intermediar, dec., centrală 

'“termică, balcon, preț 33.000 euro, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Dada, etaj Intermediar, balcon, centrală 
termici gresie, faianță, preț 100.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• zona Pieței, et.2, semidec, faianță, gresie, 
balcon, preț 140.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Gojdu, circuit centrală termică, izolat, preț 
130.000 RON, neg., tel. 221712,0724/305661, (A2)
• Dada, parter, baie, bucătărie, semidec., CT, 
două holuri, preț 85.000 RON, tel. 0745/367893. 
(A2)
• Zamfirescu, et 4, acoperit cu tablă, hol și 
bucătărie mărite, gresie și faianță, termopane, 
CT, preț 140.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Minerului, et 4, dec., balcon, CT parchet 
gresie, faianță preț 106.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• dec, parchet faianță repartitoare, apometre, 
st=60 mp, zona I, Corvin, preț 1.150 mld, neg, tel.

■ 0742/290024. (A3)
• senddec, CT, gresie, faianță parchet laminat, 
mobilat, ușă schimbată balcon închis, zona 
Gojdu, preț 1.200 mld, neg, tel. 0742/290024. (A3)
• dreuit peste, faianță parchet, balcon închis, 
etaj intermediar, zona Dacia, preț 970 mii, neg, 
tel. 0742/290024,232060. (A3)
• urgent zona Kogălniceanu, etaj 3, balcon, 
termopan, parchet, bine întreținut, ocupabi I în 2 
zile, preț 120 000 ron negociabil, tel.0730 474275, 
0740 535095. (A4)
• decomandate, S0 mp, zona Eminescu,

• termopan, centrală termică bucătărie modi
ficată parchet, gresie, faianță boxă preț 155 000 
ron, neg, tel. 0788 165702,0740 535095. (A4)
• decomandate, zona Zamfirescu, centrală 
termică termopan, parchet, gresie, faianță 
bucătărie modificată preț 120 000 ron, nego
ciabil, tel. 0730 474275,0788165703,232808 (A4) 
uonaDada, etaj 3, termopan, parchet, gresie,

• „faianță centrală termică preț 81000 ron, nego- 
' «abil, 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)
• cantate termică proprie, suprafață mare, 
bucătărie modificată zugrăvit, Eminescu - 
Astoria, preț 125.000 lei, neg, tel. 223400 
0720/387896,0751/573684. (A5)
• etaj L încălzire proprie, termopane, tavan tate 
faianță gresie, balcon închis, bloc cu 4 etaje. 
Micro 15, preț 693)00 lei, ușor neg. teL 223400 
0720/387896,075V57368A. (AS) 
Âlee?Ârr^r»ÎMU«,I?ta ZBdto 

0720/387896,075L5736B4. (AS)
• dea. eta rtermecta. cătata a ita 
proprie, ușă metafcă ptedta. teta Itata. ata 
33000 eiro, neg, teL 2ZML ITKnK 
0751A736B4CA5)
• tafcaa Itate, bea. oercna. caraj-ta- 
Corstructorior, Gojdu. preț 'Titaf B. * 
ZQ400.1720/387888 KStSTBBl JS

• zona Dacia, etaj 2, circuit, balcon, contorizări, 
tel. 206003,230324. (A7)
• pe Titu Maiorescu, dec, etaj 3, s=54 mp, 
neamenajat, preț 130.000 lei, neg, tel. 206003, 
230324. (A7)
• pe Eminescu, aproape de Trident etaj 2, dec, 
s=50 mp, preț 140.000 lei, neg, tel. 206003,230324. 
(A7)
• în blocurile Mintiei, etaj 3, s=58 mp, dec, boxă 
C.T, preț 155.000 lei, neg, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Sala Sporturilor, semidec, etaj 4, 
acoperit cu tablă neamenajat balcon, preț 
87.000 lei, neg, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Lic Auto, dec., et 3, C.T., parchet laminat 
termopan, preț 80.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Piață 2 camere decomandate, motfificat. , 
living mare, CT cu telecomandă termopane eta; ' 
mobilat și utilat preț 160.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578 (A8)
• zona Zandtascu, 2 camere, circuit gresie, 
faianță termopane, parchet balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578 (A8)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, 2 camere, CT, parchet gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288 (A8)
• zonă centrate, 2 camere decomandate, 
parchet, repartitoare, balcon închis, et 5/7, preț 
120.000 Ron, neg, tel. 0746/779288. (A8)
• dec, multiple îmbunătățiri (gresie, faianță 
geamuri termopan, parchet laminat), etaj 3, 
zona Zamfirescu, preț neg, tel. 0740/317.314. 
(A9)
• dec, camere cu parchet CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa Deva, preț neg, tel. 231800. (A9)
• dec, etaj 3, amenajat (marmură faianță), 
balcon, contorizări integrale, zona Bălcescu, 
Deva, preț neg, tel. 231300. (A9)
• Brad, apartament 2 camere, parter, zona Oraș 
Nou, preț atractiv, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, zemldecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală parchet, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613366, 
0788/040490,0788/158483. (A10)
• Brad, modificat termopane, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, modificai living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală tel.0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• urgent Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)
• oxdui portar, în Deva, zona Dacia, Aleea 
Moților, ofer max. 75.000 ron, tel. 0745-639022, 
0726-316796. (Al)_
• foarte urgent apartament 2 camere, în Devă 
zona, Scărișoară Crișului, Eminescu, indiferent 
de etaj, se oferă preț bun, plata imediat cu sau 
fără amenajări, tel. 0730 474275,0740 535095. (A4)
• foarte urgent apartament 2 camere deco
mandate, în Devă zonă Decebal, Kogălniceanu, 
piață Se oferă preț bun, plata imediat cu sau 
fără amenajări, tel. 0730 474275,0740 535095. (A4) 

Vând ap. 3 camere (05)

gresie + faianță totul nou st 90 mp, balcon 
închis zona Progresul preț 1780 mld, nego
ciabil tel 0742/00418. (Al)
• Deva, aad temă et 1. balcon, centrală 
termică parchet imtamâtățit preț 154300 ron, 
tel 0726-710901 (Al)
• m*ta ana L Corvin. etaj 12 băi, balcon, 
garat beta preț OU00 euo. teL 0740/013971. 
(A2) 
• mgaaă ata llanta. 2 băi balcon, preț
S0BBaak.aiiMMi39n.(A2)

■ dteE. teiateă onrwet taranta. CT. 
tamama^ ¡ai reepteică ana tinenta, preț 
□Strat. raț. *. Ste2.'29taK 7P0BC (AX

• 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) ,
• zona Școala Generală Nr.6, etaj 1, contorizări, 
igienizat total, ocupabil imediat, preț 88 000 ron, 
negociabil, tel. 0730 474275,0740 535095. (A4)
• cu sufragerie și bucătărie modificate, centrală 
termică termopane, balcon, parchet gresie, 
faianță amenajat și igienizat recent, ?ona 
Decebal, preț 160 000 ron, negociabil, tel. 0730 
474275,232 808. (A4)
• in blocurile noi, decomandate, 2 băi, centrală 
termică termopan, parchet gresie, faianță zona 
Eminescu, preț negociabil, său schimb cu 
apartament 2 camere, plus diferență tel-0723 
251498,0745 302200,232809. (A4)
• cu garaj, st 160 mp, zona 22 Decembrie, etaj 
intermediar, cu centrală termică, termopan, 
parchet gresie, faianță, 3 balcoane, 2 băi, poziție 
deosebită zonă liniștită preț 80 000 euro, nego
ciabil, tel. 0723 251498,0745 302200,232809. (A4)
• dea, etaj 3, contorizări, balcon, parchet, 
geamuri termopane, nezugrăvit, Progresul, preț 
160.000 lei, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• arcuit etaj 1, contorizări, balcon închis, 
parchet Kogălniceanu, preț 180.000 lei, neg., tel. 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• etaj 1, 2 balcoane, vedere în 2 părți, 
contorizări, Aleea Păcii, Gojdu, preț 160.000 lei, 
neg., țel. 223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• zona Gojdu, semidec., et.l, neamenajat, 
ocupabil imediat preț 140.000 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Dacia, semidec., parchet laminat, ușă 
metalică etaj 4, izolat, preț 75.00 lei, tel. 206003, 
230324. (A7)
• zona Minerului, dec., etaj 3, parchet laminat, 
gresie, faianță termopan, ușă metalică, preț 
120.000 lei, tel. 206003,230324. (A7) ‘
• zona I. Creangă parter înalt, dec., balcon 
închis, beci, termopane peste: tot parchet ■ 
laminat 2 băi amenajate, ușă metal, C.T., 
ocupabil imediat, amenajat la cheie,' s=78 mp, 
preț 65.000 euro, tel. 0745/640.725. (A7)
• piața M. Viteazul, parter înalt, balcon închis cu , 
termopan, C.T., ușoare amenajări s= 72 mp, preț 
46.000 euro, tel. 0745/159.608. (A7)
• B-dul Dacia, et. 1, în circuit balcon închis,

