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Excepții la Revelionul UE
■ Deva și Hunedoara 
nu au pregătit reve- 
lioane în stradă, dedi
cate integrării în UE.

Deva (M.S.) - Cele mai mari 
localități ale județului, muni
cipiile Deva și Hunedoara, nu 
vor organiza Revelionul pe

stradă, motivele invocate de 
autorități fiind diverse. „Am 
avut experiențe neplăcute în 
alți ani, când am adus trupe 
bune ca să cânte în noaptea de 
Revelion. Oamenii au venit în 
fata Casei de Cultură, au stat 
puțin peste ora zero și apoi au 
plecat”, afirma viceprimarul 
Devei, Florin Oancea. Autori

tățile locale din Hunedoara au 
decis să renunțe la- organi
zarea unui Revelion în aer 
liber după ce, în alti ani, au 
fost primite reclamatii de la 
cetățeni, privind acest gen de 
manifestări în aer liber. 
„Avem o experiență tristă din 
alfi ani. Oamenii care au ieșit 
pe stradă au avut un compor

tament care a lăsat de dorit”, 
a afirmat purtătorul de cuvânt 
al primăriei, Mircea Diaconu. 
Primăria Hunedoara nu a be
neficiat de fonduri suplimen
tare pentru organizarea Reve
lionului UE și s-a preferat alo
carea de sume pentru alte 
activități sociale, decât pentru 
distracția din stradă, /p.3

WRedacția Cuvântu
>. Liber urează tuturor 

cititorilor și colabora
'// torilor un An Nou 

fericit, cu bucurii și 
r împliniri. La multi 
£ ani! (Foto: Traian Mânu)

Medicamente mai ieftine
■ De anul viitor, vom 
putea cumpăra medica
mente mai ieftine cu 
până la 6,5%.

București (C.P.) - Motivul 
ieftinirii tine de aprecierea 
leului în raport cu dolarul și 
euro, a anunțat ministrul 
Sănătății, Eugen Nicolăescu.

Ministrul a explicat că pro
centul de ieftinire a medica
mentelor va depinde de mo
neda pe care o utilizează pro
ducătorii pentru tranzacții. 
Ministrul Sănătății, Eugen 
Nicolăescu a reamintit că în 
anul 2006 medicamentele au 
fost ieftinite în două tranșe, 
începând cu data de 16 mar
tie, cele eliberate pe bază de

prescripție medicală, al căror 
preț este stabilit de Minis
terul Sănătății, s-au ieftinit 
cu valori cuprinse între patru 
și cinci la sută.

De asemenea, din 16 sep
tembrie 2006, s-a aprobat 
ajustarea preturilor la medi
camentele de uz uman, aces
tea micșorându-se cu valori 
cuprinse între 7 și 11 la sută.

Adio, lei vechi
Deva (C.P.) - Din 1 ia

nuarie 2007, leii vechi nu 
vor mai putea fi utilizați 
ca mijloace legale de pla
tă, iar din 1 februarie, 
bancnotele imprimate pe 
suport de polimer și 
monedele din vechea emi
siune monetară vor putea 
fi preschimbate la BNR.

bin ajunde An Nou. Primăria Comunei Ilia șiI 
iConsiliul Local transmit L Suitorilor comunei 
^colaboratorilor și angajaților mi călduros MM 
‘„I.A MULȚI ANI!” , '

Noul An care vine să vă găsească fericiți, < 
^sănătoși alături de cei dragi și să vă aducă ■ 
-numai împila# și succese. L’W//®'k
Primar, Mariu"Omotă w. M

Primăria Comunei Șoimuș urează locuitorilor; 
Ij colaboratorilor și angajaților ca Anul 2007 J 
M să-l întâmpine sănătoși, fericiți și să aibă 
■■k numai împliniri alături de cei dragi.jMr

Primar, Laurențiu Nistor

Acum când ne mai desparte 
doar puțin timp de fericitul 
moment al trecerii în
Noul An 2007, dorim tuturor 
cetățenilor comunei Pui, 
colaboratorilor, consilierilor 
și angajaților să aibă parte 
de liniște, pace, sănătate și 
bună înțelegere.

Primarul Comunei Pui, • in

Victor Stoica
RECLAME
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• Arestat. Fostul deputat Dorin Lazăr 
Maior, președintele Consiliului Național al 
Uniunii Naționale a Organizațiilor Revoluțio
nare din Decembrie 1989, a fost arestat 
preventiv pentru 29 de zile, ieri dimineață, 
după mai bine de zece ore de audieri la Ju
decătoria Brașov. Magistrații au dispus ares
tarea preventivă a lui Maior și a complicelui 
acestuia, Ovidiu Tition, reținuți în ziua pre
cedentă pentru șantaj.

Ambițiile europene ale României
■ România își afișează 
deja ambițiile de putere 
regională, comentează 
cotidianul Le Temps.

Sacrificiu 
precaut

Kandahar (MF) - Mol- 
lahul Omar, liderul spi
ritual al talibanilor, le-a 
cerut acestora să se „sa
crifice” pentru a evacu- 
a forțele străine din Af
ganistan, evitând în ace
lași timp „victimele civi
le”, intr-un mesaj difu
zat ieri de discipolii săi. 
„Le cer încă o dată mu- 
jahedinilor să își apere 
cu precauție locurile și 
să fie atenți ca acțiunile 
lor să nu provoace victi
me inocente”, potrivit u- 
nui mesaj atribuit mol- 
lahului Omar •și trans
mis de un purtător de 
cuvânt al talibanilor. 
„Nu îi vizăm decât pe i- 
namicii noștri și suntem 
atenți la țintele noastre. 
Ar trebui să avem rela
ții amicale și sincere cu 
poporul nostru musul
man”, continuă mesajul, 
difuzat în special la 
Kandahar, cu ocazia săr
bătorii Aid-el-Adha (săr
bătoarea sacrificiului) 
care are loc azi în Afga
nistan.

Gerald Ford
(Foto: EPA) 

in 
memoria 
lui Ford
Crawford (MF) - Pre
ședintele american 
George W. Bush a 
anunțat că 2 ianuarie 
va fi zi de doliu na
țional în memoria 
fostului președinte 
Gerald Ford, care a 
decedat în cursul 
acestei săptămâni. 
Trupul neînsuflețit al 
lui Ford va fi trans
portat, sâmbătă, cu 
avionul la Washing
ton, iar sicriul său va 
fi depus la Capitoliu. 
Marți, va avea loc o 
ceremonie funerară 
la Catedrala Naționa
lă, unde Bush va ros
ti un discurs, a anun
țat purtătorul de cu
vânt al Casei Albe, 
Scott Stanzel. Preșe
dintele Bush va re
veni la Washington, 
luni, de la ferma sa 
din statul Texas unde 
și-a petrecut sărbăto
rile. George și Laura 
Bush vor merge la 
Capitoliu pentru a-i 
aduce un ultim 
omagiu lui Ford.

Geneva (MF) - România, 
care va deveni membru UE 
cu drepturi depline la 1 ianu
arie 2007, a început deja să își 
afișeze ambițiile de putere re
gională, după o tranziție hao
tică spre economia de piață și 
democrație în anii '90, comen
tează cotidianul Le Temps, în 
ediția electronică de ieri.

De la începutul negocierilor 
cu Bruxelles, în 2000, Româ
nia a cunoscut o creștere eco
nomică de cinci la sută pe an, 
cu o tendință ascendentă, co
mentează cotidianul elvețian, 
care subliniază că acesta nu 
este decât începutul, deoarece 
între 2007 și 2013 Bucureștiul 
va primi 32 de miliarde de eu
ro din fondurile europene, 
pentru a-și accelera procesul 
de reforme și pentru a moder
niza infrastructura. Aderarea

Băsescu a mers la CNSAS

Mollahul Omar (Foto: epa)

Diplomațî eliberați
Tteheran (MF) - Doi diplomațî iranieni de

ținuți de armata americană în Irak au fost 
eliberați, ieri dimineață, a anunțat televi
ziunea de stat de la Teheran, informează 
AFP.

Această informație nu a fost confirmată 
imediat de armata americană de la Bagdad.

Americanii au anunțat, miercuri, că au 
reținut doi iranieni suspectați de trafic cu 
arme cu „grupările ilegale” din Irak și care 
se aflau într-un grup de circa zece persoane 
arestate în cursul unei operațiuni din data 
de 21 decembrie.

Autoritățile irakiene și-au exprimat „ne
mulțumirea”, afirmând că cei doi iranieni 
deținuți se aflau în Irak „în cadrul coope
rării în materie de securitate dintre cele 
două țări”.

■ Președintele s-a asigu
rat că au fost predate 
CNSAS toate arhivele 
Securității.

București (MF) - Președin
tele Traian Băsescu a vizitat, 
ieri, depozitele CNSAS de la 
Popești Leordeni, la final el 
declarând că arhivele fostei 
Securități au fost predate că
tre CNSAS dar că mai sunt 
încă de pus la punct sistemele 
de urmărire a ceea ce se în
tâmplă cu dosarele.

Șeful statului a vizitat de
pozitul de la Popești Leordeni 
împreună cu Mircea Dinescu, 
Ticu Dumitrescu și Claudiu 
Secașiu, reprezentanți ai 
CNSAS și a remarcat dotarea 
tehnică a depozitului.

„Eu nu pot aprecia exact ce 
este aici, ce mi-a plăcut este 
că s-a introdus o tehnică mai 
modernă de mișcare a rafturi
lor”, a spus Băsescu la finalul 
vizitei.

El a amintit că a venit la

Atentat sinucigaș
Bagdad (MF) - Un atacator sinucigaș a 

ucis, ieri, zece persoane și a rănit alte 11, 
în apropierea unei moschei șiite din orașul 
Khalis, situat la nord de Bagdad, a anunțat 
poliția, citată de Reuters.

Poliția a precizat că atacul asupra mos
cheii șiite a fost comis imediat după rugă
ciunile de vineri din orașul situat în pro
vincia Diyala, un punct central al violen
țelor interconfesionale.

Reprezentanță
București (MF) - Dele

gația Comisiei Europene 
în România își va înceta 
activitatea în calitate de 
persoană juridică și se 
va transforma în repre
zentanță a CE, ceea ce 
va conduce la disponibi
lizarea cu plăți compen
satorii a peste 100 de an
gajați locali, cetățeni ro
mâni, ale căror contrac
te de muncă vor înceta.

Guvernul a acceptat 
ca pentru plățile com
pensatorii efectuate că
tre angajații locali ai De
legației Comisiei Euro
pene în România să nu 
fie achitate impozitul pe 
venit și contribuțiile de 
asigurări sociale de să
nătate aferente. Even
tualele sume reținute 
până în prezent vor fi 
restituite de la bugetul 
de stat sau de la Fondul 
național unic de asigu
rări sociale de sănătate, 
după caz.

Steagurile Uniunii Europene sunt pregătite pentru a fi arborate 
de la 1 ianuarie 2007 (Foto: epa)

la UE are ca efect și asigu
rarea investițiilor străine.
Poziția geostrategică

Profitând de poziția sa geo
strategică - deschidere la Ma
rea Neagră, apropiere de fos
tele republici sovietice și de 
Orientul Mijlociu -, România

Popești Leordeni pentru că a 
avut un angajament ca arhi
vele fostei Securități să se 
predea către CNSAS.
De verificare

„Pot spune că în momentul 
de față ele (dosarele - n.r.) 
s-au predat. Motivul pentru 
care a fost posibil să se pre
dea a fost acela care a plecat 
din solicitarea ca serviciile 
secrete să facă practic mare 
parte din ceea ce trebuia să 
facă Comisia mixtă SRI- 
CNSAS”, a spus Băsescu.

El a amintit că, în confor

Securitate maximă la execuție
■ Autoritățile vor adop
ta măsuri sporite de se
curitate pentru executa
rea lui Saddam Hussein.

Bagdad (MF) - Autoritățile 
irakiene vor adopta măsuri 
importante de securitate la 
Bagdad și în toată țara, pen
tru executarea fostului preșe
dinte Saddam Hussein, a afir
mat ieri directorul de opera
țiuni al Ministerului de Inter
ne, generalul Abdul Karim 
Khalaf.

„Executarea acestui crimi
nal în serie va fi un eveni
ment major. Vom lua măsu
rile de securitate adecvate. 
Vom trimite toate forțele 
noastre pe stradă pentru a e- 
vita pierderile de vieți ome
nești”, a declarat generalul 
Khalaf.
în secret

Aceste măsuri de securitate 
sporite, aplicate în mai multe 
provincii ale țării, vor fi puse 
în aplicare după ce vom pri

vrea să își facă auzită vocea 
în bazinul Mării Negre, pe ca
re președintele Traian Băses- 
cu promite să îl transforme 
într-o „Meditarană a Estului”, 
comentează Le Temps, adău
gând că noua politică româ
nească în regiune este ener
gia Mării Caspice, care ar tre

mitate cu Legea siguranței 
naționale, „toate dosarele e- 
rau de siguranță națională”.

„Deci toate cele circa 2 mi
lioane de dosare care sunt a- 
ici trebuiau luate și analizate 
de Comisia mixtă SRI-CNSAS, 
ceea ce făcea practic imposi
bilă derularea procesului”, a 
spus Băsescu.

El a menționat că i se pare 
important ca procesul grosier 
de predare a arhivelor să fi 
fost terminat înainte de intra
rea în UE, la fel cum i s-a pă
rut important ca pe 18 decem
brie, tot înainte de intrarea în 
UE, să se facă „condamnarea 
crimelor comunismului”.

„Procesul din punctul meu 
de vedere nu vizează diviza
rea societății în două ci, dim
potrivă, vizează clarificările 
de care toți avem nevoie și în
depărtarea spectrului fostelor 
instituții ale sistemului totali
tar. Și îndepărtarea ideii că 
serviciile actuale mențin se
crete ale fostei Securități", a 
spus Băsescu.

mi ordinul Guvernului, a adă
ugat el, refuzând să se pro
nunțe cu privire la data exe
cuției.