• zona ImiiănfcuifTIsat)a metagiiatoi-.f 
date, et bun; st 105 mp, modificat -2 băi, 2 
balcoane, parchet gresie, faianță termopane, 
CT, garaj* pivniță 42 mp, preț 82000 euro, neg. 
teL 0745/786578. (A8)
• zona L Creangă parchet contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit preț 180.000 
ron, neg, tel. 0746/779288 (A8)
• dea, baia (gresie, faianță), termopane, 
camere cu parchet CT. balcon, gtaj intermediar, 
garaj sub bloc, zona pieței centrale, Deva preț 
80.000 euro, tel. 212.141. (A9)
• dec, hol central, balcon, etaj 1, zona Bălcescu. 
Deva preț neg., tel. 231300. (A9)
• Brad, apartament 3 camere, zona centrală cu 
îmbunătățiri, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, casă cu 2 camere, hol, pivniță grădină, 
zona Tarațel, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483, (A10)
• 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. 
(A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• In Deva, zonele: Minerului, Eminescu, 
Bălcescu, Gojdu, 135 000 ron până la 200 000 ron, 
CU plata urgent, tel. 0730 474275, 0740 535095. 
(A4)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, zona Progresul, et. 3/4, balcon 
mare, 2 băi, centrală termică parchet, st 98 mp, 
preț 55.000 euro, tel. 0726-710903. (Al)
• semldea, parchet, apometre, et 3, zona Gojdu, 
fără îmbunătățiri, preț 1500 mld., neg., 
0742/290024,232060. (A3)
• dea, CT, 2 balcoane; 2 băi, gresie, faianță beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, super 
amenajat. 0742/290024,232060. (A3)
• zonă centrate, 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)
• decomandate, zona Progresului, etaj interme
diar, modificat, centrală termică, termopan, 
parchet, 2 băi, preț 55 000 euro, negociabil, tel. 
0730 474275,0740 535095. (A4)
• decomandate, etal 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 
Progresul, preț 200.000 lei, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5) .
• dea, etaj 1, centrală termică proprie, geamuri 
termopan, garaj sub bloc, Poiana Narciselor, 
preț 80.000 euro, neg., tel. 223400,0720/387896. 
0751/573684. (A5)
• ateii, contorizări, balcon, Gojdu. preț 55300 i 
euro, neg. tel. 223400,0720/387896,0751/573684 . 
(A5)
• zona parc, dea, etaj 1, s= 120 mp, amenajat 
C.T, preț 115300 euro, neg, tel. 0745/540725. (A7)
• str. Capeți, dea, etaj 1, neamenajat liber, preț 
175300 leL tel. 206003,230324 (A7)
• zona Mtartța, dec, C.T. etaj 4, acooerit cu i 
tablă neamenajat preț 50300 euro. neg. ta 
206003,30324 (AD
■ zona L Creangă 4 camere deaxnanttaa. a. > 
bu . Btae. faianță CT, 2 balcoane, instsantai ■ 
noi parchet termopane. ușă metafcă braț 
207300 ron. tel 0746779288 CA®
• ■■ L Creangă 4 camere oecanrcm.. 
Ttsie. fătata et ten CT. 2 bacoere. atret 
temocane. preț CD0C eura. ta
'je

• 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)
• dea, 2 băi (gresie, faianță), hol central, CT, etaj 
1, zona Progresul, Deva, preț 60.000 euro, tel. 
0740/317.314. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• urgent Deva, scară interioară, amenajat occi
dental, centrală termică garaj, 150 mp, deosebit, 
95.000 euro negociabil, tel. 0722-564004. (Al)
• zona L Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et. bun, 3 bă, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f.

-frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)

Vând case, vile (13)
• casă in Deva sau schimb cu apartament 3 
camere, loc central, etaj 1, plus diferență, în 
Deva. Tel. 0254/215795. (T)
• în Deva, 4 camere, hol, bucătărie, baie, 
centrală termică termopane, sc 240 mp, teren 
800 mp, garaj, zonă ultracentrală ideal mediu pt. 
firmă, pref 210.000 euro, negociabil, tel. 
0742/019418. (Al)
• Deva, 3 camere, hol mare, baie, bucătărie, 
boxă garaj, apă gaz, canalizare, curte betonată 
preț 81.000 euro, tel. 0726-710903. (Al)
• 3 camere, 2 holuri, baie, bucătărie, gresie, 
faianță CT De lemne, tâmpărie nouă, sc 120 mp, 
st= 250 mp, posibilitate de mansardare. zona 
Vețel sau schimb cu apartament 3 camere Deva 
sau 2 și difierență, 0742/290024,232060. (A3)
• 2 camere, hol mare, bucătărie mare, baie, 
centrală termică .proprie, geamuri termopan, 
parchet, bucătărie de vară garaj, curte, și 
grădină st=l-200 mp, la DN7, preț 110.000 euro, 
tel. 223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• 3 camere, CT proprie, parchet, parțial 
termopan^ piscină garaj, st=520 mp, preț 
160.000 euro; tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• P+l, 4 camere, 2 băi, garaj, CT proprie, parțial 
termopane, st=1.200 mp, Deva, preț 360.000 lei, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0742/005228.  (A5)
• zona Str. Eroilor, construcție 1980, P+l, 5 
camere, scară interioară, garaj, C.T., curte st=

QP, pwț'130300 euro,,tel. 206003, 230324. 
rjiwn
• zona Creanga; 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 
amenajăff, 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)
• In Sântuhalm, 5 camere, baie, bucătărie, living, 
terasă construcție relativ nouă, CT, curte, 
ST=400 mp, preț 90.000 euro, neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
• urgent, in Deva, zonă centrală 3 camere, baie- 
bucătărie-hol-terasă, încălzire centrală, garaj, 
curte, piscină preț 150.000 euro, neg., tel. 231300, 
0740/317.314. (A9)
• (D+PK 6 camere, 2 băi, camere cu parchet, 2 
centrale termice (pe gaz și pe lemne), garaj, 
anexe, ST=8O0 mp, zona Parc Deva, preț 190.000 
euro, neg., tel. 212.141,0745/511.776. (A9)
• urgent, în Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), curte, ST =600 mp, zonă ultra
centrală Deva, preț 150.000 euro, neg., tel. 
231.800,0745/511.776. (A9)
• Brad, casă și 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere și bucătărie, 3 ha, pomi fruc
tiferi, pădure, zona Savești, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Cri șei or, preț 
atractiv, preț negociabil, tel.0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, s 300 mp, lângă 
Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină, 4 ha teren, str. 
Tudorănești, preț negociabil, tel.0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă, zona Buceș, preț • atractiv, 
tel.0254/613 366,0788/040.490. (A10)
• Brad, șură grădină și 2 ha teren, zona Hertești, 
preț atractiv, tel.0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• Brad, casă cu 5 camere, living, anexe, garaj, 
zona 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, com. 
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.0254/613366, 
0788/040.490,0788/158A83. (A10)
• teta, st 1200 mp, preț negociabil, 
540254/613366, 0788/040490, 0788/158.483. 
(AM) 
• teta, zona 8 curte, garaj, st 2500 mp, curent 
apă canal preț negociabil. tel3254/613366. 
BWWM9Q, 0788058483. (A10)

Cumpăr casa (14)

să cumperi casă 
apartament 

în Ungaria?

Case de vacanță (15)

• 2 camere, bucătărie, bare, certrate 
termică pe lemne, parchet greșit faianță, 
termopane, toate condtțrSe. anexe, ferea, 
pădure, la 12 km de Geoagax, preț 37000 
euro, negociabil. T eL 07® Zjmsm (&2EG2)

• 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)

Vând case la țară (17)

• casă în satul Tâmpa, comuna Băcia, 3 
camere, bucătărie baie anexe, curte și 
grădină mare, preț 130.000 lei. Tel. 
0254/234107,0726/390037. (6/23.02)

______________________________ _____________
■ casă rtei cărămidă satul Boz. comuna 
Brănișca, 2 corpuri, 4 camere, 2 sobe teracotă 
pivniță fântână anexe zidite, grădină st 1000 
mp, fs 35 m, preț 75.000 ron. Tel. 0740/369611, 
0723/492499. (T)
• casă in satul Bretea Mureșană, teren agricol, 
preț negociabil. Tel. 0254/215795. (T)
• casă șl anexe gospodărești, Almașu Sec nr. 46, 
preț negociabil. Tel. 233022. (T)
• la 14 km de Deva, 3 nivele + garaj, 800 mp, 
teren, canalizare, apă, gaz, curent, 80.000 euro, 
tel 0722/56400« (Al)

Vând garsoniere (19)
• semldea, superamenalată, zona Gojdu, preț 
75.000 ron, tel. 0740/210780. (Al)
• semidec, contorizări, et 1, zona luliu Maniu, 
(gării), Deva, preț 80.000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• o cameră baie, termopan, parchet, faianță, 
gresie, repartitoare, zona Gojdu, preț 47.000 RON, 
neg., tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dea, bucătărie, baie, faianță, gresie, balcon, 
contorizări, zona M, Eminescu, preț 63.000 RON, 
tel. 0741/154401,227542, seara;(A2)
• zona G. Enescu, suprafață mare, preț 100.000 
RON, neg., tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dea, parchet, bucătărie, baie, balcon, 
suprafață 42 mp, zona Bălcescu, preț 110.000 
RON, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dea, bucătărie, baie, balcon, suprafață 35 mp, 
zona Bd. Decebal, preț 80.000 RON, neg., tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• Dadă el 4, semidec., s=26 mp, baie, 
bucătărie, balcon închis, contorizări, preț 59.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• zona 22 Decembrie, dea, et.l/B, s=46 mp, 
balcon, amenajată contorizări, termopane, preț 
115P00 RON. tel. 0745/367893. (A2)
• îngâni istadic, parchet gresie, faianță 
repartitoare, balcon închis,etaj intermediar, 
zona Mârăștt preț 670 mii, tel. 0742/290024, 
Z32060.ÎA3)
• mgtet, etetaac, parchet CT, mobilat aragaz, 
frigăer, mașină de spălat TV, et intermediar, 

zona Dada. st=32 ma preț 670 miL. teL 
Î7C.29CEX 232D6C. (A3,
• mmrtmaaat ca 1 cameră zona Dorobanți 
JeufarOtee. C n«.» cerarate tainică teta 
a derrisa. catbet gresie, teiarță se dă 
mootar s JhK. orar L2UB> ron. negixaH. tei 
n ET< 3E9E.

• Mta psidiu investiție, închiriere, zona 
Decebal contorizări, parchet urgent preț 80.000 

ron, negociabil, teL 07X 474275,0740 535095. (A4)
• zem Deratanțl etaj 1, decomandate, 34 mp, 
balcon, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet gresie, faianță bine întreținută, preț 
negociabil, tel. 0730474275,0740 535095. (A4)
• dea, apometre, faianță bucătărie mărită 
zonă liniștită Eminescu, preț 57.000 lei, neg., tel 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• dea, compusă din hol, cameră bucătărie + 
uscătorie anexată și modificată cu intrare din 
bucătărie, gresie, faianță parchet contorizări, 
gaz 2 focuri, Bălcescu Nou, preț 85.000 lei, tel. 
223400,0720/387896,0751/573684.  (A5)
• de lux, complet mobilată șl utilată totul nou, 
etaj 2, finisaje deosebite, zonă ultracentrală preț 
40.000 euro, mobilată sau 35.000 nemobilată. 
Prețurile sunt negociabile, tel. 223400, 
0720/387896,0751/573684. (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) ’
• dea, amenajată (gresie, faianță), mobilată 
cameră cu parchet- CT, zona Dacia, preț 21.000 
euro, neg., tel. 231.800,0740/317314. (A9)
• Brad, garsonlero, conf. 1, zona peste Luncoi, 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0738/158 «13. (A10)

Cumpăr garsoniere (20)

• ugent te Deva, orice zonă se oferă preț bun, 
de la 75 000 ron, până la 90 000 ron, plata Imediat 
cu sau fără amenajări, tel. 0730 474275, 0740 
535095. (A4)
• dea, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231300,0740/317314. 
(A9)

Vând terenuri (21)

• grădMtoBrad, intravilan, pe str. Decebal, 600 
mp, fs 20 m, cu toate utilitățile. Informații la tel. 
0723/301296,0723/225229. (T)
• Intravilan Mkitla, 2600 mp, preț 7 euro mp, 
negociabil. Tel. 0746/164081. (T)
• pădureln comuna Hărău, acces cu tractor sau 
mașină de teren, preț negociabil, Informații la 
telefon 0726/636387. CD
• teren, In Deva, 820 mp, Viile Noi, Str. Cireșilor, 
nr. 5. Tel. 0727/767575. (T)
• Intavflan zona Zăvoi, st=400 mp, 1 mp=50 
euro, tel. 0740/013971. (A2)
• zona Sântuhalm, intravilan, st= 2480 mp, 22 
euro/mp, gaz, curent, apă tel. 0740/013971. (A2)

• wganl teren Intravilan, st=1.25O mp, cu 
cabană 2 fântâni, curent zona prelungirea 
Vulcan, preț 30.000 euro, neg, tel. 0742/290024, 
232D6O (A3)
• mganl pMa* * construcție casă livadă 
fântână ojent st= 1466 mp, zona prelurvjrea 
Vutcari, preț 10 euro/mc, teL 0742/290(04, 
zbosluu)
• tom tatotetate st=1550 mp, fs 2B m. zona 
Bârtau preț 35J» ron. teL 0742/2900X32060. 
(AX

mailto:magdalena.serban@informmedia.ro
http://www.huon.ro
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• tana taMa st=€81 mp, fs 20 m, kteal pt 
casă. tacStăti: apă. axert, gaz. acces din drum, 
zona Sântandrel tel 0742/290024.232060. (A3)
• ta Pava, zona Eminescu, parcelat, de la 500 
mp. la 800 mp, teren plan, formă dreptunghi- 
itari ooziție bună, ideal pt investiție, 
construcție casă, acte la zi, preț de la 15 
euro/mp, la 25 euro/mp. negociabil, tel. 0730 
mitS, 0740 535095. (M)
a ta 15 km de Deva, poziție deosebită, ideal 
pentru investiție, parcelare, construcție casă 
sau casă de vacanță, cu deschidere direct la 
stradă, acte la zi, preț 4,5 euro/mp, tel 0740 
=3 5,0723 251498. (A4)
a teUavfton, ta zonă pitorească, st=4.400 mp, la 
15 km de Deva, Preț 9 euro/mp, neg., tel. 223400, 
072V577366,0740/914688 (A5)
a *=17.000 mp, la lkm de Simerla, in spatele 
plantației, preț 3 euro/mp, tel. 223400, 
0721/577366,0740/914688 (A5)
a tatravflan, it=480 mp + 70 mp, construcție, 
front stradal 60 mp, acces din 2 străzi, Deva, 
zonă rezidențială, preț 43,000 euro, neg., tel. 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
a rtravlan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m,cu nr.de 
casă, certificat de urbanism, gaz, apă, curent, 
toate cu proiect șl branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578 (A8)
a 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)
a kntravHanln Deva, zona Zăvoi, S-1000 mp, FS- 
18 utilități în zonă, preț 80 euro, tel. 212.141, 
231800,0745/511.776. (A9)
a zona Bejan, Deva parcele de 525 mp, preț de la 
8 euro/mp, tel. 231800,0745/511.776. (A9)
a zona Sântuhalm spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
a Intravilan Deva zona Dorobanți, S-2200 mp, F- 
22 m, pentru construcție casă, toate utilitățile, 
tel. 0745/511.776. (A9)
a urgent, Intravilan Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9) 

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

a parce* totre 550-800 mp. zona de case 
Simeria. viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg, tel. 0745/511.776. (A9)
a Brad, agricol 13 ha. zona str. Luna preț 
atractiv, tel.0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158483. (A10)
a Brad, pădure fag, 6ha zona Blăjeni, preț nego
ciabil, tel.0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
a Brad, 03 ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel.0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
a Brad, Intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crișcior, lângă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
a Brad, 1000 mp pt construcție vilă, în satul 
Dudești (Dealul Mare), preț atractiv, 
tel.0254/613.366,0788/040.490. (A10)
a Brad-Deva, 1800 mp, Intravilan, acces la șosea, 
certificat de urbanism, preț negociabil, 
tel.0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
a Brad, Intravilan 1 ha, zona B, preț atractiv, 
tel.0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
a Brad, 03 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanță, la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel.0254/613.366, 0788/040.490,
788/158.483. (A1D

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

Vând spații comerciale (25)
a Deva, 32 mp, parter, amenajat ^u intrare 
stradă, funcționabil, ocupabil imediat, 28.000 
euro, tel. 0722/564004. (Al)
a 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)
a 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)

f S.C. producătoare de încălțăminte,
cu sediul in Hunedoara, str. Sântidialm, W.1R,

angajează: muncitori necalificați și calificați 
în domeniul de încălțăminte, 

personal birou cunoscător de limba italiană,
șofer, mecanic.

Informații intra orele 9.00-16.00, la telefon: 0254/740.510. 
CV-urile se depun la sediul firmei.

• zona Mărâști, st 24 mp, toate facilitățile, gruo 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578. (A8)
• urgent, Deva, 32 mp, parter, amenajat cu 
intrare stradă, funcționabil, ocupabil imediat, 
28000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• 45 mp, Deva, zonă centrală, preț 150000 ron, 
tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)

Cumpărări spatii comerciali 
(26)

• In Deva, zonă centrală, S=60 mp, ofer preț bun, 
tel. 231.800.212.141- (A9)

Vând alte imobile (27)

• spațiu amenajai ca firmă și casă în 
construcție pe spațiu, 1118 mp, central, 
Certeju de Sus, preț 20.000 euro, negociabil. 
Relații tel. 0744/599521. (4/26.02)

• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, 
tel.0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)

Imobile chirii (29)
• asociație <1* locatari Deva, I. Maniu, bl. L3, 
închiriază spațiu la parter, 14 mp, pretabil garaj 
auto pentru mașină de dimensiuni mici, birou 
sau alte activități fără zgomot. Tel. 0751/096919. 
(1/21.02)
• caut pentiu închiriat spațiu de depozitare, 
minim 300 mp, cu acces pentru TIR, în Deva sau 
Hunedoara Tel. 0744/181677.

Piese, accesorii (42)
• vând motor Opel Kadet injecție 1,3, preț nego
ciabil. Tel. 0720/507557. a)

Mobilier și interioare (47)
Drâxlmaier □

• urgent șl foarte convenabil canapea exten
sibilă pentru 2 persoane, stare foarte bună, 200 
ron; dulap cu 2 uși, preț 200 ron; negociabil. Tel. 
0723/040707. (T)
• vând fotolii din burete, pentru copii, multi
funcționale, design deosebit; cel mai frumos 
cadou pentru copii de până la 7 ani. Tel. 
0744/561810,0745/096675. (T)
• vând mobilă second-hand, mochete, combină 
frigorifică 4 sertare, mașină automată, tocuri cu 
geamuri pentru un apartament cu 2 camere, 
preț negociabil. Tel. 218084, 0722/586808, 
0724/643045. CD
• vând mobilă veche, aragaz nou Bosch; prelată 
cu schelet metalic în suprafață de 60 mp. Tel. 
0723/514133,235570. (T)
• vând recamler cu ladă șl spătar, 120 ron; 
dormeză pentru o persoană, 35 ron; bufet 
bucătărie din scândură 20 ron. Tel. 215325. (T)
• vând ușă nouă, cu tocuri late, furnir stejar, 
75/200 cm, deschidere dreapta, import 
Germania, preț convenabil. Tel. 0745/096675. (T)

Firma: S.C. LISA DRĂXLMAIER AUTOPART ROMANIA S.R.L, 
. Punct de lucru Hunedoara; Fabricii producătoare de cablaje 

electrice pentru uutoturisnie:
Descrierea companiei:

J Domeniul de uctivitate: producerea de cablaje electrice și 
elemente de interior pentru industria auto 

J Client: BMW
’ Angajează: MUNCITOARE - MONTATOR SUBANSAMBLURI 

ÎN VEDEREA EXTINDERII CAPACITĂȚII DE 
PRODUCȚIE

PERSONAL (FEMEI» DIN HUNEDOARA ȘI LOCALITĂȚILE 
LIMITROFE HUNEDOAREI.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând aparat foto semiprofesional pe film 
Nikon 601, stare perfectă de funcționare, cu 
obiectiv Zoom 28 • 70, AF. Tel. 0720/400448. (T)

Cerințe:
-minim 8 clase
■conștiinciozitate, seriozitate și flexibilitate rapiditate și calitate a muncii

Responsabilități:
- efectuarea de operații specifice, la standarde de ¡naltă calitate;
- îndeplinirea normei în unitatea de timp necesară;
- respectarea întocmai a Regulamentului de Ordine Interioară;
- munca în echipă și orientarea spre client;

PERSOANELE INTERESATE SUNT RUGATE SĂ DEPUNĂ UN
CV LA ADRESA: HUNEDOARA, B-DUL TRAIAN, NR. 19.