Saddam Hussein a fost con
damnat la moarte la 5 noiem
brie de către înaltul Tribunal 
Penal irakian, pentru execu
tarea a 148 de săteni șiiți la 
Dujail (60 kilometri nord de 
Bagdad), în anii 1980, în urma 
unui atentat împotriva con
voiului prezidențial.

Curtea de Apel a înaltului 
Tribunal Penal a respins 
marți apelul fostului preșe
dinte, care trebuie să fie exe
cutat în decurs de 30 de zile.

Unul dintre, avocații lui 
Saddam Hussein a precizat 
ieri că armata americană i-a 
cerut să ridice bunurile per
sonale ale condamnatului la 
moarte.

Nici un detaliu nu a fost o- 
ferit referitor la circumstan
țele, locul de spânzurare sau 
soarta cadavrului fostului li
der, care în prezent este de
ținut de armata americană 
într-un loc secret. 

bui să tranziteze Marea Nea
gră înainte de a ajunge în Eu
ropa Occidentală.

Noul statut de membru 
NATO și UE îi conferă Româ
niei o greutate mai importan
tă în securizarea rutelor ener
getice, obiectiv pentru îmT ■ 
plinirea căruia Bucureștiul 
mizează pe Turcia, care are 
un rol-cheie în distribuirea de 
energie din Marea Caspică 
spre Europa.

în același timp, România 
speră să convingă statele eu
ropene să accepte metode al
ternative pentru rutele clasice 
de distribuție, controlate de 
Rusia. Cvasimonopolul Gaz
prom asupra distribuției de e- 
nergie în Europa îngrijorează 
România, unde teama de un 
vecin rus este încă prezentă, 
comentează Le Temps. Prote
jată în prezent de umbrela eu- 
ro-atlantică, România se pre
zintă ca un garant al securi
tății viitoarelor frontiere ori
entale ale Uniunii Europene, 
conchide cotidianul elvețian.

Propuneri 
liberale

București (MF) ■ Pre
ședintele PNL Bucu
rești, Ludovic Orban, a 
declarat, ieri, după șe
dința Comisiei de statut 
a PNL, că formula de 
statut care ar putea fi 
supusă aprobării Delega
ției Permanente prevede 
alegerea unui număr de 
5-7 vicepreședinți la ni
vel central, plus alți opt 
pe regiuni de dezvoltare.

Formula care se prefi- 
gurează este cea cu 5-7 ’ 
vicepreședinți la nivel 
național, care vor răs
punde de domenii speci
fice, și alți opt vicepre
ședinți aleși pe regiuni 
de dezvoltare. Potrivit 
viitorului Statut PNL, 
prin comasarea Biroului 
Permanent Central cu 
Comitetul Executiv va 
rezulta Biroul Politic, al
cătuit din 13-15 vicepre-' 
ședinți și 13-15 membri, i

Saddam Hussein (Foto epa)

Potrivit unui rcsponsfSil 
de rang înalt al administratei 
americane, care s-a exprimat 
sub protecția anonimatului, 
execuția ar putea avea loc 
foarte curând, „poate chiar 
începând de sâmbătă” (azi - 
n.r.).
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• Verificări în trafic. în urma acțiunilor și 
controalelor efectuate în trasee, polițiștii 
hunedoreni au aplicat 86 amenzi la legea 
circulației, din care 22 la regimul de viteză și 
au ridicat în vederea suspendării 5 permise 
de conducere, din care 1 pentru consum de 
alcool. Valoarea totală a amenzilor aplicate a 
fost de 8.832 lei. (M.T.)

. • La datorie. Efectivele IJJ Hunedoara vor fi 
■■prezente în peste 15 localități urbane și 
’rurale, unde se vor organiza revelioane în 

aer liber, precum și în stațiunile turistice din 
județ, în scopul asigurării ordinii și liniștii 
publice. Orice eveniment poate fi semnalat 
la 112, număr ce poate fi apelat gratuit de 
pe orice telefon fix sau mobil. (M.T.)

Focuri de artificii si vin fiert
■ Integrarea în UE 
marcată cum se cuvine, 
în orașele mici ale 
județului.

Orăștie (M.S.) - în contrast 
cu municipiile mari ale 
județului - Deva și Hunedoara 
- orașele mai mici au pregătit, 
în funcție de banii disponi
bili, revelioane pe stradă. 
Autoritățile din Orăștie, loca
litate care a primit în acest 
an „Placheta de Onoare a 
Europei”, au pregătit pentru 
Revelionul Integrării două 
focuri de artificii și 200 de 
litri de vin fiert cu portocale, 
după modelul țărilor euro
pene.
Multe concerte

Manifestările dedicate inte
grării României în Uniunea 
Europeană vor avea loc în 
centrul orașului și vor in

clude, pe lângă partea ofi
cială, un spectacol de muzică 
populară. „La miezul nopții 
vom avea un prim foc de arti
ficii, care va marca trecerea 
în Noul An. Apoi, după o oră, 
este programat un nou joc de 
artificii care va desena, pe

cer, drapelul Uniunii Euro
pene”, a spus primarul Iosif 
Blaga. în municipiul Brad, 
autoritățile au pregătit, pen
tru al treilea an consecutiv, 
un Revelion în aer liber, în 
fața Primăriei. Pe scenă vor 
urca o trupă din Norvegia și

câteva formații din țară și 
locale. Participanții la Reve
lion se vor putea bucura de 
vin fiert, de un impresionant 
foc de artificii și de un spec
tacol de lumini. „Oamenii din 
Brad vor fi marii câștigători 
și îmi doresc ca integrarea să 
ne aducă, tuturor, numai 
bine”, spunea primarul Florin 
Cazacu. Manifestări dedicate 
integrării României în UE 
vor avea loc și în municipiul 
Petroșani, unde autoritățile 
vor organiza un Revelion în 
fața clădirii Primăriei. Pe 
scenă vor concerta mai multe 
trupe, vor fi oferite o sută de 
sticle de șampanie, iar la 
miezul nopții vor fi focuri de 
artificii, a declarat vicepri- 
marul Tiberiu Iacob Ridzi, 
care va sărbători intrarea în 
Noul An alături de soția sa, 
Monica, singurul europarla- 
mentar din județul Hune
doara.

Fericita câștigătoare a concursului puz
zle desfășurat în luna decembrie și desti
nat celor care vor să se alăture Cuvântu
lui Liber, devenind cititori de probă, este 
d-na Giurgiu Domnica, din Hunedoara. 
Felicitări și un An Nou fericit! (Foto m.ș.)

Produse pirotehnice 
comercializate fără acte

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.

A

CUVÂ® Vot prin 
SMS 

întrebarea săptămânii: Doriți să 
mai emigrați după integrarea în 
Uniunea Europeană?

■ Trei hunedoreni sunt 
cercetați pentru comer
cializare ilegală de pro
duse pirotehnice.

Deva (M.T.) - în Deva, o 
tânără de 24 ani, Dana I., 
administrator la o societate 
comercială din localitate, a 
fost prinsă de polițiștii Ser
viciului Arme Explozivi, Sub
stanțe Toxice comercializând 
în magazinul societății pro
duse pirotehnice din clasa a 
Il-a, fără a deține autorizație 
în acest sens. La Lupeni, un 
băiat de 17 ani a fost depis
tat de polițiștii Biroului de

Ordine Publică și Investigare 
a Fraudelor Lupeni, în timp 
ce comercializa în stradă, 
fără autorizație, 900 de pe
tarde, care au fost ridicate în 
vederea cercetărilor.

De asemenea, tot în Valea 
Jiului, Laurențiu R., de 18 
ani, din Vulcan, este cercetat 
în stare de libertate, după ce 
în cursul lunii decembrie 
2006 a comercializat produse 
cu amestecuri pirotehnice din 
clasa întâi, fără a deține 
autorizație în acest sens. Gei 
trei sunt cercetați în stare de 
libertate pentru comiterea 
infracțiunii prevăzute de Le
gea 406/2006.

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

1 și scurte comentarii, însoțite de nume.

Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 
0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 
comentarii, însoțite de nume. Votul prin SMS poate fi tri
mis până în data de 5 ianuarie 2007, ora 24.

Votul prin SMS, 
pentru întrebarea săptămânii 
trecute: Primul ân al integrării 
în Uniunea Europeană va fi 
unul ușor pentru români? S-a 
înregistrat
50% răspuns negativ, 50% 
răspuns afirmativ.

Concursul 
de integrame a 
luat sfârșit. în 
urma extragerii 
efectuate ieri, la 
sediul redacției 
Cuvântul Liber,
Bustucel Cătălin 
din Deva a 
câștigat cei 50 
ron puși în joc 
Este așteptat
redacție, pentru 
a-și ridica pre
miul. Felicitări 
și un An Nou 
fel de norocos!

(Foto:

Vor circula românii mai mult ta JSurop. după 2007?

Prea mulți și din 
această cauză o să 

avem o mulțime de 
dezavantaje. Unii ne 
vor face o imagine 
proastă.

Diana Buruiană, 
Deva

’ Să âvctiun An Nou as^urnuvi-l doriți

Primau SorinJMarica 1 la:
__ ___ s-iâs!____________

Odată cu eliminarea 
vizelor românii 

vor călători mai mult 
în străinătate. Depin
de de ei. ce imagine 
ne vor face acolo.

Scoaterea vizelor îi
va determina pe 

mulți să plece, dar 
cred că și mai mulți 
vor rămâne în țară 
din cauza problemelor 
financiare.
Aurel Pop, 
Deva

George Poienar, 
Deva

Primăria Comunei Sălașu de Sus 
Frumusețea iernii cu aib' I fulgilor de neaM - 
presarap peste gândunk noastrercir^ • ’
imaginea in sufleta celor dragi, .nev.^^r 
petrece în Ngaf^împliniți^ju&iți șugf

r i c i ț ■

Acum că nu mai 
există vize e mult 

mai comod pentru 
români să plece în 
străinătate. Cred că 
din 2007 românii vor 
călători mai mult. 
Olimpiu Lupu,
Deva

Da, dar nu neapărat 
pentru că s-au scos 

vizele, ci pentru că 
acolo e mai bine ca 
aici. Eu am fost în 
străinătate și știu
cum e.
Bogdan Condor, 
Deva

(73087)

RECLAME
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1B79 - Thomas Edison face prima demonstrație publică
a funcționarii becului electric. _____________
1865 -S-a născut scriitorul Rudyârd Kipling (foto) («Cartea

junglei») (m. 1936).___________________
1853 - SUA cumpără de la Mexic
120.000 kmp pentru 10 milioane de 
dolari. ______________________________
1911 - Sun Yat-sen devine primul 
președinte al Chinei.__________________
1916 - A fost asasinat Grigori Efimovicl

Rasputin, aventurier, rămas In istorie prin Influenta ocultă 
pe care a exercitat-o asupra familiei imperiale ruse (n.
1872).
1938 - Sistemul electronic de televiziune este brevetat
de V. K Zworykin._______________________________________
1944 - A murit romancierul Romain Rolland, laureat al 
Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 1915, autor al 
romanului-fluvlu «Jean Christophe» (n. 1866).
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-2° 1»
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Prognoza pentru astăzi
Cerul va fi partial senin. Termometrele 

vor înregistra temperaturi minime de -2°C 
și maxime de 1°C.

Prognoza pentru două zile
Duminică. Cerul va fi temporar noros. 

Temperatura minimă va fi de 2°C, iar ma
xima de 4°C.

Luni. Cerul va fi noros, ploi. Minima ter
mică va fi de 2°C, iar maxima de 5°C.
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Calendar Creștln-Ortodox_____________________
Sf. Mc. Anisia; Cuv. Teodora din Cezareea; Cuv. Leon.

Calendar Romano-Catollc_____________
Sf. Ilaria, m.

Calendar Greco-Catolic__________________________
Sâmbăta după Nașterea Domnului și dinaintea Botezului 
Domnului. S Anisia, m. (+ sec. IV). S Zotic Orfanotroful, 
pr. (+ sec. IV).

Imnopou ari, «as. curent

Energie electrică _______ _________ __
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec- 
trice.

Gaz____________ __ _______ _______ ________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 
metan.

Apă „ , ,,
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea apei pota
bile.

Soluția integramei din numă
rul precedent: R - D - I - S
- DECEMBRIE - VOȘTRI - P
- TEZE - IZBI - LIRIC - AT - 
FI - TN - OCA - OA - SAT - 
F - INCA - URA - A - 
ISPRĂVI - RE - UD - VAD - 
POD - ZILE - FINAL - LO - 
A - TORID - GATA

Dispecerat apa reee 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz________ 227091
Informații CFR_________ 212725
Urgențe____________________ 112
Pompieri___________________ 981
Jandarmerie_______________ 956
Poliție 9W
O.J.P.C. HD___________ 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

RETETâ SILEI

Tartă cu cremă de cacao și
cocos

Ingrediente: aluat: 200 g făină, 100 g 
unt/margarină, 1 albuș de ou; crema: 2 
gălbenușuri, 100 g zahăr, 50 g cacao amară, 
50 g făină, 100 ml lapte, 100 g unt/mar
garină, 100 g cocos ras, 1 albuș de ou.

Mod de preparare: Se face aluatul și se 
lasă să se odihnească. Se freacă gălbe
nușurile cu zahărul până se obține o cremă 
albicioasă și spumoasă. Se pune la topit 
untul, se adaugă laptele, făina și cacaoa 
după ce se ia de pe foc și se amestecă bine 
de tot. Se adaugă cocosul și se amestecă 
totul bine împreună cu zahărul frecat cu 
gălbenușurile și la urmă albușul bătut 
spumă. Din aluat (3/4) se întinde o foaie 
care se așază pe fundul tăvii. Se toarnă cre
ma și se acoperă cu restul de aluat tăiat în 
fâșii și așezate ca un grătar. Se pune la cup
tor pentru 30 min.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

7:00 Charley și îngerul
H (dramă, SUA, 1973). 

Cu: Fred MacMurray, 
Cloris Leachman R.: 
Vincent McEveety

8:40 Desene animate. Club 
Disney

9:30 Vreau să fiu... cu Itsy 
și Bitsy. Emisiune pen- 
Hu copii

10:00 Joaca de-a poveștile.
Povestea anului 

1030 Elefantul cu bulină 
11:05 Cartea europeană.

Club 27 (r) 
12:30 Folclor 1VR 50 (III) 
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
14:20 Sport 2006. Retro

spectivă. Episodul 1. 
Campionatul Mondial 
de Folbal, Germania 
2006

15:20 Evelyn (dramă, Ger-
Q mania/Irlanda/Anglia/S 

UA, 2002). Cu: Pierce 
Brosnan

17:00 Parteneri pentru 1 an. 
Edi(ie specială.

18:00 Teleencidopedia 
19:00 Jurnalul TVR. Meteo

20:15 Vrei să fii No. 1?
Prezintă Andra și 
Cătălin Măruță 

21:15 Profețiile Omului- 
Q molie (dramă SF, SUA, 

2002). Cu: Richard 
Gere, Laura Linney. R.: 
Mark Pellington 

23:20 Kinsey (dramă/bio-
I grafic, SUA, 2004). Cu: 

Liam Neeson, Laura 
Linney, Chris O'Don
nell, Timothy Hutton. 
R.: Bill Condon. 
Cine a fost în realitate 
Alfred Kinsey, omul 
care în anii 50 ai se
colului trecut a scos la 
lumină secretele cele 
mai ascunse ale naturii 
comportamentului 
uman?

1:25 Folclor TVR 50 (r) 
2:45 Jurnalul TVR (r) 
330 Moșul cel rău (film, r) 
5:10 Parteneri pentru 1 an 

(reluare)

8:00 Road Runner - cea 
mai rapidă pasăre 
(desene animate)

830 Fetitele Powerpuff 
(animație, SUA/Hong 
Kong, 1998).

9:00 Richie Rich (film, r) 
11:00 Cei 12 căței ai

13 Crăciunului (aventuri, 
SUA, 2005). Cu: John 
Billingsley

13:15 Ostatic în căsuța din 
H copac (comedie, SUA, 

1999). Cu: Jim Vamey, 
Joey Zimmerman, Todd! 
Bosley. R.: Sean McNa
mara

15:15 Concert: Loredana 
(partea I)

16:15 Pierdut și regăsit
13 (comedie, SUA, 1999). 

Cu: Sophie Marceau, 
David Spade, 
Patrick Bruel, 
Martin Sheen. R.: Jeff 
Pollack

18:15 Stilul Oana Cuzino 
(ultima ediție)

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

Vremea

20:30 Speed 2:
. Croazieră infernală 

(acțiune, Statele Unite 
ale Americii, 1997). 
în distribuție: 
Sandra Bullock, 
Jason Patrie, 
Willem Dafoe, 
Temură Morrison. 
Regia: 
Jan de Bont

23:00 Promontoriul groazei
. J (thriller, SUA, 1991). 

Cu: Robert de Niro, 
Jessica Lange, 
Nick Nolte. 
Regia: 
Martin Scorsese

130 Concert Loredana 
(reluare)

2:30 Stilul Oana Cuzino
(reluare)

3:00 Cei 12 căței ai 
’ S Crăciunului

(film, reluare) 
5:00 Pierdut și regăsit

(film, reluare)

i

Nu e o zi bună pentru a porni o nouă afacere șl nici pen
tru întâlniri cu prietenii. Starea de nervozitate vă poate face 
să aveți reacții necontrolate față de persoanele apropiate.

Taur
în prima parte a zilei s-ar putea să aveți divergențe cu 
partenerul de viață din cauza unor probleme financiare. O 
rudă vă oferă suma de bani de care aveți nevoie.

Gomonl

Sunteți nemulțumit pentru că aveți impresia că munciți pre.f 
mult, Iar munca depusă nu este apreciată la adevărata er 
valoare.

Rac
Ideile dumneavoastră nu sunt prea bine primite, dar acest 
lucru nu vă descurajează și nu vă afectează dorința de
înnoire.

Leu
Simțiți nevoia să faceți schimbări în cămin și sunteți tentat 
să cheltulțl o sumă mare de bani. Fiți prudent în luarea
deciziilor pe plan financiari

Fecioară
în cursul dimineții s-ar putea să fiți nervos din cauza difi
cultăților pe care le întâmpinați pe plan profesional. Totul
se rezolvă în scurt timp.

Balanță
Sunteți bine dispus șl optimist. Încercați, totuși, sâ nu vă
detașați prea mult de problemele persoanelor apropiate
dumneavoastră!

Scorpion
Relațiile cu partenerii dumneavoastră parcurg □ perioadă 
favorabilă. La locul de muncă, însă, nervozitatea vă pre
dispune la greșeli.

Săgetător
Neînțelegerile din cursul dimineții cu o femeie mal în vârstă 
din familie vă creează o stare de nervozitate. Astăzi nu este 
indicat să vă întâlniți cu prietenii și cu rudele.

Capricorn .ati
Nu sunteți mulțumit de nimic și simțiți nevoia să faceți o
schimbare în viața dumneavoastră. Se pare că nu aveți 
șanse să obțineți împrumutul pe care contați.

Vărsător
în prima_ parte a zilei, deveniți irascibil din cauza lipsei 
banilor. în jurul prânzului, va întâlniți cu un prieten 
vă împrumută suma de bani de care aveți nevoie.

care

Pești .
Se pare că șeful ierarhic este nervos și reușește să 
sioneze atmosfera de ia locul de muncă. Păstrați-vă calmul 
și evitați discuțiile în contradictoriu cu colegii de serviciul

c £ten I

J
7:00 Pescar hoinar (r) 7:30 
Lecția de management 8:00

NRttfrt.’w'l

$ iți

630 Vivere
El (reluare)

730 Amie
& (film, 

reluare)
930 Casa de piatră 

10:00 Roata 
de rezervă 

1030 Comedia animalelor
El (serial) 

1130 Desene animate: 
Animax;
Karate Kid 

12:00 Desene animate:
Jetix; 
Familia De ce;
Familia Tofu 

13:00 Știri 
13:15 Sue Thomas

S (film serial)
1430 Patch Adams (come-

13 die/dramă, SUA, 1998). 
Cu: Robin Williams, 
Daniel London, Monica 
Potter, Philip Seymour 
Hoffman. R.: Tom 
Shadyac

17:00 Tablou de nuntă 
(divertisment) (r)

19:00 Observator. Spoit 
Meteo

i 
ț 
î

6:00 Rebelde (r) 7:00 Suflete 
_________ rănite (r) 9:00 Rosalinda (s., 

încurcăturile lui Zack (s, Cana- Mexic, 1999) 11:00 Celebritate ’ 
da/SUA, 2000) 830 Mega- 
tehnicus 9KX) Dale Iu' Mitică 
(r) 10:00 Natură și aventură. 
0 tură în Bedeleu (r) 1030 
Ulița spre Europa 11:00 
Proiect IT 1130 Jobbing (r) 
12:00 Dincolo de hartă 1230 
Atlas 13:00 Verdict: Crimă! (s) 
14:00 Orgolii (s) 16:00 Bazar 
(r) 1630 De la carte la film 
(doc.) 17:00 Via sacra 18:00 
Miracole (s) 19:00 Călătorie 
dinspre centrul Pământului 
(doc. Marea Britanie, 2004) 
19:50 Europa altfel 20:05 Uni
tatea specială 2 (ep. 2) 21:00 
Jurnal TV 2130 Cabaret (dra
mă muzicală, SUA, 1972) 
23:40 Iris live. înregistrare din 
concert 0:40 Transfer (r)

(s) 13:30 Mambo Cafe (come
die, SUA, 2000) 1530 Suflete 
rănite (s, Mexic, 2006). Cu: 
Guy Ecker, Jacqueline Braca- 
montes, Jose Luis Resendez 
1730 Poveștiri adevărate 
18:30 Rebelde (s) 1930 SOS, 
viața mea! (s) 2030 Dragoste 
de cinci stele (comedie) 2230 ‘ 
O lume a fiarelor (s) 030 
Poveștiri adevărate (r) 130 
Extravaganta Anastasia (s) î 
330 Muzica de acasă (r) 4:00 
Amy, fetița cu ghiozdanul 
albastru (s)

I

2030 Fără scrupule
■ (thriller, SUA, 2000). 

Cu: Bill Pullman 
23:00 La granița cu iadul 

H (western, SUA, 2000). 
Cu: Dwight Yoakam 

2:00 Concurs interactiv 
3:00 Observator (r) 
3:45 Blue Hill Avenue
Q (thriller, SUA. 2001) 

Suntem in anii'70 și 
Tristan, Money, E-Bone 
și Simon sunt colegi, 
prieteni, dar mai ales 
tovarăși de fărădelegi. 
Poznele lor îi atrage 
atenția lui Benny, un 
traficant de droguri • 
carismatic, care nu stă 
prea mult pe gânduri, 
și îi ia sub aripa lui 
ocrotitoare.
Tristan, cel mai cinstit 
dintre toți, reușește să- 
și ascundă infama ocu
pare față de părinții 
lui.

9:00 Dan Dare (serial ani
mație) 10:00 Docul 13 (s, 
Franța, 2003) 11:00 Pariu 24 
1130 Agenția de turism 12:00 
Ghem, set și meci (s, Cana- 
da/Franța, 2004) 13:00 Tiba- 
nu’ 1330 Pet Zone 14:00 De- 
a lungul timpului (dramă, 
SUA, 1995) 15:15 Blackadder 
(comedie, Anglia, 1999) 16:00 
Omul din stele (aventuri) 
1830 Știri Național TV 20:10 
Jara Iu' Papură Vouă (div.) 
20:30 lulius Cezar (istoric/ 
aventură) 22:30 In apărarea 
diavolului (dramă, SUA, 1997) 

- r<•»* *

hr
- -

9:15 O familie ciudată (r) 
10:00 Descoperă România (s) 
10:30 La est de Eden (dramă, 
SUA, 1955). 12:50 Teleshop
ping 13:15 Amintiri din altă 
viață (film, r) 1530 Ca-n fa
milie (r) 16:00 Verdict: Crimă! 
(s) 17:00 Majoretele (comedie, 
SUA, 2000) 19:00 Cinci dintr- 
o lovitură (s) 20:00 Entertain
ment News 20:20 Monk (s) 
2130 Ca-n familie (s) 22:00 
Cina cu prietenii (dramă, SUA, 
2001) 24:00 Vine politia! (s) 
1:00 Bette (s)

830 Viața în afara cabinetu
lui (s) 9:00 Hugo - gameshow 
interactiv în direct 10:00 Au- 
toforum 10:30 Sport, dietă și 
o vedetă 11:00 Flavours - 3 
bucătari (r) 11:40 Tele RON 
12:45 Chris Isaak Show (s) 
13:45 Săptămâna nebună (r) 
14:45 Gogo Mania (r) 15:20 
S.O.S. (r) 16:00 Schimb de 
mame (r) 18:00 Focus 19:00 
Cele mai uimitoare filme din 
lume 19:30 Camera de râs 
20:00 Flubber (comedie, SUA, 
1997) 22:00 Alte 48 de ore 
(acțiune/comedie) 24:00 Cap
tivi (thriller/dramă romantică, 
SUA, 1994)

8:00 Euroblitz 9:05 Top Fan 
X 10:00 La limită. Emisiune 
auto 10:30 Up grade. Emisi
une IT interactivă 1130 Hob
by Mix (r) 12:00 Fan X. Cu 
Dana Gonț 13:00 Prezentare 
de modă la Gala Fotbalului 
Românesc 2006 14:00 Desti
nații la cheie 1430 Pasul For
tunei (reluare) 16:00 Esentze. 
Tendințe în beauty style 17:00 
High Life (r) 18:00 Liceenii 
Rock 'n' Roll (r) 20XX) Care mi- 
a șutit mașina? (comedie, 
SUA, 2000) 130 Concert 
Pavel Stratan 2330 Direct în 
pat 24:00 Top Fan X (r) 1:00 
Care mi-a șutit mașina? (r)

06.30-07.00 Observator (r) 
16.30-16.45 Știri locale

9:15 Maeștrii skateboarc-.
(aventuri, SUA, 2005). 10:50 
Expresul Polar (animație, SUA
2004) . 12:30 Ocean's 12 
(polițist, SUA 2004). 1435 Jer
sey Giri (comedie, SUA 2004). 
16:20 Anaconda 2: Goana 
după orhideea blestemată (hor
ror, SUA, 2004). 18:00 Cel mai 
faimos ioc (biografic, SUA
2005) . 20:00 Colateral (thriller, 
SUA 2004). 22:00 Blade: Trin
ity (aventuri, SUA, 2004). 2355 
Răzbunare și iertare (thriller, 
SUA 2004). 1:25 Devoratorul 
de păcate (thriller, SUA 2003).

■ ■ j

11:15 Greșelile noastre 12:00 
Realitatea de la 12:00 13:00 
Realitatea de la 13:00 13:15 
Eu, România 15:20 Fabrică 
17:00 Realitatea de la 17:00 
17:15 Retrospectivele anului 
18:00 Realitatea de la 18:00 
cu Cristina loniceanu și Marius 
loniță 18:45 Sport 19:15 
Părerea mea 20:05 Bilele lui 
Turcescu - Best of 22:15 Am o 
știre pentru tine! (r) 23:00 
Realitatea de la 23:00 23:15 
Jurnal de mare audiență 24:00 
Realitatea de la 24:00

■Lîk’ yiaiîiz

10:00 Curse 11:00 Cum se fa
brică diverse lucruri? ^ÎJ3O 
Cum se fabrică diverse pitiri? 