FORMULARELE DE C.V. SE AFLĂ LA POARTA FIRMEI

S.R.L. Deva
DN 7 - Intrarea dinspre Arad 

Comercializează toată gama de 
materiale pentru construcții

BLOCURI CERAMICE POROTHERM
Tel. 0254/219.127, 0749/079.126.

(76609)

• ofer spre închiriere apartament 2 
camere, nemobilat, zona Gojdu, preț 100 
euro. Tel. 0745/566306, 0745/592877. 
(5/26.02)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

TEL. 0254/207733 sau 0354/403733
FAX. 0254/207721 sau 0354/403721

COLMACO
DEVA

Bit. I Decembrie lit A 
(centrul vechi I
O254.212.2I5 

Luni-Vineri lO.iMl-lH.tifl 
Sâmbătă 10.00-1.100

• ofer spre închiriere, In Deva, zonă ultracen
trală (lângă Colegiul Decebal), o încăpere de 33 
mp, cu intrare separată, pentru birou, prestări 
servicii sau comerț.Tel. 0745/096675. (T)
■ Dtva, 20 mp, zona Piață, 250 euro/lună, tel. 
0722/564004. (Al)
• st 95 mp, preț 15 euro/mp, tel. 0740/210780. 
(Al)
• garsontorâ, Dava, complet mobilată, 100 
euro/lună, tel. 215212. (Al)
• apartamanl 2 camere, Deva, complet mobilat 
150 euro/lună. teL 215212. (Al)
• ofer pL 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, preț400 ron + avans 2 luni, 
tel. 0742/290024,232060. (A3)

• amenajat 5=434 mp, zona centrală. Deva, preț 
15 euro/mp, se poate șl compartimenta, tel. 
231.800,0740/317.314. (A9)

• vând pantoll, cizme, sandale, noi, toc înalt, nr.
38,25 lei perechea; 350 grame argint cu 1 leu 
gramul. Tel, 0721/148802. (T)

Materiale de construcții (53)
• vând bite (grinzi) noi, pentru acoperiș, 
lungimea 4,5 m; 2 legături lațuri noi, lungimea 4,5 
m; scânduri; fereastră în 2 canate, nouă, cu toc, 
dimensiuni 1,20/1,30 m, preț negociabil. Tel. 
0254/215795. (T)

Electrocasnice (56)
• vândtM lăzi frigorifice, cadă de dușdin 
fontă cadă fontă centrală Bosch tiraj normal. 
TeL 0746/053955. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

DEPOZIT MAGAZIN
CEVA STR CA ROSF.TTI Ni. 2 < CEANGAi'l Tel 227 929

• DOAR 2 LEI COS’A ORICE PRODUS DE 
IVE.PACAMINTF SECOND-HAND

• MOCHETA .R'PCRT BELGIA PESTE 20 MODELE
PRF.Ț DE LA 4 LA 16 LEI MP.

Centrul de Afaceri MAȘTER
Organizează cursuri de:

• Administrator pesiune turistici și 
agroturistictt

• Manager în turism
nsninmrzT Înscrieri zilnic, între orele 9-16,

IUI KM El Mia IM până la data de: 20.03.2007
AdtrMta contacti ISeva, Bdul 22 Decembrie Nr. 37 A
T^ax-MMilMll-.r-npiititnunerC-Bofu.ro

*T
j

Auto românești (36)

• vând Dada 1310, af 1992, stare de 
funcționare bună, preț negociabil. Tel. 
0721/856802. (3/23.02)

Auto străine (37)
• vând Renault Laguna II, af 2001, motor 1,9 DCI, 
extrase ful1,105.000 km, toate taxele plătite la zl, 
ireproșabil. Tel. 0723/270348. (T)

Microbuze. Dube (38)
• vând autoutilitară Cltroen Jumper 2500 cmc, 
lung șl înalt, fabricație decembrie 2000, înma
triculat februarie 2007. Tel. 0745/096675. (T)
• vând autoutllltiră Peugeot Boxer, af 
octombrie 2003,2,2 HDI, lung șl înalt înmatri
culat ianuarie 2007, consum 9%, preț 13.500 euro, 
negociabil. Tel. 0745/096675. (T)
• vând autoutilitară Renault Trafic, benzlnar, 
1710 cmc, af 1988, alimentare gpl, stare tehnică 
bună. TeL 0745/096675. (T)

Camioane, remorci (39)

• vând urgent autocamion tip Raba, axă 
dublă stare perfectă de funcționare, preț 
avantajos. Tel. 0726/243460. (6/21.02)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• ofer spre închiriere camion de 7,5 tone cu 
macara pentru transport materiale de 
construcții, minlexcavator 3,5 tone, cupe șl 
picon. Tel. 0748/932411,0788/831918 (T)
• vând tractor U 650, utilaje agricole șl remorcă 
auto 5 tone, preț convenabil, Tel. 0740/247192. 
(2/26.02)

• iiüéím DiadoocaMiDn nun 11 mlI7UOUM1I <tai Ml li arStfe MC 

renAucata, retațB mdZWadl/U«

SUPER OFERTĂ! 
Uși de interior PORTA DOORS
• TAHKAMI FW p AUIMNNI fltOPUI BBHAU
■ MAU TIMBOMN ■ WIOUI VimCAll > RULOURI
• 10« REDUCSK
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!
TEL 0745.5M.409:07M.M4.71S, 0254-230.553

FLOWOA
■■ bl 2r> ip ?

• vând ponimh pentru floricele, capacitatea de 
expandare 99%, preț 3 lei kg. Tel. 0745/096675. 
(T)
• vând vacă de rasă Bălțata românească vârsta 
9 ani, foarte productivă peste 251 lapte/zi. Tel. 
0744/605251.(T)

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

Altele (61)
• vând nivuta plastic 1/12 cu sticle de 11 pentru 
apă minerală navete de 1/20 și 1/24 cu sticle de 
0,51 euro, preț 3,5 lei/navetă. Tel. 0745/096675. 
(T)

Licitații (64)
• composasoratul urbarial Techereu vinde 500 
mc masă lemnoasă fag; licitația prin ofertă 
directă în data de 3.03.2007, ora 10, la Căminul 
cultural Turdaș. Informații la tel. 0723/808043. 
(7/26.02)

Solicitări servicii (71)

• caut tomate curată MriMrt, sănătoasă 
45-Mda ani Hui obligați părtini togrljbaa 

unul copil do I luni, In Deva, permanent 
Ofer cameră separată masă remunerație 
negociabilă. Tel 0723/333498,0723/9B053S, 
02SV2210J8 (9/2802)

• caut femele pentru îngrijire copil vârsta 3 ani, 
nefumătoare, eventual fost cadru didactic. Tel. 
0740/015402,0745/134538. (3/26.02)

Prestări servicii (72)
• Crașa Oo|du Deva, Al. Viitorului, nr. 5 (lângă 
Crucea Roșie) face înscrieri copii 1 ■ 4 ani; 
program zi • 4 ron; săptămânal - 4,9 ron. Tel. 
230250, orele 6-16. (1/23.02)
• electrician autorizat execut orice lucrări la 
Instalații electrice, preț foarte convenabil. Tel. 
215654,0742/210071. (T)
• firmă de transport efectuează transport 
persoane șl colete la destinație în/din Spania, 
Portugalia, Italia, cu microbuz Mercedes vito, 
nou; plecare din Brad în flecare joi. Tel. 
0740/302283.(78296)

; UNIVERS SIMBRIA SOCIETATE COOPERATIVĂ !
; scoate la licitație în data de 05.03.2007, ora 9,00, în ;
! vederea închirierii, un spațiu situat în Simeria, Str. 1 ! 
• Decembrie, bioc 104 parter, suprafață utilă 115 mp. ■ 
! înscrieri la sediul central din Simeria, bloc 104 parter, !
■ până la data de 03 O3.2OO7. Informații la telefonul 0254- < 
i 260520. î
! 'jiv. !