12:00 Clubul Automobilelor 
Clasice 1230 Clubul Automo
bilelor Clasice 13:00 Con
fruntări și fiare vechi Motoare 
14:00 Motociclete americane 
16."00 O pradă mortală - Ediție 
specială 18:00 Discovery 
Rewind 2006 11MX) Coliziunea 
secolului 21:00 Anatomia unei 
echipe de Formula Unu 22:00 
Cel mai mare avion din lume 
23:00 Fasciștii italieni în culori 
1:00 Fenomene stranii 2:00 
Brigada de Moravuri din Am
sterdam
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UE și buzunarul românilor

• La graniță. Cartea de identitate constituie 
document de călătorie pe baza căruia 
românii pot călători, de la 1 ianuarie, în 22 
de state UE, mai puțin în Suedia, Cipru și 
Cehia. De anul viitor, românii pot prezenta 
la controlul de frontieră pașaportul sau 
cartea de identitate. (C.P.)

Mâncare mai ieftină •
București (C.P.) - Integrarea nu înseamnă 

numai scumpiri și taxe mai mari. Ali
mentele de bază se vor ieftini ca urmare a 
eliminării taxelor vamale. Carnea și pro
dusele din carne de porc se vor ieftini cu 
până la 20%. Prețul cărnii de pasăre și al 
laptelui din import va scădea cu până la 
10%. Ciocolata, vinurile și băuturile spir
toase aduse din spațiul comunitar vor fi, 
de asemenea, mai ieftine. în schimb, pâinea, 
produsele proaspete din lapte și berea din 
țara noastră se vor scumpi cu 5-10% pen
tru că nu vor avea concurență din partea 
produselor europene. Intrarea în Uniunea 
Europeană va însemna pentru mulți agenți 
economici falimentul, mai ales pentru cei 
care nu au investit în retehnologizare și 
modernizare.

■ Codul Fiscal este în 
mare parte adaptat la 
normele europene, cu 
câteva excepții.

BBC ■ Peste câteva zile 
România va adera la Uniunea 
Europeană, pas care va impli
ca și intrarea în vigoare a 
unui nou Cod Fiscal, ale cărui 
norme de aplicare au fost 
adoptate recent de guvern. 
Aplicarea lui va aduce pentru 
persoanele fizice și juridice 
creșteri mai mult sau mai 
puțin importante de taxe și 
impozite. în primul rând se 
modifică impozitele pe propri
etate.
Proprietăți și afaceri

Cota de impozit pentru 
clădirile din mediul urban 
scade de la 0,2 la 0,1%. în 
schimb, impozitele vor crește 
pentru locuințele de peste 150

EVOLUȚIE PREȚURI

Mai ieftine Mai scumpe
carnea de porc: 20% pâinea: 5-10%
carnea de pui: 5-10% produsele lactate
laptele de import; 10% proaspete, bere: 20
vinul: 5-10% 30%
ciocolata; 15-25%

Impozit
BBC - Microîntreprin- 

derile vor fl favorizate în 
continuare. Impozitul plă
tit de acestea pe cifra de 
afaceri va scădea de la 
trei la două procente în 
2007. în rest, trebuie 
amintit că impozitul pe 
Vtenit rămâne de 16% 
pentru majoritatea salari- 
aților, mai puțin cei din 
domeniul înaltelor tehno
logii. Și taxa pe valoarea 
adăugată se menține la 
19% pentru majoritatea 
produselor, mai puțin 
pentru medicamente, 
cărți și ziare, pentru care 
nivelul TVA se menține 
la nouă la sută.

De anul viitor impozitele locale au două termene de plată: 31 martie și 31 septembrie (Foto: t. Mânu

de metri pătrați, valoarea 
impozabilă a clădirii fiind 
majorată cu 5 la sută la fiecare 
50 de metri pătrați în plus. De 
asemenea, dacă o persoană fi
zică are în proprietate mai 
multe locuințe, impozitul 
crește progresiv de la 15 la 
75%, în funcție de numărul 
acestora. între impozitele pe 
afaceri prevăzute pentru anul 
viitor se numără cel pe 
economiile plasate în bănci, pe 
dividende, pe câștigurile la 
bursă și din operațiunile cu 
valută, care crește de la 10 la 
16%. în schimb, depozitele la 
vedere și conturile curente 
scapă de impozit. Tranzacțiile 
imobiliare vor fi impozitate cu 
2-3% din valoarea imobilului.

Și la mașini crește impozi
tul. Astfel, pentru autoturis
mele cu motoare mai mici de 

1,6 litri, impozitul se dublează 
până la aproape 500 de lei noi, 
de la 200 în prezent. Pentru 
mașinile mari, cu motor de 
4.500 de centimetri cubi 
impozitul poate ajunge la 
2.700 de lei noi. Codul Fiscal 
mai introduce și taxa pe pri
ma înmatriculare, menită să 
descurajeze importul de 
mașini străine. Această taxă 
va putea urca până la 7500 de 
euro pentru mașinile second
hand cu capacitate cilindrică 
mare și vechime de peste șase 
ani. Toate aceste taxe și 
impozite pot fi majorate cu 
până la 20% de autoritățile 
locale.
Scump și ieftin

Electricitatea și, benzina cu 
plumb se vor scumpi din cau
za majorării accizelor. Pentru 

electricitate ele vor fi majorat 
cu peste 30%, iar în cazul ben 
zinei cu plumb taxa va crești 
cu 6,6%. Tot de la 1 ianuarii 
vor fi accizate și gazele natu 
rale utilizate drept combus 
tibil pentru încălzire. Totuș 
facturile la gaze plătite de con 
sumatorii captivi, inclușii 
populația, vor scădea Ie 
1.01.2007 cu 4%. Prețurile fi 
nale reglementate pentru con 
sumatorii captivi cu un con 
sum de până la 2.400 mc de 
gaze anual, care vor intra în 
vigoare la 1 ianuarie, vor fi 
reduse, în cazul clienților 
E.ON Gaz România, fost Dis- 
trigaz Nord, la 874,52 lei pen
tru 1.000 metri cubi, compa
rativ cu prețul actual de 911,11 
lei. Prețul nu include TVA și 
nici acciza pentru gazele na
turale, potrivit ANRGN.

Sulfina Barbu

Amânare la taxa de mediu
BBC - Produsele electronice, electrocasnice 

și cele de înaltă tehnologie s-ar putea scumpi 
ca urmare a introducerii unei taxe de mediu 

destinate reciclării lor. în 
mod normal taxa de mediu 
ar fi trebuit să intre în 
vigoare de la 1 ianuarie 2007, 
potrivit angajamentelor pe 
care România și le-a asumat 
în cadrul negocierilor cu UE 
la capitolul protecția mediu

lui. Ministrul Sulfina Barbu vorbește însă de 
o amânare pe termen încă nelimitat a intro
ducerii ei. Dacă taxa de mediu ar fi intrat 
în vigoare de la 1 ianuarie și dacă nivelul 
ei ar fl același cu cel din țările UE, atunci 
românii ar trebui să dea între 3 și aproape 
20 de euro în plus pentru produsele elec
tronice, electrocasnice și pentru computere 
și alte produse IT. Deocamdată pe pagina de 
Internet a Ministerului Mediului sunt afișate 
doar oferțele a trei firme care se ocupă de 
reciclarea acestor produse. Și punctele de 
colectare specializate nu sunt toate gata. Con
form legii, în România ar trebui să existe 
astfel de centre în fiecare județ și în fiecare 
oraș cu peste 100 de mii de locuitori.

Alinierea la standarde
Doat 301 de producători romani vor putea exporm produ
se pe piața Unlim. Europene, iar alte 387 de tihneau o 
perioada de tranziție de trei ani pentru alinierea ia stan 
dardeie europene.

VaH Iți de procesare 
lapte ți predate din lapte

73

Nu prea vor muncitori români
■ Românii nu vor avea 
liber acces pe întreaga 
piață a muncii din Uni
unea Europeană.

București (C.P.) ■ Austria, 
Germania și Anglia au 
anunțat că vor aplica sis
temul „2+3+2”, prevăzut în 
Tratatul de aderare a 
României la UE. Acesta poate 
interzice accesul românilor 
pe piața muncii a statului 
respectiv pentru o perioadă 
inițială de doi ani, care ulte
rior poate fi prelungită cu 
încă trei, iar apoi cu încă doi, 
putând totaliza astfel maxi
mum șapte ani. Statele care 
aplică această măsură sunt 
obligate să transmită anual 
Comisiei Europene explica

țiile prelungirii perioadei de 
tranziție. Dintre toate, Marea 
Britanie a fost, în ultima 
perioadă, cea mai vehementă 
în interzicerea accesului 
muncitorilor români. Pentru 
muncitorii necalificați sau cu 
puține calificări, va exista un 
număr limitat de locuri de 
muncă în agricultură și ali
mentație. Marea Britanie va 
permitș românilor să des
fășoare activități ca liber-pro- 
fesioniști și, de asemenea, vor 
putea cere drept de muncă în 
anumite condiții cei cu cali
ficări superioare.
Perioade mai mici

De asemenea, restricții 
vom avea în următorii doi 
ani în state ca Grecia, Olan
da, Belgia, Danemarca și Spa

nia, iar Irlanda a anunțat că 
va impune limitări României 
cel puțin în primul an de la 
aderare, urmând ca decizia să 
fie revizuită ulterior. Grecia 
interzice accesul în primii doi 
ani de la aderare numai în 
sectorul public, iar în Dane
marca, încheierea de con
tracte de muncă pentru 
lucrătorii români se face con
form prevederilor și 
condițiilor aferente con
tractelor colective de muncă 
din Danemarca. Spania a 
anunțat intenția de a impune 
un regim tranzitoriu de 1+1 
an, perioadă în care munci
torii români pot lucra „în 
anumite condiții” pe piața 
spaniolă. Românii nu vor mai 
avea nevoie de permis de 
muncă pentru a lucra în Esto-

Personalul medical continuă să 
fie însă solicitat în țările UE

(Foto: Traian Mânu)

nia, Letonia, Lituania, Cehia, 
Slovacia, Slovenia, Polonia, 
Cipru, Suedia și Finlanda.

Norme europene de igienă

Unități de procesare peș
te ți produse de pescuit

Unități ce pot vinde 
doar in România

Gol ea. Cuvi' TA,» klxr, MAi-OK

® Ministerul Sănătății 
a adoptat normele de 
igienă pe care va tre
bui să le respectăm.

Deva (C.P.) - De anul viitor 
cei care vor să-și deschidă o 
firmă într-un bloc de locuințe 
vor putea să o facă doar dacă 
nu riscă sănătatea populației 
și au obținut în prealabil 
avizul sanitar. însă, sub nici 
o formă într-un bloc nu pot fi 
amplasate unități de pro
ducție.

Pe viitor, în orașe va fi 
interzisă creșterea animalelor 
și păsărilor, cu o singură 
excepție, animalele de com
panie, cum ar fi câinii sau 
pisicile. Și aici, însă, va fi 
nevoie de acordul asociației

de locatari, în cazul persoa
nelor care locuiesc în aparta
mente de bloc.

Cei care vor să-și constru
iască o casă vor trebui să 
aplice noile prevederi. Astfel, 
încăperile vor trebui să per
mită circulația copiilor, vârst
nicilor și a celor cu di- 
zabilități, pe culoare de mi
nim 1,2 metri, să nu aibă 
trepte inutile și să fie lumi
nate suficient. Amplasarea 
clădirilor destinate locuin
țelor va trebui să asigure 
însorirea pe o durată de cel 
puțin o oră și jumătate în 
timpul solstițiului de iarnă, 
iar distanța dintre clădiri să 
fie cel puțin egală cu 
înălțimea celei mai înalte 
clădiri pentru a nu se umbri 
reciproc.

în urmă cu 20 de ani
București (MF) - România 

va putea recupera decala
jele față de alte state mem
bre UE într-o perioadă de 20 
ani, în condițiile unei creș-

Călin Popescu Tăriceanu
(Foto: CL)

teri economice constante și 
a stabilității politice, inter
val care ar putea crește însă 
la 40 de ani dacă mediul 
economic și politic este ne
favorabil, consideră pre
mierul Călin Popescu Tări
ceanu. El a afirmat că mă
surile necesare pentru recu
perarea decalajelor față de 
statele europene trebuie 
susținute și la nivelul clasei 
politice. Premierul Tări
ceanu a arătat însă că, din 
păcate, în România nu 
există încă o maturitate 
politică deplină, ceea ce a 
atras de multe ori suspici
une și neîncredere din 
partea oficialilor europeni.
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Vei avea parte de studii, călătorii și chesti
uni legale. Vei fi înconjurat de persoane 
interesante, exotice sau calificate de pe alte 

meleaguri. Totuși, a- 
ceastă înflorire nu va 
avea loc pe calea pe 
care te aștepți. Viața va 
lua întorsături neaștep
tate și extraordinare. 
Ușile se vor deschide 
către noi prietenii și 

asocieri, noi idei și proiecte creative. Anul 
acesta nu va fi unul dintre anii romantici sau 

'pentru relații personale. Chemarea către 
aspectele practice și responsabile va fi una 
mare. în față vor sta discuțiile și negocierile 

' în detrimentul activităților cu ceilalți, fie 
sociale sau romantice. Pentru cei singuri, 
dacă este să găsești dragostea, va fi cu o per
soană pe care o cunoști la serviciu ori cu 
cineva care are autoritate și statut. Veți 
decide să lucrați mal aproape unul de celălalt 
sau să vă asistați unul celuilalt munca. Comu
nicarea va fi importantă. Clarifică ceea ce vrei 
și ceea ce alții vor de la tine. Va trebui să te 
eliberezi de obligațiile fiscale. Cineva din tre
cut se poate întoarce sau cineva poate ple
ca neașteptat. Te poți găsi absorbit într-un 
proiect. Pe plan social, vei fi rezervat. Pro
blemele de sănătate îți pot afecta munca sau 
relațiile de muncă.

Fii clar în ceea ce privește chestiunile legale 
sau constrângerile care îți vor afecta partea 
financiară. Unii vor călători pentru a studia. 
Va trebui să lași în urmă idei vechi sau pri
eteni, îndreptându-te către nou. Ești o crea
tură încăpățânată, dar în 2007 vei avea 
nevoie de flexibilitate. Cheia succesului în 
ceea ce privește dragostea și banii este să-ți 
lărgești orizonturile. Pentru cel singuri, noile 
contacte vor fi diferite în ceea ce privește cul
tura și intelectul. Oportunitatea va bate la 
ușa Taurului care se află în mișcare. 
Dacă ești într-o relație, călătoriile, studiile vor 
adăuga o altă dimensiune la opțiunile pe care 
le aveți împreună. Ar trebui să te detașezi de 
responsabilitatea pe care ai avut-o pentru alții 
șl să acorzi mai mult timp celor apropiați 
ție. Unii dintre voi ar putea începe o nouă 
relație, una care va cere timp și atenție. Cei 
aflați într-o relație vor avea parte de o nouă 
formă și o nouă direcție. Cea mai importantă 
caracteristică a acestei schimbări este 
să înveți să trăiești viața 
într-un mod nou și 
diferit. Pentru unii din
tre voi, o flacără mai 
veche se poate întoarce 
în viața voastră, cerân- 
du-vă atenție sau 
luarea unei decizii.

Parteneriatele în afaceri sau dragoste vor 
înflori în 2007. Vei avea legături interesante. 
Este un an de expansiune și noi orizonturi iar 
cineva apropiat sau 
cineva cu care vei 
deveni apropiat îți va 
deschide calea. Vel fi 
înconjurat de persoane 
exuberante, puternice 
și dăruite. Cineva din 
anturaj își poate schim
ba interesele, credințele sau chiar direcția în 
viață. Efectul acestei schimbări va avea un 
impact asupra ta. Vei trece printr-un proces 
de schimbare personală. Va trebui să faci o 
alegere la un moment dat pentru a lăsa tre
cutul în urmă și să începi o nouă viață. Evită 
situațiile secrete sau ascunse care trec de linia 
morală. Cei singuri pot cunoaște o persoană 
de o altă cultură. îți poate arăta calea sau 
te poate atrage către noi zone de interes. 
Poți studia, călători sau demara noi acti
vități Intelectuale, politice sau religioase 
datorită acestei influențe. Te poți asocia cu 
persoane cu statut. Te poți căsători sau poți 
intra într-o nouă relație. Cei cu un partener 
îl vor găsi binecuvântat de oportunitate sau 
noroc. Cel iubit poate studia, călători, își 
poate lărgi orizonturile sau dezvolta noi 
interese. Relația ta se poate dovedi una noro
coasă.

Anul 2007 este un an plin de evenimente îi 
ceea ce privește comunicarea, călătorii^ 
problemele legale, planurile de afaceri și con 
tactele cu străinătatea. Pot exista diferenț< 
de opinie cu cei cu care lucrezi. Pot apăret 
noi asocieri. Poți schimba direcția în ceea a 
privește locul de muncă. Schimbările privinc 
sănătatea îți pot afecta drumul. Fă loc noiloi 
activități sau scapă de cele vechi pentru a-ț 
extinde sau redirecționa eforturile. 
O experiență sau niște influențe îți pot altera 
felul în care gândești despre lumea în care 
trăiești. Ai grijă la buget. Rămâi la cheltuielile 
planificate. Asocierile în afaceri vor fi pe ter
men lung. Trebuie să te bazezi pe sfatul sau 
capacitățile celorlalți în situații nefamiliare. 
Nu este timpul să spui tuturor ceea ce ai 
de gând să faci. împărtășește doar ceea ce 
trebuie să se știe, dar păstrează restul 
pentru tine. Discuțiile cu vecinii vor cântări 
mai mult ca de obicei. Poți călători în interes 
de serviciu. Problemele mai vechi 
vor reapărea pe mă
sură ce vechi cunoș
tințe se întorc. O 
schimbare în ceea ce 
privește dragostea 
sau banii îți poate 
afecta afacerile. Ai 
putea avea probleme 
cu autoritățile.

Muncă multă, obligații sau chiar acțiunile solitare pot fi prețul lui 2007. 
Dacă îți propui un lucru, poți ajunge departe și rapid fără să mai pierzi timp 
pentru clădirea fundației. întreruperi sau întârzieri în relațiile apropiate. Poți 

experimenta o separare temporară. Contacte vechi 
sau situații se pot întoarce. Problemele din trecut 
trebuie examinate și rezolvate. Te poți simți retras sau 
cineva se poate retrage față de tine. 2007 este un 
an romantic pentru Leu. Cei aflați într-o relație vor 
dori un stil de viață care să le ofere timp și spațiu pen
tru a putea avea parte împreună de activități și aven
turi. Vă puteți îndrăgosti din nou unul de celălalt. 
Copiii sunt o caracteristică a anului. Activitățile sociale, 
proiectele de creație sau călătoriile vor fi în agendă. 
Pentru cei singuri, veți afla că vă aflați la locul potri
vit în ceea ce privește întâlnirile romantice. Unii doar

se vor juca, nedorind o relație serioasă. Alții își pot cunoaște alesul sau aleasa. 
Persoanele pe care le vei întâlni vor fi interesante și exotice. O altă carac
teristică a anului sunt banii. Unii dintre voi își pot pune resursele personale 
sau banii la risc pentru a câștiga un premiu mai mare.

Anul 2007 este numai acțiune. Afaceri, educație, idei noi, comunicare și 
călătorii. Nu vorbi prea mult despre planurile tale și fii atent la trafic. Pla
nurile tale pot deveni realitate pe acest drum plin de entuziasm și inițiativă. 
Poți cunoaște persoane energice. Poți călători în interes de serviciu. Legături 
cu străinătatea. Persoane din alte țări pot fi implicate în planurile tale. Este 
timpul să fii entuziasmat, mobil și gata să îmbrățișezi o lume mai largă. 
Acționează imediat, dar gândește și planifică pentru un plan mai mare. 
Contactele pot veni sau pleca sau se pot schimba foarte repede. 
Dacă este vorba despre dragoste sau bani, cheia 
schimbării și a unei vieți fericite este nucleul lecției 
tale de viață. Stai alături de cei care au nevoie de tine. 
Cei singuri pot cunoaște pe cineva la serviciu. Cei cu 
un partener își vor adânci sentimentele prin eforturi 
comune pentru îmbunătățirea stilului de viață. Ai grijă 
la cheltuieli. Problemele de sănătate îți pot afecta ve
niturile și relațiile. Temeri mai vechi în privința muncii, 
sănătății sau cu autoritățile se pot întoarce, precum și 
o supărare mai veche, dar va exista totuși o rezolvare.

HOROSCOP feciomA
Este timpul să te împaci cu trecutul și să te pregătești pentru o schimbare 
în privința locului de muncă sau a vieții personale. Strădaniile serioase și 
relațiile de afaceri sunt piatra ta de hotar. Unii dintre voi își pot asuma noi 

însărcinări în parteneriate, în timp ce alții pot căra sin
guri poverile pentru că partenerii sau asociații se retrag 
sau schimbă direcția. Unii dintre voi se pot simți izo
lați din cauza muncii sau a condițiilor. Va fi greu să 
delegi alte persoane. Poate avea loc o ridicare în ceea 
ce privește statutul, unul care îți va cere mai mult 
decât a trebuit să dai vreodată. Există recompense 
pentru eforturile susținute. Acest punct marchează 
începutul unei ere. Vei deveni o persoană nouă și 
diferită cu privire la rolul tău în relațiile importante. 
Pentru unii, logodna sau chiar căsătoria poate fi o 
posibilitate. Cei singuri vor fi inclinați să meargă într-

o singură direcție. Ori te vei juca și îți vei trăi viața în stilul propriu ori te vei 
găsi într-o relație serioasă. Vor fi responsabilități și obligații. în privința ba
nilor, proiectele care cer timp și pregătire sunt favorizate și astfel veniturile 
tale vor crește. Lucrează asupra dezvoltării tale personale.

2007

SGORRIDN
Anul 2007 este un an al diverselor influențe. Vei dori să-ți extinzi resursele 
sau veniturile. Fă-ți baza financiară asigurându-te că este lipsită de riscuri. 
Este timpul să înveți noi metode care te vor face mai scrupulos. Asociază-te 
cu persoane cu care poți lucra sau cu care ai aceleași interese. Ai putea 
întâmpina obstacole, ar putea exista întârzieri sau frustrări care îți vor afec
ta studiile, călătoriile sau problemele legale. Comunicarea va fi blocată, mai 
ales dacă are legătură cu străinătatea. Pot apărea probleme cu socrii sau 
oameni din alte țări sau culturi. Ai putea fi frustrat din cauza lipsei de liber
tate. Accidente sau dificultăți cu apa ar putea fi pro
babile, deci nu-ți asuma riscuri. în privința dragostei, 
ai putea îmbina plăcerea cu utilul. Pentru cei aflați într- 
o relație, nu vei putea petrece destul timp cu persoana 
iubită din cauza serviciului care te va ține ocupat. Va 
trebui să găsești timp pentru relațiile apropiate. Cei 
singuri ar putea cunoaște pe cineva în cadrul ariei de 
interes sau prin cunoștințe. Alții pot opta pentru viața 
privată de acasă și necăutând nimic și pe nimeni. Alții 
se pot concentra asupra banilor și siguranței finan
ciare.

Jupiter în zodia ta te va face să dansezi anul 
acesta. Vor fi oportunități profesionale sau 
personale, călătorii în străinătate și legături 

cu persoane importante. 
Toate acestea vor contribui 
la dezvoltarea ta. Vei avea 
noroc fie în dragoste, fie 
la bani. Ai grijă însă să nu 
fi luat de val. Nu toate 
visele se pot împlini. Nu 
fiecare persoană nou 

cunoscută va fi alesul sau aleasa. Și nu fiecare 
schimbare de situație îți va schimba viața. 
Așteptările tale pot fi ireale sau nelalocul lor. 
Unii dintre voi se vor îndepărta de vechea 
viață sau de o situație, îndreptându-se spre 
noi culmi în ceea ce privește munca, 
dragostea sau viața. Aceste ruperi pot sur
veni brusc sau într-un mod dramatic. Alții vor 
fi conduși de vise nebunești sau de idei care 
nu fac parte din viața lor normală. Noi 
convingeri pot aduce schimbare. Te vei trezi 
în mijlocul unor persoane noi, aventuri sau 
chiar o viață noua. Ai grijă să rămâi cu ceva 
până la sfârșit. Cu tot ceea ce implică noua 
cale, 2007 poate fi una ce-ți va crește încre
derea în sine și-ți va înapoia optimismul nativ 
și dragosteapentru viață. Ai putea avea ceva 
probleme cu rudele apropiate sau cu cineva 
de pe alte meleaguri.

CAPRICORN
Anul 2007 îți va aduce realizări în planul 
dorințelor și revelații asupra trecutului. Con
tacte, idei și păreri vor avea parte de 
schimbări sau se vor sfârși. E posibil să 
călătorești în zone cu climă mai ciudată. 2007 
te va ajuta să-ți faci o nouă viață interioară 
și cu timpul vei învăța să apreciezi noua ta 
lume. Până la sfârșitul anului vei fi gata să 
înflorești sub influențele care te-au ridicat. 
Unii dintre voi ar putea urma calea spiritu
ală. Sau vei sta în mijlocul acțiunii, dar vei 
studia pe ascuns. Ai putea fi deziluzionat în 
ceea ce privește situația curentă. Se întrevăd 
evenimente puternice sau tragice. Aceasta 
este o fază de învățare. Vei vedea că există 
mai multe decât ți-ai putut imagina. Totuși, 
nu este sfârșitul poveștii aici. Te vei asocia 
cu persoane noi în dragoste sau un afaceri. 
Realizările tale stau pe locul doi pentru că 
în prim-plan se află relațiile și viața person
ală. Dacă ești într-o relație, implică-te la fel 
de mult cum o faci în pri
vința serviciului sau pasiu
nilor tale. Dacă ești singur, 
o relație nouă poate apărea 
la orizont, dar va necesita 
timp și eforturi din partea ta, 
precum și un nou mod de 
gândire despre ce dorești și 
cum trăiești.

în 2007, idealistul Vărsător strălucește pu
ternic. Ești un vizionar cu un mod de gândire 
avansat. Poate fi foarte ușor să-ți exprimi 

individualitatea și idealurile 
altruistice. Vor apărea 
noi oportunități să te ajute 
să-ți exprimi adevăratele 
sentimente și percepții într- 
un fel care te va face să-ți 
crească încrederea în tine. 
Vei afla că ai căi unice

pentru a câștiga bani. Te poți găsi experi
mentând diferite stiluri de viață. Ai o dorință 
mare pentru independență și nu-țf mai place 
să lucrezi pentru alte persoane atât de mult 
în comparație cu a avea propria ta afacere. 
Te vei gândi cum să faci să realizezi acest 
lucru. Cariera ta va beneficia de abilitățile tale 
intuitive. Vei fi preocupat de schimbări în 
mediul din jurul tau. Cei implicați într-o relație 
vor fi foarte energici. Pentru cei singuri, 
personalitatea lor magnetică le va aduce o 
pereche potrivită care va fi la fel de dăruită 
și încântată să aibă parte de pasiune, 
dragoste și bucurie în viată. Ai o fire afec
tuoasă și demonstrativă și în 2007 îi vei uimi 
pe ceilalți care nu sunt așa de obișnuiți cu 
expresiile teatrale ale emoțiilor. Ceilalți te 
vor găsi un om de nădejde în care se pot 

I baza.