• începând cu data de 1.03.2007, operatorii de 
transport SC Tirius Transtur SRL și SC 
Manolache Transcom SRL majorează costul bile
tului de călătorie, pe ruta Deva-Simeria, la 3 ron. 
(8/21.02)
• SC Olimpia Travel SRL efectuează transport 
persoane Italia, Germania, Franța, Belgia, Anglia, 
Spania, Portugalia la destinație. Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (76820)
• transport mobiliar cu auto acoperit de 1,21 și
14 mc volum; asigur și demontare, încărcare la 
mutări. Tel. 0254/225578 0744/934462,
0726/551701.(T)

Oferte locuri de muncă (74)
• angajăm cameristă ■ lenjereasă, cunoscătoare 
de limba franceză, la un hotel din sudul Franței, 
contract 6 luni ■ 1 an; salariu 1000 euro, masa șl 
cazare. CV la e-mail restoermitage@aol.com. 
Informații latei. 0254/246163. (8/26.02)
• brutar, Brad, 1 post, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Călan, 2 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Orășilt, 1 post, data limită 28.02., cali
ficare de bucătar. TeL 213244, orele 9 ■ 16.
• bucătar-șof, Simerla, 1 post, data limită 30.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• bucătar, Simeria, 3 posturi, data limită 30.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• camerista hotel Deva, 1 post, data limită 19.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• cameristă hotal, Orăștie, 1 post, data limită 
28.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• casier, Brad, 1 post, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• casier, Hațeg, 1 post, data limită 5.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• castor tezaur, Călan, 1 post, data limită 28.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• casier, Vulcan, 1 post, data limită 28.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• coaprazar-șepcar, Deva, 6 posturi, data limită 
28.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• dreularist la tăiat lemne de foc, Orăștie, 1 
post, data limită 31.03., perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• coafor, Hunedoara 2 posturi, data limită 31.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• confecțloner artlcoto din piele și înlocuitori, 
Brad, 5 posturi, data limită 31.03, Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner-asamblor articole din textile, 
Brad, 12 posturi, data limită 28.02. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner-asamblor articole din textile, 
Brad, 3 posturi, data limită 1.03. Tel. 213244, orele 
9-16.
• confecțloner-asamblor articole din textile, 
Brad, 4 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-1Ș.
• confecțloner-asamblor articole din textile, 
Călan, 10 posturi, data limită 2.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner-asamblor articole din textile, 
Călan, 28 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• confecțlonehasamblor articole din textile, 
Călan, 4 posturi, data limită 28.02. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner-asamblor articole din textile, 
Deva, 20 posturi, data limită 28.02. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• confecțloner-asamblor articole din textile, 
Hațeg, 10 posturi, data limită 29.07. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• confecfloner-asamblor articole din textile, 
Hațeg, 8 posturi, data limită 28.02. TeL 213244, 
orele 9 -16.
• confecțloner-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 10 posturi, data limită 15.04 Tel. 
213244, orele 9-18
• confocțtoMr-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 10 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9 ■ 18
• confecțloner-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 17 posturi, data limită 2802. Tel. 
213244, orele 9-18
• confBcțfomraaambtar articole din textile.
Hunedoara, 48 posturi, data limită ii-Olj«' 
213244, orele 9 -18 t

• conftcțtoner-asambtor articole dl
Lupeni, 4 posturi, data limită 5.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner-asamblor articole din textile, 
Petrlla, 2 posturi, data limită 2802. Tei. 213244, 
orele 9-16.
• confocțtoner-asambior articole din textile, 
Petrlla, 5 posturi, data limită 2.01 Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloMr cabiafe auto, Hunedoara, 15 
posturi, data limită 31.01 Tel. 213244, orele 9 ■ 18
• confecțlOMr cablaje auto, Hunedoara, 25 
posturi, data limită 31.01 Tel. 213244, orele 9 ■ 16-
• confecțloMr bnbrâcâmbito din piele C 
înlocuitori, Hunedoara, 2 posturi, data llmlt» 
2802. TeL 213244, orele 9-18
• confecțloMr tricotaje după comandă, Hune
doara, 5 posturi, data limită 5.04. Tel. 213244, 
orele 9-18
• consGer administrația publică, Deva, 12 
posturi, data limită30.03. TeL 213244, orele 9 -18
• consBter administrația publică, Deva, 2 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• consBter economic, Deva, 4 posturi, data limită 
15.03. TeL 213244, orele 9-18
■ consffier economie, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• consBter economic, Vulcan, 1 post, data limită 
2802. Tel. 213244, orele 9-16.
• consilier, expert Inspector, Brad, 1 post data 
limită 1.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• consilier, expert, Inspector, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 10.04. TeL 213244, orele 9 ■ 18
• consilier juridic, Petroșani, 1 post data limită 
2802. TeL 213244, orele 9-18
• consBter șl consultant juridic, Deva, 6 posturi, 
data limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 18
• consilier șl consultant juridic, Vulcan, 1 post 
data limită 28.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• consultant In management, Simeria, 1 post 
data limită 2803. TeL 213244, orele 9 ■ 18
• contabil Călan, 1 post, data limită 2802. TeL 
213244, orele 9-16.
• contabil Deva, 1 post, data limită 5.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• contabil Hațeg, 2 posturi, data limită 5.01 Tel. 
213244, orele 9-18
• contabil Orăștie, 1 post data limită 2802. Tel. 
213244, orele 9-18
• contabiHcf, Hațeg, 1 post, data limită SD3. Tel. 
213244, orele 9-16.
• contabll-șef, Orăștie, 1 post, data limită 103. 
Tel. 213244, orele 9-18
• contabil Ummta, 1 post, data limită 2803. TeL
213244, orele 9-16. -
• controlor cantata. Hunedoara, 1 post daf
limită 2802. Tel. 213244, orele 9-18 ”
• controlor calitate, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 15.03. Tel. 213244, orele 9-18
• croitor, Hunedoara, 3 posturi, data limită 3004 
Tei. 213244, orele 9-18

Societate (XMTBfXjfolâ CV1^fl|OOQD& 

specialist mase plastice. 
Hamalii fa teL 0254/22614?.

nr.de
Bofu.ro
mailto:restoermitage@aol.com
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Condiții: ~
• experiență minimă în domeniu
* cunoștințe limbi străine, preferabil limba engleză 

prezență plăcută
abilități de comunicare și relaționarc. 

CV-urilc se depun la sediul Hotelului VV1EN, 
Calea Zarandului nr.55 sau se trimit pe fax 233 331, 
email Georgiana«" hotelwien.ro. până la data de 
02.03.2007.

gBggjeozâ muncitori

Informații la telefoanele: 
0729-009776, 0254-226149.

(81741)

• ooltor, Petroșani, 1 post, data limită 1.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• croftof-ștanțator piese încălțăminte,
Petroșani, 5 posturi, data limită 15.03. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• curtțttor lingouri, Călan, 1 post, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• ortțftor piei, llia, 1 post, data limită 28.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• curier, Petroșani, 1 post, data limită 28.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• cusător plete din piele și înlocuitori, Brad, 5 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• cusător plete din piele și înlocuitori, Deva, 10 
posturi, data limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• cusător plete din piele și înlocuitori, Hune
doara, 2 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• cusător plete din piele și înlocuitori, Hune
doara, 2 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• cusător plete din piele și înlocuitori, Hune
doara, 3 posturi, data limită 16.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.

»*• -*• cusător plete din piele și înlocuitori, Orăștie, 7 
fosturi, data limită 15.03, Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

' -"• cutător plete din piele și înlocuitori, Petrila, 8 
posturi, data limită 28.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• cusător plete la încălțăminte din cauciuc, 
Călan, 14 posturi, data limită 28.02. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• cutător plete la încălțăminte din cauciuc, 
Petroșani, 10 posturi, data limită 15.03. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• director general societate comercială, 
Simeria, 1 post, data limită 28.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• director general societate comercială, 
Simeria, 1 post, data limită 31.03. Tel. 213244,

..¡orele 9-16.
"' <l> director societate comercială, Deva. 1 post 

,lata limită 14.03. Tel. 213244, órele 9-16.

’ • director tehnic, Lupeni, 1 post, data limită 
10.03, Tel. 213244, orele 9-16,
• director vânzări, Hunedoara, 1 post, data 
limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• director vânzări, Lupeni, 1 post, data limită 
2&02. Tel. 213244, orele 9-16.
• dulgher, Călan, 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Deva, 1 post, data limită 9.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Deva, 2 posturi, data limită 30.03. Tel.

, 213244, orele 9-16.
I o dulgher, Deva, 20 posturi, data limită 19.03. Tel. 

—' 213244, orele 9-16.

• dulgher, Hațeg, 2 posturi, data limită 1.04. Tel. 
213244, orele 9 -16.
o dulgher, Hunedoara, 1 post, data limită 28.02., 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
o dulgher, Hunedoara, 1 post, data limită 31.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• dulgher, Petroșani, 4 posturi, data limită 28,02.
Tel. 213244, orele 9-16.
• dulgher, Simeria, 2 posturi, data limită 30.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• educatoare, Orăștie, 1 post, data limită 28.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Călan, 3 
posturi, data limită 2802, Tel. 213244, orele 9 -16.

Composesoratul Roșcani
organizează, în data de 03.03.2007, ora 10, la sediul 

din Roșcani, nr. 100 (Vila Cornelia), 
LICITAȚIE 

de masă lemnoasă pe picior, în parchetul „DUBINI".
- Volum total: 425 mc, din care:
- Cireș 130 mc lemn lucru
- Fag 115 mc lemn lucru
- Alte specii 180 mc
Informații la telefoanele: 281100, 281188.

(81813)

ENTRU TINE

• electrician de întreținere și reparații, Călan. 3 
posturi, data limită 31.03. 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, Hune
doara, 3 posturi, data limită 14.03. Tel. 213244. 
orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 6 posturi, data limită 10,04. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații, 
Petroșani, 10 posturi, data limită 15.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații Petroșani, 
5 posturi, data limita 2.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• electrician de mină, Hunedoara, 1 post, data 
limită 10.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• electrician exploatare rețele electrice, Deva, 2 
posturi, data limită 2.03., perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• electrician In construcții, Brad, 1 post, data 
limită 28.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• electrician In construcții, Deva, 2 posturi, data 
limită 14.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• electrician In construcții, Orăștie, 1 post, data 
limită 1.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• electromecanic auto, Petrila, 1 post, data 
limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• electromecanic reparator obiecte de uz 
casnic, 1 post, data limită 31.03., perioadă deter
minată. Tel. 213244, orele 9 -16.
• excavatorirt pentru excavatoare cu rotor, 
Lupeni, 4 posturi, data limită 10.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• lalanțar, Deva. 20 posturi, data limită 19.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• falanțar, Hunedoara, 1 post, data limită 31.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• falanțar, Hunedoara, 3 posturi, data limită

.H&U&iiiHfeQrăl® 8 -.IĂ ..¡s ¿ui
• taianțar, Hunedoara, 3 posturi. păta'jMtă 
31.12. Tel 213244, orete 9-16.
• tasonator mecanic, Brad, 3 posturi, data limită 
2&02. Tel. 213244, orele 9-16.
• taaonaâor produse ceramice. Deva, 3 posturi, 
data limită 28.02, calificat, perioadă deter
minată. Tel. 213244, orele 9-16.
o femele de serviciu, Lupeni, 1 post data limită 
28.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• femele de serviciu, Orăștie, 1 post data limită 
28.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• flarar-betonlst, Hațeg, 2 posturi, data limită 
1.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• flerar-betonlst, Petroșani, 5 posturi, data 
limită 28.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• fochist pentru cazane de abur și de apă 
fierbinte, Hunedoara, 1 post, data limită 15.03, 
perioadă determinată.Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• frezor la mașini roți dințate, Orăștie, 3 posturi, 
data limită 1.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• frigoriferist, Hațeg, 3 posturi, data limită 5.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• frizer, Orăștie, 2 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
e funcționar administrativ, Petroșani, 1 post, 
data limită 1.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
e fumallst, Călan, 13 posturi, data limită 31.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• galvanlzator, Orăștie, 3 posturi, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9-16.

• gesbeear depozft. Hațeg. 1 cest rata limită
28^2. TeL 213244 orele 9-18
• * ¡ia deprat. Hațeg. 1 post data limită 
9.03. Tel. 213244. orele 9-16.
• idsiisuă, Petifla. 1 post data limită 2802. Tel. 
213244, orele 9-16.

I • infinnieră, Petroșani, 5 posturi, data limită 
28.02. Tel. 213244. orele 9-16.

I • inginer căi ferate, drumuri și poduri, Deva, 1 

post, data limită 12.03. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• inginer căi ferate, drumuri și poduri, Deva, 1 
post, data limită 5.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• inginer căi ferate, drumuri și poduri, Hune
doara, 3 posturi, data limită 22.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• inginer construcții civile, industriale, Deva, 1 
post, data limită 14.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• inginer construcții civile, industriale, Deva, 1 
post, data limită 20.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• inginer construcții civile, industriale, Deva, 1 
post, data limită 2802. Tel. 213244, orele 9 -16.
• inginer construcții civile, industriale, Deva, 1 
post, data limită 28.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• inginer construcții civile, industriale, Lupeni, 1 
post, data limită 30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• inginer construcții civile, industriale, Lupeni, 1 
post, data limită30.03. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• inginer construcții civile, industriale, Simeria, 1 
post, data limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• inginer construcții hidrotehnice, Deva, 1 post, 
data limită 5.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• inginer de cercetare în centrale termoelec
trice, Hațeg, 1 post, data limită 28.02. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• inginer de cercetare In construcții civile, Deva, 
1 post, data limită 10.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• Inginer de cercetare în construcții civile, Deva, 
1 post, data limită 10.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• inginer electromecanic, Lupeni, 2 posturi, data 
limită 10.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• inginer electromecanic, Simeria, 1 post data 
limită 28.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• inginer electronist, transporturi, telecomu
nicații, Orăștie, 1 post, data limită 15.03. 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.
• Imbuteflator fluide sub presiune, Hunedoara, 1 
post, data limită 20.03., perioadă determinată 
Tel. 213244. orele 9-16.
• incărcător-descărcător, Călan, 5 posturi, data 
limită 15.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• incărcător-descărcător, Hunedoara, 1 post, 
data limită31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• Inginer minier, Hunedoara, 1 post, data limită
10.04. Tel. 213244, orele 9-16.
e inginer producție, Lupeni, 2 posturi, data limită
10.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• Inginer producție, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 15.03, Tel. 213244, orele 9-16.

e inginer rețele electrice, Hațeg, 1 post, data 
limită 5.03. Tel. 213244, orele9-16.
• Inspector de specialitate asigurări, Petroșani, 
5 posturi, data limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• Inspector protecția muncii, Hunedoara, 1 post, 
data limită 10.04. Tel, 213244, orele 9 ■ 16.
• inspector resurse umane, Hațeg, 1 post, data 
limită 5.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• Inspector specialitate administrația publică
Deva, Ijaoet daUJirniță3iLfl3,T#l^.3î44,firele
9-16. ;
• Instalator ăoanai,Ha» îppsjâtălimită 
5.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• Instalator apă canal. Simeria, 2 posturi, data 
limită 28X3. Tel. 213244, orele 9 ■ 16

. • tratatelor tocâtafe« centrală și gaze, Lupeni, 1 
i post data limită 30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
’ • testatelor tocăUro centrală și gaze, Petroșani,
| 10 posturi, data limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 

16.
• testaiator Instalați tehnico-sanltare, Hune
doara, 3 posturi, data limită 31.03., perioadă 
determinată Tel. 213244, orele 9 • 16.
• tegrifltor dâdM, Deva, 1 post, data limită 30.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• IngriJHor clădiri, Hațeg, 5 posturi, data limită
1.03. Tel. 213244, orele 9-16,
• laborant dotsrmlnâri geologice și geotehnlce.
Deva, 1 post, data limită 1.03,Tel. 213244, orele 9 
-16.
• laborant structură macroscopică șl micro
scopică, Hațeg, 1 post, data limită 5.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• lăcătuș construcții metalice șl navale, Hune
doara, 1 post, data limită 20.03., perioadă deter
minată Tel. 213244, orele 9 -16.
• lăcătuș macanlc, Brad, 4 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș macanlc, Brad, 9 posturi, data limită
1.04., perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• lăcătuș macanlc de întreținere șl reparații,
Călan, 2 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• lăcătuș macanlc de întreținere șl reparații, 
Hunedoara, 1 post, data limită 20.03. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• lăcătuș macanlc de întreținere șl reparații, 
Hunedoara, 5 posturi, data limită 20.03., perioadă 
determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• lăcătuș macanlc, Deva, 4 posturi, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș macanlc, Hunedoara, 10 posturi, data 
limită 14.03. Tel. 213244, orele 9-16,
• lăcătuș macanlc, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 304)3. Tel, 213244, orele 9 -16.
• lăcătuș macanlc, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 6.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș macanlc, Hunedoara, 23 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș macanlc, Hunedoara, 3 posturi, dată 
limită 10D4. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș macanlc, Lupeni, 1 post, data limită 
15.03. Tel. 213244, orele 9-16.

, • lăcătuș macanlc, Petroșani, 10 posturi, data
I limită 3X3. Tel. 213244, orele 9 -16,

• lăcătuș mecanică fină, Lupeni, 4 posturi, data 
limită 30.b3. Tel. 213244, orele 9 -16.

• lâcMuș-mmtator, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 22.03.. perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• lâcttușHiwntatw, Hunedoara, 9 posturi, data 
limită 30.03.. perioadă determinată Tel. 213244, 
orele 9 • 16.

• Iii Hui montetot Simeria, 1 post data limită 
3003. Tel 213244, orele 9-16.

j • lăadtor lemn, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 30.04., perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele9-16.
• lucrător comercial, Deva, 1 post, data limită 
6.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• lucrător comercial, Lupeni, 4 posturi, data 
limită 15.04,, persoane cu handicap. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• lucrător In ateliere de modele, Brad, 2 posturi, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• macaragiu, Călan, 4 posturi, data limită 31.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• manipulant mărfuri, Brad, 4 posturi, data 
limită31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• manipulant mărfuri, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• manipulant mărfuri, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 28.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• manipulant mărfuri, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• manipulant mărfuri, Petroșani, 15 posturi, 
data limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• manipulant mărfuri, Vulcan, 15 posturi, data 
limită 1.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• mașinist la mașini mobile pentru transport, 
Orăștie, 1 post, data limită 1.03. Tel. 213244, orele 
9-16.
• mașinist pentru utilaje specifice la extracții, 
Lupeni, 4 posturi, data limită 9.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• mașinist pod rulant, Deva, 3 posturi, data 
limită 22.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• macanlc auto, Brad, 1 post, data limită 31.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• mecanic auto, Brad, 2 posturi, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• mecanic auto, Deva, 2 posturi, data limită 1.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• mecanic locomotivă și automotor, Hunedoara, 
1 post, data limită 10.04. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• montator accesorii pentru calapoade,
Petroșani, 5 posturi, data limită 15.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• montator pențl și plafoane din gips-carton, 
Hunedoara, 1 post, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• montator pereți și plafoane din gips-carton, 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• montator placaje Interioare și exterioare, 
Deva, 2 posturi, data limită9.03. Tel. 213244, orele 
9-16.
• montator, reglor, depanator, aparataj electric, 
Deva, 5 posturi, data limită 21.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• montator subansambluri, Deva, 2 posturi, data 
limită 20.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• montator subansambluri, Hunedoara, 18 
posturi, data llmită31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor nocalHIcat în industria confecțiilor, 
Hunedoara, 1 post, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor nocallflcat tn silvicultură, Brad, 9 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor nocalHIcat în silvicultură, Hune
doara, 9 posturi, data limită 30.04., perioadă 
determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor nocalHIcat la ambalarea produselor 
solide și semlsolide, Petrila, 1 post, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor nocalHIcat la asamblare-montare 
piese, Hunedoara, 23 posturi, data limită 31.03. 
,Tel.2i3244,orele9-l6.
• muncitor nocalHIcat la asamblare, montare 
piese, Petroșani, 1 post, data limită 1.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor necoMcot la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Călan, 2 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244, orele 9 -16,
• muncitor nocaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Deva, 7 posturi, data limită 30.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor nocaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Hațeg, 1 post, data limită 1.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor nocalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Hunedoara, 14 posturi, data 
limită 31.03., perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor nocalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 22.03., perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor nocalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Hunedoara, 9posturl, data limită 
31.03., perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
■16.
• muncitor nocalHIcat lâ demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Lupeni, 1 post, data limită 30.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor nocalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Orăștie, 26 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor nocalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Petroșani, 4posturl, data limită 
1,03. Tel. 213244, orele 9 -16,
• muncitor nocalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Simeria, 1 post, data limită 20.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor nocalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Simeria, 4 posturi, data limită 
28.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor nocalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Simeria, 4 posturi, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor nocalHIcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Brad, 2 posturi, data limită 15.03., 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor nocalHIcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Hațeg, 3 posturi, data limită 5.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
o muncitor nocalHIcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Hunedoara, 4 posturi, data limită 
15.03., perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
■16.
• muncitor nocaMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Orăștie, 1 post, data limită 1X3. 
Tel. 2132«, orele 9-16.
• muncitor nocalHIcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Petroșani, 100 posturi, data limită 
1.03. Tel 213244, orele 9 ■ 16,

• mundtor nocallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Simeria, 4 posturi, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9-1$.