Peștii au din nou parte de ocazii și schimbări 
bune în 2007. Te vei simți foarte bine, ex- 
primându-ți compasiunea și dragostea către 
lume și îndeplinindu-ți cele mai îndrăznețe 
vise. Nu vei avea parte de plictiseală și vei 
ști exact ce drum să urmezi și ceea ce este 
bine pentru tine. Vei apuca cu ambele 
mâini noile ocazii care se manifestă în cari
era ta. Pășești spre putere cu ușurință. Ai 
putea redescoperi abilitățile tale muzicale și 
să te exprimi într-un mod creativ. Ai putea 
fi mai interesat să scrii. Ai grijă să privești 
dificultățile vieții cu optimism. Nu fii critic și 
prea preocupat de detalii. Pentru că ești atât 
de sensibil la stările celorlalți, ai putea simți 
că nu treci 2007 într-un mod pozitiv. De 
aceea fă-ți timp și distrează-te. îmbrățișează 
acea relație intimă pe care o ai. Problemele 
domestice sunt foarte importante pentru tine 
anul acesta. Te vei simți apropiat de cei cu 
care trăiești. Ai mulți prieteni și te simți con
fortabil social. Sexul opus 
apreciază la tine compasi
unea și personalitatea 
caldă, sentimentalismul și 
sensibilitatea emoțională. 
Nivelul tau de confort va 
trece în 2007 prin câteva 
schimbări și vei’ simți 
nevoia să te muți.
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’• jfknti fair-play. Cu 12 cartonașe galbene 
și |batru eliminări pentru dublă avertizare, 
meciul Portugalia - Olanda (1-0), din optimile 
detfinală, a stabilit un record pentru cele 
mal multe cartonașe la un singur meci de la 
Cupa Mondială.

• Eliminată fără înfrângere. Elveția este 
prima echipă eliminată fără a primi gol pe 
parcursul timpului regulamentar la CM. Jucă
torii din Țara Cantoanelor au fost eliminați în 
optimi, la loviturile de departajare, de către 
Ucraina (scor 3-0, 0-0 după 120 min.), după 
ce în grupă câștigaseră două meciuri și remi
zaseră unul fără a primi gol (golaveraj 4-0).

Naționala 
Italiei a câștigat 
titlul mondial 
pentru a patra 
oară in istoria 
competiției deși 
a jucat un fotbal 
puțin spectacu
los. Trofeul 
cucerit de 
squadra azzura 
constituie 
revanșa perfectă 
a fotbalului ita
lian care își 
pătase imaginea 
prin imensul 
scandal de 
corupție izbucnit 
în campionat 
înainte de Cupa 
Mondială.

(Foto: EPA)

italia ■ Franța 5-3
(după 11 metri, 11 după 120 de minute)

RBmVATE LA CM RE FOTBAL

Optimi de finală
Germania - Suedia 2-0
Argentina - Mexic 2-1
(după prelungiri, 1-1, după 90 de minute)
Anglia - Ecuador 1-0
Portugalia - Olanda 1-0
Italia - Australia 1-0
Elveția - Ucraina
(după 11 metri, 0-0 după 120 de minute)

0-3

Brazilia - Ghana 3-0
Spania - Franța 1-3
Sferturi de finală
Germania - Argentina
kdupă 11 metri, 1-1 după 120 de minute)

4-2

Italia - Ucraina 3-0
Anglia - Portugalia
(după 11 metri, 0-0 după 120 de minute)

1-3

Brazilia - Franța 0-1
Semifinale
Germania - Italia
(după prelungiri, 0-0 după 90 de minute)

0-2

Portugalia - Franța 0-1
Finala mică
Germania - Portugalia 3-1
Finala -

Italia, „regina" fotbalului
■ Squadra azzurra a 
câștigat titlul de campi
oană mondială pentru 
a patra oară în istorie.

Berlin (C.M.) - Turneul fi
nal al Campionatului Mondi
al de Fotbal Germania 2006, 
cel mai important eveniment 
sportiv al acestui an, va 
rămâne în istoria fotbalului 
prin victoria tacticizării și 
pragmatismului în fața exu
beranței și fanteziei. Titlul 
mondial a fost câștigat de 
Italia, echipa care joacă cel 
mai urât fotbal din lume, dar 
care are o știință deosebită de 
a provoca și profita de orice 
eroare a adversarilor. Squa

Remarcații Cupei Mondiale
Cel mai bun portar de la CM

Berlin (C.M.) • Portarul Gianluigi Buffon, 
campion mondial cu echipa Italiei după vie- 

L toria în fața Franței, a fost desemnat cel mai 
Bbun portar al turneului final de către FIFA. 

Buffon nu a primit decât două goluri in opt 
meciuri, un penalty transformat de Zidane 
în finală și un autogol înscris de fundașul 
italian Cristian Zaccardo în meciul din grupe 
cu Statele Unite. între aceste două goluri, 
portarul clubului Juventus Torino și-a 
menținut invincibilitatea timp de 500 de 
minute. Buffon, în vârstă de 28 de ani, îi suc
cede in palmares germanului Oliver Kahn 
(2002) și francezului Fabien Barthez (1998).

■ Zidane a câștigat 
"Balonul de Aur în 
ciuda gestului său con
damnabil din finală.

Berlin (C.M.) - Francezul 
Zinedine Zidane a fost desem
nat cel mai bun jucător al 
Mondialului Germania 2006, 
în ciuda cartonașului roșu 
primit în prelungirile finalei 
cu Italia, după ce l-a lovit cu 
capul în piept pe fundașul ita

REMARCAȚII CUPEI MONDIALE

Cel mal bun Jucător sau Balonul de Aur: Zinedine Zidane (Franța)_________
Golgheterul CM: Miroslav Klose (Germania)_______________________________
Cel mal bun portar: Gianluigi Buffon (Italia)_______________________________
Cel mal bun tânăr Jucător: Lukas Podolski (Germania)_____________________
Cea mal atractivă echipă; Portugalia_______________________________________
Echipele falr-play: Spania și Brazilia

Golgheter all-time. Ronaldo a marcat cel de-al 15-lea 
său gol la Cupa Mondială și a devenit golgheterul all-time 
al competiției, depășlndu-l pe germanul Gerd Mueller 
(14 goluri).
Golul 2000. Suedezul Markus Allback a marcat golul cu 
numărul 2.000 din istoria Cupei Mondiale. A fost primul 
gol al Suediei, în meciul cu Anglia (2-2), din Grupa B. Golul 
1.000 a fost înscris de Rob Rensenbrink (Olanda), în 1978. 
Aproape ca Duckadam. Portughezul Ricardo este primul 
portar care a apărat trei penalty-uri la loviturile de depar
tajare, în cadrul unui turneu de Cupă Mondială.
Noroc nemțesc. Germania este singura echipă care a ajuns 
de patru ori la loviturile de departajare la Cupa Mondi
ală, câștigând de fiecare dată.
Invincibil. Meciul Portugaliei din sferturile de finală, cu 
Anglia, a pus capăt seriei de 11 succese consecutive ale 

,4țrtrenorului Luis Felipe Scolari la Cupa Mondială. Scolari 
' .^Jtine și recordul de 12 meciuri consecutive fără înfrân

gere
Record de victorii. Cu patru victorii la turneul' din Ger- 
—ania. Brazilia a stabilit un record de 11 victorii conse
cutive la Cupa Mondială.
Veteran. Brazilianul Cafu a devenit jucătorul cu cele mai 
f—Jle meciuri la Cupa Mondială - 20. De asemenea, Cafu 
este jucătorul cu cele mai multe victorii la CM (16).
Mange. Loviturile de departajare dintre Elveția și Ucraina

■ (3-0 pentru Ucraina) au însemnat partida cu cele mai
pupne penalty-uri transformate în istoria CM. Elveția a 
devenit prima echipă care nu a reușit să transforme nici 
un penalty la loviturile de departajare.
Poptiarrtate. Media de spectatori la CM 2006 a fost de 
52.500 pe meci, a doua din istoria Cupei Mondiale. Doar 
CM 1994 (SUA) a atras mai mulți spectatori.

Puțin spectacol, mult pragmatism
■ Turneul final a deza
măgit pentru că echipe
le au fost interesate 
prea mult de rezultat.

Berlin (C.M.) ■ Campiona
tul Mondial Germania 2006 a 
fost probabil cel mai puțin 
spectaculos de după 1990, 
echipele molipsindu-se parcă 
de la gazdele turneului de 
stilul pragmatic, lipsit de 
floricele. -S-a mizat prea mult 
pe apărare, s-a riscat prea 
puțin, iar spectacolul s-a lăsat 
așteptat chiar și la meciurile 
vedetelor din naționalele 
Braziliei sau Franței. Criza 
fazelor frumoase și a parti
turilor ofensive s-a acutizat 
după faza grupelor, când 

dra azzurra a obținut al 
patrulea titlu mondial din 
istorie (secondând-o pe Brazi
lia care are cinci) și ca o 
„revanșă” a soartei, după 
rușinea provocată de scan
dalul de corupție care izbuc
nise în campionatul din 
peninsulă chiar înainte de 
startul turneului final.
Tactica a făcut legea

Finalistă a Cupei Mondiale 
a fost națiottaia Franței, o 
altă formație care s-a bazat pe 
forța grupului, în special pe 
cea a defensivei și a mijlo
cașilor la închidere, deși în 
lot erau magicieni precum 
Zidane ori Henry. „Cocoșii” 
care eliminaseră favorita 

lian Materazzi. Jurnaliștii 
acreditați la CM 2006 au tre
cut peste gestul condamnabil 
al lui Zidane și i-au acordat 
votul căpitanului echipei 
Franței pe care l-au conside
rat cel mai valoros jucător al 
turneului final din Germania. 
Cu un total de 2.012 voturi, 
Zidane i-a devansat pe ita
lienii Fabio Cannavaro ■ 1.977 
voturi și Andrea Pirlo - 715 
voturi. Au mai primit voturi 
în cursa pentru acest trofeu 

parcă toți antrenorii s-au 
hotărât să demonstreze că au 
masterat în jocul defensiv. 
Astfel, în sferturile de finală 
nu s-au marcat decât șase 
goluri, dintre care trei în par
tida Italia - Ucraina, iar în 
semifinale și finală media de 
goluri a fost mai scăzută ca 
la alte ediții.
De ce a lipsit spectacolul?

De ce nu a fost un campi
onat reușit? Pentru că an
trenorul Braziliei a fost forțat 
de ...contractele publicitare să 
joace prea mult cu "grăsuțul” 
Ronaldo și “pensionarul” Ca
fu. Pentru că Spania nu a 
îndrăznit să atace mai mult 
contra Franței. Pentru că 
argentinienilor le-a fost frică 

Brazilia au pierdut finala la 
penalty-uri după o ratare a 
lui Trezeguet, care a lovit 
bara transversală, mingea 
nevrând parcă să intre în 
poartă.

Soarta finalei a fost însă în 
mare măsură decisă de eli
minarea lui Zidane care a 
căzut victimă provocării lui 
Matterazzi și a comis un gest 
condamnabil pentru care a 
văzut cartonașul roșu.

Bronzul a revenit Ger
maniei, țara gazdă, care sub 
comanda lui Klinsmann a 
ieșit din tiparele clasice ale 
fotbalului german și a jucat 
mai ofensiv și spectaculos, 
însă n-a avut jucători care să 
facă diferența în confrun

Zidane a fost mai bun decât starurile Braziliei

Maniche (Portugalia), Ballack 
(Germania), Zambrotta (Ita
lia), Henry (Franța), Buffon 
(Italia), Vieira (Franța) și 
Klose (Germania). La CM 2002 
titlul de cel mai bun jucător 

să riște contra Germaniei. 
Pentru că Franța și-a bazat 
jocul pe forța mijlocașilor de 
închidere și nu pe imaginația 
magicienilor Henry sau Zi
dane. Pentru că dacă n-ai 
rezultate suporterii și presa 
te atacă dur și pentru că în 
istorie rămân numai în
vingătorii.

CM 2006 n-a adus la rampă 
nici o nouă vedetă, nici un 
jucător tânăr nereușind să 
cucerească publicul. în plus, 
erorile de arbitraj au abundat 
în multe partide, inclusiv în 
finală (penalty pentru 
Franța), culminând cu gafa 
care a făcut înconjurul lumii 
a englezului Graham Poli 
care a acordat trei galbene 
unui singur jucător.

tările de calibru.
în fine, favorita întregii 

lumi, echipa Braziliei, cu 
lotul său de super-vedete, s-a 
văzut eliminată în sferturi, 
din cauză că „magicienii” săi 
au cedat presiunii. Ronaldin
ho, Ronaldo, Kaka sau Cafu 
au fost striviți de imensa 
popularitate, de orizontul de 
așteptare al lumii și de .fap
tul că întâi de toate n-au fost 
fotbaliști, ci vedete obligate să 
zâmbească, să dea interviuri 
și să se fotografieze cu supor
terii.

Poate brazilienii se vor 
revanșa la Campionatul Mon
dial din 2010, când sperăm că 
la balul fotbalului va reveni 
și naționala tricoloră.

a revenit portarului Ger
maniei, Oliver Kahn, la CM '98 
trofeul l-a luat brazilianul 
Ronaldo, la CM '94 Romario 
('94), la CM '90 italianul 
Schillaci și Diego Maradona.’

Ronaldinho a dezaMâ^l
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• Turneu. „U" Jolidon a câștigat turneul de 
la Cluj. Echipa antrenată de.Gheorghe 
Covaciu a câștigat toate cele trei partide dis
putate în cadrul Cupei Jolidon. Formația clu
jeană intră într-o vacanță de doar trei zile, 
urmând ca pe 2 ianuarie să se reunească. 
(MF)

• Transfer. Fundașul argentinian al echipei 
Racing Club, Leandro Grimi, a ajuns, joi, în 
Italia pentru a trata un eventual transfer la 
gruparea AC Milan, a declarat jucătorul pen
tru postul de televiziune Sky Italia. (MF)

Câștigători
București (MF) - Atle

ta Zulia Calatayud și pu- 
gilistul amator Guiller
mo Rigondeaux au fost 
desemnați, joi, cei mai 
buni sportivi cubanezi ai 
anului 2006, în urma 
unui sondaj efectuat de 
Institutul Cubanez pen
tru Sport împreună cu 
presa sportivă. Calata
yud, în vârstă de 27 de 
ani, campioană mondia
lă în 2005 la Helsinki, a 
dominat proba de 800 
metri în acest an câști
gând Cupa Mondială de 
la Atena și finala Turu
lui Mondial de la Stutt

Martina Hingis
(Foto: EPA)

Căsătorie j 
București (MF) - Jucă- i 
toarea elvețiană de 
tenis Martina Hingis 
a dezvăluit, vineri, la i 
sosirea sa la turneul 
de la Gold Coast, că i
prietenul său, tenis- 
manul ceh Radek I
Stepanek, a cerut-o i
în căsătorie, în luna j
noiembrie, la Praga. \
„Sunt fericită. Sunt i
surprinsă că ați re- j
marcat inelul meu de I
logodnă cu diamant, i
deoarece în Elveția 
l-am purtat timp de o ;
lună fără să mă între- i
be cineva despre ce ș
este vorba", a deda- ;
rat Hingis, în vârstă 
de 26 de ani, cap de I
serie numărul 1 la j
turneul de la Gold j
Coast. Radek Stepa- ș
nek, în vârstă de 28 i
de atOttmărul 19 ‘ • ; 
mondial, nu a câști- L
gat decât un turneu I
în carieră, cel de la j
Rotterdam din 2006, :
și a disputat două fi- j
nale de Masters Se- j
ries, la Paris-Bercy în i
2004 și Hamburg în ’•
2006. ;

H în zădar este curtat 
de mari cluburi din 
Europa, Chivu vrea 
musai la Roma.

București (MF) - Fundașul 
Cristian Chivu, legitimat la 
AS Roma, a declarat pentru 
cotidianul Corriere dello 
Sport că viitorul său este în 
continuare la formația pregă
tită de Luciano Spalletti și că 
vrea să își prelungească anga
jamentul cu gruparea din ca
pitala Italiei.

„Acum, după patru ani de 
la venirea mea la Roma, sunt 
mai fericit ca niciodată. Ora
șul este extraordinar, am 
mulți prieteni. Vreau să ră
mân aici pentru a ajuta echi
pa să câștige. Noi nu am reu
șit până acum, dar cred că

Mai au șanse doar la locul 3

gart. Calatayud, care a 
fost recompensată în 
premieră cu acest titlu, 
a mai primit titlul de 
sportiva anului în Ame
rica Latină și Caraibe. 
Rigondeaux, în vârstă de 
26 de ani, campion olim

2004 la Atena și 
campion mondi
al în 2001, a 
câștigat toate

pic în 2000 la Sydney,

■ După ce au câștigat 
primele două meciuri, 
românii au fost învinși 
de Muntenegru.

București (MF) - Naționala 
de handbal masculin a Ro
mâniei va juca finala pentru 
locul trei, cu Grecia, la Tur
neul celor Opt Națiuni, de la 
Bologna, după ce a fost în
vinsă, joi, de reprezentativa 
Muntenegrului, cu scorul de 
30-27 (17-14). Până la partida de 
joi seara, echipa antrenată de 
Lucian Râșniță a obținut două 
victorii: cu Estonia, 35-30, și 
cu Qatar, 38-24. în fața Mun-

cele 
18 în
tâlniri 
avute în
acest an. 
Rigondeaux 
a ajuns la 84 
de victorii 
consecutive,
fiind neînvins 
din 2003.

tenegrului, handbaliștii ro
mâni nu și-au mai găsit rit
mul, cedând cu scorul de 27-30 
(14-17). Principalii marcatori 
ai echipei României au fost 
Mazilu - 5 goluri, Novanc și 
Șania - câte 4. De la Muntene
gru s-au remarcat Kapisoda,

Sevilla face transferuri
București (MF) - Atacantul echipei Zenit 

St. Petersburg, Aleksander Kerjakov, a sem
nat un contract pe cinci sezoane și jumătate 
cu FC Sevilla, adversara Stelei în șaispreze- 
cimile de finală ale Cupei UEFA, a anunțat, 
joi, clubul rus, citat de The Guardian. Zenit 
a anunțat și semnarea unui parteneriat de 
durată cu FC Sevilla, în valoare de 15 mi
lioane de euro. „Cred că este una din cele 
mai importante tranzacții din istoria fot
balului rus. închide numeroase aspecte ale 
afacerii care este fotbalul.

Renunțare
București (MF) - Con

siliul Director al clubului 
Universitatea Craiova a 
decis, joi, să renunțe la 
opt jucători din actualul 
lot, Cătălin Crăciunescu, 
Răzvan Fritea, Stelică 
Stemat, Mihai Badea, Gu- 
ță, Poenaru, Mirea, Gabi 
Ionescu și Augustin Tu
dor. Aceștia au fost înști
ințați că își pot căuta e- 
chipă, iar fotbaliștii Dra- 
goș Stăvaru, Ionuț Burcă, 
Cătălin Ojiga și Nicu Po
pescu vor fi împrumutați 
la alte formații. „Chiar 
dacă unii dintre jucătorii 
la care am renunțat ne-au 
costat destui bani, nu 
avem nici o pretenție fi
nanciară. Este o simplă 
strângere de mână”, a 
declarat Adrian Mititelu.

Revenire puțin probabilă

Căpitanul reprezentativei Chinei, I
Zheng Zhi, care evoluează la formația Shan
dong Luneng, a fost împrumutat, cu op
țiune de cumpărare, la gruparea engleză 
Charlton Athletic. (Foto: epa»

''__________________________________z

București (MF) - Cotidianul 
portughez O Jogo a notat că 
revenirea portarului Carlos 
Alberto Fernandes, aflat sub 
contract cu FC Steaua Bucu
rești până în iunie 2008, la for
mația Boavista Porto este pu
țin probabilă. „Revenirea lui 
Carlos, care s-a transferat la 
Steaua în iarna trecută, este 
puțin probabilă”, a menționat 
cotidianul portughez. Carlos 
Alberto Fernandes a plecat 
din România, finanțatorul 
stelist Gigi Becali anunțând în 
urmă cu mai mult timp că 
Steaua se va despărți de el din 
această iarnă, în urma pres

suntem pe drumul cel bun. 
Nu avem un obiectiv precis, 
dar suntem implicați pe toate 
fronturile și intrăm pe teren 
la flecare partidă cu mentali
tate de învingători. Mă înțe
leg bine cu conducătorii, cu 
colegii și cu antrenorul. Nu a- 
plec urechea la zvonurile de 
transfer, sper să îmi prelun
gesc contractul pentru a aju
ta Roma să învingă. Procura
torii mei au vorbit deja cu 
conducerea clubului și ur
mează să se revadă”, a spus 
Chivu. Unul dintre agenții că
pitanului „tricolorilor”, Victor 
Becali, a afirmat că jucătorul 
se simte bine la Roma și că 
vrea să continue la formația 
din capitala Italiei. „în ia
nuarie voi merge la Roma 
pentru a mă întâlni cu condu
cătorii clubului. Din partea

România a încheiat grupa pe locul doi

cu 11 reușite, și Muratpvici, 
cu 6 goluri. în urma rezulta
tului, România a încheiat gru
pa B pe locul doi, cu 4 puncte, 
după Muntenegru. cu 6, care 
va juca finala mare a turneu-

Divergențe din cauza lui Gâlcă
■ Românul este sursa 
unor neînțelegeri dintre 
conducerea echipei și 
antrenor.

București (MF) - Antre
norul echipei Gimnastic Tar
ragona, Paco Flores, este su
părat pe membrii conducerii 
clubului pentru că nu au fost 
de acord să-l transfere pe 
Constantin Gâlcă, în vârstă 
de 34 de ani, și crede că sin
gurul motiv pentru care acest 
lucru nu s-a realizat este vârs
ta fotbalistului. „Pe mine mă 
interesează mult și am spus 
acest lucru încă din prima zi. 
Gâlcă poate aduce mult 
echipei. Pentru început, un 
control al jocului. Este ca 
atunci când există un trafic 
aglomerat. Trebuie să ai un 
agent de circulație la mijloc 
pentru a da prioritate”, a de

tațiilor modeste. Carlos a 
apărat ultima oară pentru 
Steaua la 17 octombrie, în 
meciul cu Real Madrid, scor 1- 
4, din etapa a treia a grupei 
E a Ligii Campionilor. După 
acel meci, finanțatorul Gigi 
Becali l-a criticat dur, anun
țând că Steaua se va despărți 
de el în iarnă și adăugând că 
dacă va primi vreo ofertă pen
tru portar, va mai da el 
100.000 de euro, numai ca să 
plece. Becali l-a acuzat pe Car
los pentru viața sa extra- 
sportivă agitată. De la meciul 
cu Real, Carlos a fost numai 
rezerva lui Cornel Cernea.

Chivu se simte bine la Roma (Foto: epa)

noastră există toată disponibi
litatea de a le asculta oferta.

(Foto: EPA) 

lui de la Bologna, în compania 
Italiei, neînvinsă și ea, în gru
pa A. Naționala noastră va 
disputa finala mică în compa
nia Greciei, formația de pe lo
cul secund din cealaltă grupă.

Prezența lui Gâlcă la Gimnastic ar fi foarte importantă

clarat antrenorul echipei Nas- 
tic. Flores a afirmat că este 
„foarte important să ai un 
astfel de jucător în echipă” și 
le-a cerut oficialilor să lase la 
o parte prejudecățile cum âr 
fi vârsta jucătorului.

„Trebuie să ne amintim că 
au existat jucători excelenți 
care au jucat practic până la 
40 de ani”, a spus Flores. El 
a menționat totuși că nu știe

Fundașul
echipei
Chelsea Lon
dra, John 
Terry, a 
suferit o 
intervenție 
chirurgicală 
la spate și va 
lipsi de pe 
gazon aproxi
mativ șase 1 
săptămâni.

(Foto: EPA)

Avem o relație bună cu clubul 
roman”, a comentat Becali.

Balcaniadă
Sofia (MF) - Naționala 

de baschet feminin under 
18 a României a învins, 
joi, cu scorul de 104-41, | 
reprezentativa secundă a 
Bulgariei, în cadrul gru
pei A de la Balcaniada 
care se desfășoară în 
aceste zile la Sofia. Prin
cipalele marcatoare ale 
echipei României au fost,. 
Claudia Pop, cu 38 dC' , 
puncte, declarată MVP-ul 
partidei, Flavia Ferenczi, 
cu 14, și Eniko Tarța, cu 
11 puncte, în timp ce de 
la formația bulgară s-a 
remarcat Denceva, cu 15 
puncte. Pentru naționala 
antrenată de Cătălin Tă- 
nase este a doua victorie^ 

'în grupa A de la Balca 
niadă, după cea obținută 
miercuri, în partida cu 
Grecia, scor 68-51.

cu exactitate dacă motivul 
nerealizării transferului este 
vârsta jucătorului. „Eu spun 
că este din cauza vârstei. Mie 
nimeni nu mi-a spus nimic, 
dar dacă ar fi din alte motive, 
cu siguranță s-ar fi semnat. 
Pentru că este vorba de un 
fotbalist de 70 de ori prezent 
în naționala României și în 
condițiile în care putea 
veni...”, a afirmat Flores.
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Octom

Martie
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, 10 Satelitul de recunoaștere 
/ al NASA intră pe orbita lui 
_ Marte pentru a căuta dovezi 

■laie existenței apei 
pe planeta roșie șl 
pentru a identifica 
zone de aterizare 

■ pentru viitoarele 
misiuni.

11 Fostul președinte iugoslav Slobodan 
Milosevic a fost găsit mort în celula sa 
de la tribunalul Internațional pentru 
crime de război, de la Haga.

%22 Gruparea separatistă bască 
ETA a declarat că a încheiat con
flictul armat de 30 de ani pentru 
independența față de Spania.

28 Kadlma, partidul fondat de Ariei 
Sharon, dar condus în prezent de Ehud 
Olmert, a câștigat alegerile din Israel.

5 Fostul președinte irakian, Sad
dam Hussein, a fost condamnat 
la moarte pentru crimele din 
1982 de la Dujail. Este Implicat 
în continuare șl în procesul 
genocidiului a mii de kurzi.

7 Președintele Bush suferă o extraordinar» _ 
m* înfrângere în alegerile cruciale din Statale**** 
qgpp Unite, democrații câștigând controlul În\/TF 

ambele Camere ale Congresului.

21 Pierre Gemayel, ministrul libanez al 
Industriilor și deputat, critic vehement 
al Siriei, a fost asasinat în Beirut.

23 Fostul spion KGB 
Alexander Litvinenko 
moare la Londra în 
urma Iradierii cu 
polonlu-210.

4 Premierul 
israelian Ariei 
Sharon a suferit 
un atac cerebral.

15/22 Michelle 
Bachelet a fost 
aleasă prima 
femeie preșe
dinte în Chile, în 

timp ce în 
Bolivia, Evo 

orales este 
»rimul șef de 

*stat din rân
dul indige
nilor.