• mundtor plantații șl amenajare zonă verde, 
Deva. 24 posturi, data limită 13,03. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• muncitor plantați și amenajare zonă verbe, 
Orăștie, 26 posturi, data limită 1.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• operator calculator electronic și rețele, Deva, 1 
post, data limită 12.03., perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• operator calculator electronic și rețele, Deva, 6 
posturi, data limită 20.03., perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• operator centrală termică, Brad, 3 posturi, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• operator circuite rețea apă, Brad, 3 posturi, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• operator confecții industriale, îmbrăcăminte- 
țesături, Brad, 35 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• operator la mașini-unelte cu comandă 
numerică, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
30.04., perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
■16.
• operator mașini de fragmentare, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 28.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• operator mașini-unelte semiautomate și 
automate, Brad, 2 posturi, data limită 15.03., 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• operator mașini-unelte semiautomate și auto
mate, Deva, 4 posturi, data limită 30.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
■ operator prelucrare mase plastice, Petroșani, 
1 post, data limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• operator roboți industriali, Hunedoara, 2 
posturi, data limita 5.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• ospătar, Hunedoara, 1 post, data limită 13.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• ospătar, Simeria, 3 posturi, data limită 30.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• pădurar, Orăștie, 9 posturi, data limită 1.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• parchetar-llnolist, Hunedoara. 1 post, data 
llmită31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• paznic, Lupeni, 8 posturi, data limită 10.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• Plzzeria Play Deva, str. M. Eminescu (lăngă 
Poliția județ) angajează pizzar sau preparatori 
plzza, condiții avantajoase. CV-urile se depun la 
sediul firmei. Informații la tel. 0723/165413 sau 
224401, orele 9-16. (9/22.02)
• pompier specialist, Deva, 2 posturi, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara. 1 
post, data limită 10.03. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• pregătitor piese încălțăminte. Hunedoara. 5 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• preparator la concentratele miniere. Hune
doara, 4 posturi, data limită 10.04. Tel. 213244. 
orele 9-16.
• prlmltor-dlstribuHor materiale și scule. Hune
doara, 1 post, data limită 20.03., perioadă deter
minată Tel. 213244, orele 9 • 16.
• rectificator universal, Orăștie. 1 post oata 
limită 1.03. Tel. 2132«. orele 9-18
• referent de specialitate administrația publică 
Deva, 1 post, data limită 5.03. Tel. 213244. orele 9 
-16.
• referent de specialitate administrația putxcă 
Deva, 9 posturi, data limită 30.03. Tei. 213244 
orele 9-16.
• referent de specialitate geolog. B-ac 1 post 
data limită 31.03. Tel. 213244 orele 9 • 16
• reprezentant comercial. Deva. 1 post caza 
limită 19.03. Tel. 213244 orele 9 - li
• secretar responsaM de agerea De-.a 1 xsl 
data limită 12.03., perioadă nete-—TeL 
213244, orele 9-16.
• secretară Lupeni, 1 post data limită 1££3. TeL
2132<6rele W" ----------

• societate comercială angajează montdor 
tâmplărie pvc. Relații la tei. 0724-524803 
(7/23.02)
• societate comerdaiâ anga,ează 'unct~ 
necalificați. Tel. 223950.0744/605685.52202;
• sortator produse, Hunedoara. 3 posttri. data 
limită 2803. Tel. 213244, orele 9 - ii
• sortator produse, Petrosa-.. 15 cesturi, data 
limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 -16
• sortator produse. Vulcan. 15 postu-i. data 
limită 1.03. Tei. 213244. oree 9 ■ Ii
• spălător veNade. Brad. 2 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244. orele 9-16
• strungar unfeersM Oiștie. 1 post data limită 
1.03. Tel. 213244 orele 9-16
■ sudor, Hmodoara. 2 posturi, data limită 10.04. 
Tel. 213244 orele 9-16
■ sudor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 29.03.. 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor, Hwiedoara, 2 posturi, data limită 30.03. 
Tel. 213244 orele 9-16.
• sudor In mediu protector, Brad, 10 posturi, 
data limită 1.04., perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.
• sudor In mediu protector, Călan, 7 posturi, 
data limită 10.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor In mediu protector, Deva, 1 post, data 
limită 15.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor manual cu arc electric, Deva, 4 posturi, 
data limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 5 
posturi, data IImită31.03., perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor manual cu arc electric, Orăștie, 1 post, 
data limită 1.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor manual cu arc electric, Petroșani, 10 
posturi, data limită 3.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• sudor manual cu flacără de gaze, Orăștie, 1 
post, data limită 1.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• șef depozit. Hunedoara, 1 post, data limită 
20.03., perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
■16.
• șof district, centru, ocol silvic, Orăștie, 2 
posturi, data limită 1.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

S.C. TOP A&A CONSTRUCT S.R.L., titular al Planului Urbanistic 
Zonal - Hale producție, reparații, spații administrative, jud. 
Hunedoara, aduce la cunoștința publicului că decizia etapei de 
încadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 
1076/2004, este cea de adoptare a planului fără aviz de mediu. 
Propunerile de reconsiderare a deciziei se vor transmite în scris, 
în termen de IO zile calendaristice, la sediul A.P.M. Hunedoara, 
Deva, str. Aurel Vlalcu, nr. 25, jud. Hunedoara.

(81941)

• șef oficiu, serviciu, secție, reaacpe. Hl-s- 
doara, 1 post, data limită 30.04, perioada deter
minată Tel. 213244, orele 9 -16.
• șlefuitor, lustruitor, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 30.04., perioadă determinată Tel. 213244. 
orele 9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hunedoara, 1 post, data limită 20.03. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj. 
Hunedoara, 1 post, data limită 20.03. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hunedoara, 6 posturi, data limită 10.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Lupeni, 4 posturi, data limită 10.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• șofer autoturisme și camionete, Deva, 5’ 
posturi, data limită 3.03.Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• șofer autoturisme și camionete, Hațeg, 4 
posturi, data limită 8.03., 3 ani vechime. Tel. 
213244, orele 9-16.
• șofer autoturisme și camionete, Hunedoara, 1 
post, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• șofer autoturisme și camionete, Orăștie, 1 
post, data limită 1.03. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• tâmplar manual ajustor-montator, Petroșani, 
10 posturi, data limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• tâmplar manual, artizanal, Hunedoara, 10 
posturi, data limită 30.04., perioadă determinată 
Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar manual, artizanal, Lupeni, 2 posturi, 
data limită 1.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• tâmplar mecanic la frezat și găurit, Hune
doara, 9 posturi, data limită 30.04., perioadă 
determinată. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• tâmplar universal, Brad, 1 post, data limită 
4.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar universal, Brad, 3 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar universal, Petroșani, 10 posturi, data 
limită 15.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• tehnician de echipamente tv, Deva, 1 post, 
data limită 10.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• tehnician electromecanic, Hunedoara, 45 
posturi, data limită30.03. Tel. 213244, orele9 ■ 16.
• tehnician electromecanic, Hunedoara, 81 
posturi, data limită31.03.Tel. 213244, orele9 • 16.
• tehnician proiectant construcții, Hunedoara, 1 
post, data limită 22.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• tehnician radloelectronlst, Orăștie, 1 post, 
data limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• tehnician silvic cercetare, Orăștie, 2 posturi, 
data limită 1.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• tennisHrataimntlst de piese semifabricate, 
Oraștie, 4 posturi, data limită 30.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• tophor fontă și neferoase, Călan, 3 posturi, 
cata limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• topograf, Deva 1 post, data limită 5.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• topopaț Hunedoara, 1 post, data limită 31.03. 
Tei. 213244, orele 9-16.
• tractorist, Orăștie, 1 post, data 1 imită 1.03. Tel. 
213244, orele9-16.
• tumător-tormator Călan, 17 posturi, data 
¡.mită 31X3. Tel. 213244, orele 9 -16.
• vânzător, Deva, 3 posturi, data limită 20.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 13.04. 
Tel. 213244 orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 30.04.

• vânzător, Hundoara, 1 post, data limită 31.03. 
Tel. 2132«, orele 9-15.

• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 31.12. 
Tel. 213244 orele 9 -16.
• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.04. Tel. 2132«, orele 9-16.
• vânzător, Lupeni, 3 posturi, data limită 19.03.
Tel. 2132«, orele 9-16.
• vânzător, Petroșani, 1 post, data limită 1.03.
Tel. 2132«, orele 9-16.
• vânzător^lmeria, 2 posturi, data limită 30.03. 
Tel. 2132«, orele 9-16.
• vopsitor Industrial, Deva, 1 post, data limită 
21.03. Tel. 2132«, orele 9-16.
• zlda- rosar-tencultor, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.03. Tel. 213244 orele 9-16.
• zldar-restaurator, Călan, 2 posturi, data limită 
31.07, Tel. 2132«, orele 9-16.
• zldar-restaurator, Deva, 2 posturi, data limită 
5.03., perioadă determinată. Tel. 2132«, orele 9 ■ 
16.
• zldar-restaurator, Lupeni, 4 posturi, data 
limită 30.03. Tel. 2132«, orele 9 ■ 16.
• zldar-rosar-tencuitor, Deva, 1 post, data limită 
9.03. Tel. 2132«, orele 9-16.
• zldar-rosar-tencuitor, Deva, 2 posturi, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• zldar-rosar-tencuitor, Deva, 20 posturi, data 
limită 19.03. Tel. 2132«, orele 9-16.
■ zldar-rosar-tencuitor, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 1.04. Tel. 2132«, orele 9-16.
• zldar-rosar-tencuitor, Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.03. Tel. 2132«, orele 9-16.
• zldar-rosar-tencuitor, Hunedoara, 3 posturi, 
data limită 22.03., perioadă determinată. Tel. 
2132«, orele 9-16.
• zldar-rosar-tencuitor, Hunedoara, 5 posturi, 
data limită 31.03. Tel. 2132«, orele 9 • 16.
• zldar-rosar-tencuitor, Petroșani, 1 post, data 
limită 1.03. Tel. 2132«, orele 9 ■ 16.
• zldar-rosar-tencuitor, Petroșani, 15 posturi, 
data limită 15.03. Tel. 2132«, orele 9 ■ 16.
• zldar-rosar-tencuitor, Simeria, 4 posturi, data 
limită 30.03. Tel. 2132«, orele 9-16.

A.P.M. Huntdonri și ComIIM Local Rlblța, titular ai Proiectului, 
anunța depunerea documentației tehnico tn vederea obținerii acordului de mediu 

pentru obiectivul „Dezvoltarea infrastructurii rurale prin construcția de poduri 
peste râurile June, Ribița și Uibârești în satele Crișan, Dumbrava de Jos, Uibârești 
și Ribița aparținătoare comunei RiOrța" 

informații privind potențialul impact aaucra mediului al proiectului propus pot fi 
consultate la sediul A P M.Hunedoara om munctpiul Deva, str. A. Viaicu. nr. 25 
fc|r>< între orele 8-16.

Observațiile publicului se primesc tmc. a sedM AP M. Hunedoara In termen de 
• 0 t4e lucratoare de la data anu-țuw
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marți. 27 februarie 2007
•Metodă. Actorul american Sylvester Stallone a declarat că are o metodă infailibilă de a-și obliga cei trei copii să se comporte frumos, amenințându-i că îi va pune să vizioneze filmele sale mai vechi.

!3EO - evaluarea pericolului

Test medical
Washington (MF) - Un test medical simplu și ieftin, bazat pe analizarea aerului expirat, pentru depistarea cancerului la plămâni, a fost dezvoltat de o echipă de cercetători din Statele Unite. Este vorba de un senzor de dimensiunea unei monede care indică cu ajutorul unor culori modificările chimice unice ale aerului expirat de persoanele cu cancer la plămâni.

Contract de 
milioane

Los Angeles (MF) - Victoria Beckham, fostă membră a trupei Spice Girls, a semnat un contract de 10 milioane de dolari pentru realizarea unei emisiuni pentru postul american de televiziune NBC. Cel care a intermediat contractul este Simón Fuller, fost manager al trupei Spice Girls.

Michael Jackson
(Foto: EPA)

Cu familia
Las vegas (MF) - Fos
tul star al muzicii pop 
Michael Jackson a 
anunțat că va partici
pa la un turneu de 
revenire pe scena 
muzicală internațion
ală alături de mem
brii familiei sale. La 
sfârșitul săptămânii 
trecute, Michael 
Jackson s-a întâlnit la 
Las Vegas cu surorile 
Janet și Rebbie și cu 
frații Jermaine, 
Randy, Marlon, Tito 
și Jackie, pentru a 
pune la punct detali
ile revenirii pe scena 
muzicală. Potrivit 
unor surse apropiate 
familiei, frații lui 
Michael au hotărât 
să facă un turneu.

Paradă Ca în fiecare an, cele mai reușite exemplare se întrec în concursul de frumusețe din cadrul festivalului cămilelor din Mongolia. (Foto: epa)

Mai puține animale la circParis (MF) - Conducerile celor 180 de circuri din Franța încep să se neliniștească, pentru că în urma presiunii ale mai multor asociații pentru protecția animalelor, ministrul francez al Ecologiei plănuiște o măsură care va limita numărul speciilor care pot fi ținute în captivitate. Astfel, în următoarele săptămâni, o nouă hotărâre ar trebui să alunge din corturile circurilor girafele, hipopotamii și rinocerii. Potrivit unui recensământ efectuat de serviciile veterinare în februarie 2004, circurile franceze adăpostesc 1.222 de animale sălbatice dintre care 30 de elefanți, 505 de feline, 42 de urși, 95 de maimuțe și 131 de șerpi. Pentru a deține aceste animale, fiecare circ trebuie să obțină un certificat de competență și, așa cum prevede o hotărâre publicată în 1978, „să ofere animalelor condiții bune de detenție”.

Cățeii se joacă la grădinița Alpi Dog 
School din Biaiystok. Polonia. Sunt
aduși aici puii de peste șase săptămâni 
pentru prunul antrenament (Foto: EPA)

Expertii care au participat la cea de a doua Conferință a Apărării Planetare vor exa
mina capacitatea noastră de a detecta, urmări și devia Obiectele Aproape de Pă
mânt (Near-Earth Objects: NEO) - asteroizi, cornete care ar putea lovi Pământul - ca 
parte a unui efort internațional de a reduce riscul unei coliziuni cosmice devastatoare.
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Proiect-gigant de cercetare
București (MF) Mii de cercetători din peste 60 de țări vor lucra timp de un an la peste 200 de proiecte științifice menite să determine starea mediului în regiunile polare, pentru a îmbunătăți astfel proiecțiile viitoarelor schimbări care ar putea afecta iremedial starea generală a planetei.Proiectul de ansamblu la care experții vor participa se numește „Anul Polar Internațional 2007-2008” și va fi deschis oficial la 1 martie, se arată intr-un comunicat al Administrației Naționale de Meteorologie. El a fost con

ceput de Consiliul Internațional pentru Știință (CIS) și

de Organizația Meteorologică Mondială (OMM) și va fi, potrivit experților, „cel mai cuprinzător efort internațional de cercetare din ultimii 50 de ani”. Scopul cercetărilor va fi să determine starea mediului din regiunile polare la acest moment, să cuantifice și să înțeleagă schimbările de mediu și sociale din regiunile polare, să înțeleagă relația acestora cu restul planetei, să investigheze limitele științei în zonele polare și să doteze tehnic punctele de observație și să cerceteze procesele culturale, 
istorice și sociale care au dat 
durabilitate grupurilor șocj^e 
din aceste regiuni.

Un nou drum spre Casa Albă
■ Premiul Oscar pentru 
cel mai bun documentar 
i-ar putea oferi lui Al 
Gore o altă șansă.

Los Angeles (MF) - Fostul vicepreședinte Al Gore, devenit star al ceremoniei premiilor Oscar pentru semnalul său de alarmă în privința pericolelor încălzirii globale, este ținta unor speculații în ceea ce privește o nouă tentativă de a deveni președinte al Statelor Unite. în timpul ceremoniei, democratul a glumit spunând că se va lansa în cursa pentru alegerile prezidențiale din 2008, după ce a fost învins în 2000 de George W. Bush. Este foarte posibil ca media să facă presiuni
Al Gore și Davis Guggenheim, învingători (Foto: epa)asupra lui Gore, câștigător al premiului Oscar pentru cel mai bun documentar („Un adevăr care deranjează”),

chiar dacă acesta spune că nu vrea să candideze pentru Casa Albă. Pentru un mare număr de analiști politici, Al Gore (58

ani) este candidatul perfect care ar putea culege laurii după ce favoriții Hillary Clin- . ton, Barack Obama și John^ Edwards se vor fi epuizat la capătul campaniei care se anunță a fi cea mai lungă din istoria SUA. Prestigioasa publicație The Economist vede în Al Gore alegerea „ideală” pentru Partidul Democrat: acesta s-a opus din prima clipă războiului din Irak, militează pentru protejarea mediului și are niște conturi de reglat cu George W. Bush.Premiul de duminică nu poate decât relansa speculații care vor crește spre sfârșitul anului, pentru că numele lui Al Gore a fost anunțat și printre posibilii câștigători ai premiului Nobel pentu pace.
Angelina Jolie va fi membră CFR
■ Celebra actriță se va 
alătura unor mari per
sonalități din Council of 
Foreign Relations.

New York (MF) - Actrița americană Angelina Jolie a fost aleasă membră a unei exclusiviste și influente organizații pentru politică externă din Statele Unite, Council of Foreign Relations (CFR), și se

va alătura unor mari personalități din SUA. Membrii Council of Foreign Relations, cu sediul în Manhattan, au acceptat nominalizarea lui Jolie la sfârșitul săptămânii trecute, dar numirea oficială va avea loc în luna iunie.Din CFR fac parte Secretarul de Stat al SUA Condoleezza Rice și foștii secretari de stat Henry Kissinger, Colin Powell și Madeleine Albright, econo

mistul Alan Greenspan, Tom Brokaw și Richard Holbrooke. Singura cerință este ca membrii să se implice activ în chestiunile importante ale lumii.Jolie (31 ani) s-a implicat în campanii pentru ajutorarea refugiaților, orfanilor din cauza maladiei SIDA și victimelor dezastrelor naturale, în calitate de ambasador al bunăvoinței pe lângă ONU. Incendiu Cel puțin
i trei persoane au murit 

și câteva zeci au fost 
rănite intr-un incendiu 
izbucnit ieri într-o 
clădire din capitala 
Bangladeshului, în care 
se aflau sediile a două 
posturi private de tele
viziune și al unui coti
dian. <Foto: EPA)