25 Hamas, partidul militant islamist, a 
jeșit victorios în alegerile din Palesti-

Februarie
3 Violența se răspândește în țările 
islamice ca răspuns la publicarea în 
ziarele daneze a desenelor care-l 

^JJnfățișau pe profetul Mohammed.

L 10 începe Olimpiada de iarnă la 
Torino, în Italia. Germania conduce 
n finale lupta pentru medalii.

______
5 Amnesty International pretinde că are 
în continuare dovezi că avioane secrete 

. ale CIA duc prizonieri suspectați de teror
ism pentru interogatorii în închisori din 
estul Europei.

*9 Economistul de centru- 
stânga, Romano Prodi, 
câștigă la limită puterea în 
Italia.

21 Regina Eisabeta a II- 
a și-a sărbătorit aniver
sarea celor 80 de ani.

17 Codul lui Da Vinci, ecranizarea cărții devenită 
best seller, și care a fost vândută în peste 43 de 
milioane de exemplare în lumea întreagă, a avut 
premiera în ca Festivalului de film de la Cannes.

20 Construirea Barajului Celor 
Trei Guri, în China, cel mai 
jmare proiect hidroelectric din 
lume, a fost terminat cu 
nouă luni înainte de termen.

21 Muntenegru votează printr-un 
referendum separarea de uniunea 
cu Serbia.

4 Exuberantul naturalist australian 
Steve Irwin moare înțepat ~ 
în piept de o pisică de 
mare, în timp ce filma 
un documentar 
în zona Marii 
Bariere de Corali.
19 Premierul thailandez 
Thaksin Shinawatra a 
fost alungat de la putere

7 Abu Musab al-Zarqawi, liderul al-Qaeda în Iraq, a fost 
ucis într-o acțiune americană aeriană asupra unei case 
izolate " apropiere de Baquba.

fost alungat de la putere w 
printr-o sângeroasă lovi- 
tură militară.

22 Europa obține o victorie răsunătoare în fa 
Statelor Uite în cadrul evenimentului sportiv 
anului în golf, Ryder Cup. A 36-a ediție a a 
loc pentru prima dată în Irlanda.

9 Cupa mondială FIFA 
începe în Germania, având- 
o pe Italia ca posibil 
câștigător.

9 Regele Bhumibol al Thai- 
ndei, cel mai longeviv șef 

de stat din 
lume, a aniver
sat cei 60 de ani 
de la urcarea pe 
tron.

3 Primul tren de la Beijing spre Tibet a sosit în 
Lhasa, după 48 de ore de călătorie pe cea mai 
înaltă cale ferată din lume.

11 Șapte bombe detonate simul
tan plasate în trenuri de navetiști 
din capitala financiară a Indiei, 
Mumbai, ucid 209 persoane.

12 Israelul bombardează Libanul 
pe uscat, mare și aer, după ce 
forțele Hezbollah au ucis opt sol
dați și au capturat doi. Războiul a 
ținut o lună, cu pierderi semni
ficative de ambele părți.

323 Americanul Floyd Landis câștigă Turul 
A Franței, dar testul său antidoping Iese 

pozitiv, având nivel ridicat de testosteron.

August
1 Președintele cubanez, dictatorul Fidel Castro, 
va suferi o operație intestinală, puterea fiind 
transferată temporar fratelui său, Râul.
9 Pasagerilor liniilor aeriene 
li s-au interzis bagajele de 
mână la urcarea în avion, 
având voie doar cu 
trictul necesar, asta 
upă ce ofițeri anti

terror au descoperit 
un plan de a explo
da avioane pe ruta 
Marea Britanle - 
Statele Unite

28 Tenismenii Andre 
Agassi și Martina 
Navratilova au spus 
adio carierei în cadrul 
U.S. Open din New 
York.

5 NATO își asumă responsabilitatea pen- 
tru securitatea în Afghanistan, pe fondul 

j conflictelor de peste an.
(X
r 9 Ministrul de

Externe sud-corean 
Ban Ki-moon a fost 
ales pentru a fi 
următorul secretar- 
general ONU.

9 Coreea de 
Nord a realizeat 
un test nuclear, 
provocând îngri
jorarea comu
nității 
internaționale.

Noiembrie

1 Taifunul Durian ucide 
peste 1.000 de perso 
în Filipine și până 
la 100 de persoa 
în Vietnam.

5 Are loc o lovi
tură militară de 
stat în FIJI.

10 Fostul dictator militar chilian, 
generalul Augusto Pinochet, 
moare la 91 de ani.

Photos: Associated Press Caricatures: Bob Hoare ■ GRAPHIC NEWS
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1 dolar american
1 gram aur

Amplasarea aparatelor radar In data da 30.12.2006:
- DIM 7: Zam - lila - Leșnlc - Mintia - limita jud. Arad;
- 01 687: Bârcea Midi - Grlstur - Hunedoara - Hățdat;
- Deva: B-dul Decedai, Calea Zaranaulul, str. Horea șl Mihai 
Eminescu.

Amplasarea aparatelor radar în data de 31.12.2006:
- DN 7: Vețel -lila - limita jud. Arad;
- DN 68A: Dobra - limita jud. Timiș;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, Str. Horea șl Mihal 
Eminescu.

Amplasarea aparatelor radar în data de 01.01.2007:
- DN 66: Băcia-Călan;
- DN 7: Ilia-Burjuc-Zam;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și Mihai 
Eminescu.

Amplasarea aparatelor radar în data de 02.01.2007:
- DN 7: Simeria Veche - Deva;
- DN 7: Vețel - Tătărăștl - Zam;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și Mihai 
Eminescu.

HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enescu, 
nr. 14. ®-» 717659.
Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. Dacia, nr. 33.®-» 
748080.
Farmacia „Amica", str. G. Enescu, nr. 7. ®-» 713045.

DEVA
Farmacia „Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl. 5. 
®-» 231515.
Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, Piața Victoriei, nr. 
29. ®-» 211616, 224488.
Farmacia „ racomi - Humanltas II", str. Aleea transil
vaniei, bl. 7. ®-» 211949.
ORÂȘTIE
Farmacia „Oros", sâmbătă, orele 8 - 23, duminică, orele 
9 - 18, str. N. Bălcescu, nr. 7. ®-» 240976.

Policlinica Stomatologie Deva, str. M. Kogălniceanu, zil
nic 8-20
Cabinet medical Individual STOMATO, dr. Dumitru 
Gudea, Călan, Str. Independenței, 18A. ®— 731509.
Cabinet Chirurgie maxilo-faclalâ, dr. Zuberecz Richard, 
Hunedoara, Piața Eliberării, nr. 5. ®-» 717686.

Reguli:
în fiecare 
bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9, 
stabilite 
dinainte. 
Acestea tre
buie comple
tate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 
număr să 
figureze o 
singură dată. 
De aseme
nea, cifrele 
de la 1 la 9 
trebuie să 
figureze o 
singură dată 
atât pe rân
durile orizon
tale cât și pe 
coloanele 
verticale ale 
celor nouă 
blocuri luate 
împreună.
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06.30-07.00 Observator (r)
16.30-16.45 Știri locale

7:00 Universul credinței. 
Retrospectivă (I) 

8:00 Semne. „La cumpăna 
dintre anf

8:30 Desene animate: 
Clubul Disney 

9:20 TVR singurul prieten 
9:30 Numai cu acordul 

minorilor
10:30 Ella fermecată (come-

Hdie fantastică, SUA, 
2004). Cu: Anne Hath
away, Aidan McArdle. 
R.: Tommy O'Haver 

12:10 Sport 2006. Retrospec
tivă. Episodul 2 

13:00 Săptămâna politică 
14:00 Jurnalul TVR 
14:20 Dănutz SRL - Super

market de divertisment 
16:00 Deschideți porțile 

marii
1635 TVR singurul prieten. 

12 familii din 12 
cătune izolate vin pen
tru prima oară în capi
tală, la o petrecere de 
An Nou, oferită de 
TVR, singurul lor pri
eten.

19:00 Jurnalul TVR

20:00 REVELION 2007. 
Marea finală pentra 
desemnarea TELESPEC
TATORULUI ANULUI, 
intr-un super show, cu 
numeroase transmisiuni 
directe alternative.

200 Concert Tarkan 
3:00 Călărețul palid

O(acțiune/western, SUA, 
1985). Cu: Clint East
wood, Michael Moriar
ty, Chris Penn 

4:55 Legionarul (acțiune,
QSUA, 1998). Cu: Jean- 

Claude Van Damme, 
Adewale Akinnuoye- 
Agbaje, Steven Berkoff 
America, epoca 
căutătorilor de aur. 
Ultimii căutători inde
pendenți din LaHood 
sunt hărțuiți de banda 
condusă de Coy 
LaHood, fondatorul 
orașului.

6:35 Muzică de petrecere

7:00 Road Runner - cea 
mai rapidă pasăre 
(d.a.)

7:30 Fetițele Powerpuff 
(animație, SUA/Hong 
Kong, 1998)

8:00 Ostatic în căsuța din
- 13 a>pac (r) 
10:00 Gemenele Olsen:

H Petrecere în pijamale 
(comedie, SUA, 1995). 
Cu: Ashley Olsen 

i 10:30 Gemenele la New 
(jYoric (comedie, SUA, 

1997). Cu: Ashley 
Olsen

1100 Cocoțatul de la Notre
□ Dame (dramă, Marea 

Britanie/SUA, 1982). 
Cu: Anthony Hopkins 

13:00 Știrile ProTv (ediție 
specială)

14:00 Rebel In California
O (serial aventuri, SUA, 

2003).
16:00 Concert Loredaria 

(partea a ll-a)
17:00 Știrile ProTv (ediție 

specială)
; 18:55 Știrile sportive 

19:00 Știrile ProTv. Sport

20:30 Best of Divertisment
Pro Tv 2006

22:00 Program Revelion 
-Muzică 
-Dans 
- Comedie

2:00 Concert: 
Șukar Collective: 
Suflet de țigan

4:00 Concert Loredana 
(reluare)

5:00 Cocoțatul de la Notre 
iiDame

(film, reluare)

7:00 Concurs interactiv 
8:00 Hercule
El (film serial)

9:00 Indienii din Cleveland: 
v 13 Marii învingători 

(comedie, SUA, 1989). 
Cu: Scott Bakula. R.: 
John Warren

11:00 Haiducii lui Șaptecai 
. ▼ 13 (aventuri, România, 

1970). Cu: Marga Bar
bu, Florin Piersic, 
Colea Răutu, Toma 
Caragiu, Aimee 
lacobescu, Nucu 
Păunescu R.: Dinu 
Cocea.
Anghel Șaptecai este 
prins de potera con
dusă de Mamulos.

13:00 Știri 
13:15 Dispariții (s) 
14:15 Duminica în familie

(divertisment) 
18:00 Animat Planet - best 

of (divertisment) 
; 18:50 Extragerea Loto 6/49

ți Noroc 
19:00 Observator. Cu

Gabriela Vrânceanu 
Firea. Sport Meteo

20:15 REVELION 2007 
4:00 Kevin în Alaska 

Q(comedie, SUA, 2001).
Cu: Leslie Nielsen, 
Natasha Henstridge, 
Skeet Ulrich, 
Rik Mayall.
Regia: Bob Spiers 
Kevin Manley moște
nește de la bunicul lui 
o mare sumă de bani. 
Singura condiție ca 
acesta să intre în po- 
;esia moștenirii e să 
participe în Alaska la o 
cursă de sănii trase de 
câini. Viața lui Kevin 
intrase într-o perioadă 
de stagnare (inclusiv 
financiară). Tocmai de 
aceea îi surâde per
spectiva unei 
dezmorțiri pe toate 

:: planurile.
5:45 Indienii din Cleveland: 
H Marii învingători

(film, r)

900 Ferma 10:00 Pescar hoi
nar. Rețete din pește pentru 

î masa festivă de Anul Nou.
10:30 Ulița spre Europa 11:00 
Motomagia 11:30 Sport 
extrem 12:10 0 fată străluci
toare (dramă, SUA, 1998) 
1400 Festivalul de Film Docu
mentar "Astra”, Sibiu - 2006

* 14:30 Culoarele puterii 15:00 
. Poftă bunăl (doc.) 1530 Arta 
, supraviețuirii (r) 16:00 Top7.ro

16:30 Dincolo de hartă 17:00
* Tequila și Bonetti (s) 18:05

Farmece (s) 1900 Amfiteatrele 
romane ale Britaniei (doc.) 
2000 Dispari în 60 desecunde 
(acțiune) 22:00 REVELION 
20071:00 Comedie de groază 
3 (corn.) 2:25 Lumea de din
colo (SF) 430 Elvira, stăpâna 
întunericului (corn.)

9:00 Dan Dare (serial ani
mație) 10:00 Will și Grace (s) 
10:30 Pete's Dragon (film de 

’ familie, SUA 1977) 1230 Sare
și piper 14:00 Albumul Na
țional 16:00 Cecile vs. Brigitte 
(comedie romantică, Franța, 
1998). Cu: Judith Godreche, 
Aure Atika, Gerard Depardieu, 
Sophie Forte, Armelle. R.: Ariei 
Zeitoun 1800 Tara Iu' Papură 
Vouă (divertisment) 1830 Știri 
Național TV 20:00 Baronii (s) 
21:00 Program de Revelion 
2:30 Program de Revelion ■ 
preluare FTV

■ Mi
7:45 Ca-n familie (r) 930 
Aventurile lui Sylvester si 
Tweety (s) 10:00 ProMotor 
10:45 Teleshopping 11:00 
Majoratele (film, r) 13:15 Spe- 

‘ cial magie 1430 Lumea Pro
Cinema 15:00 Verdict: Crimăl 
(s) 16:00 Parfumul dragostei 
(dragoste, SUA, 1996) 18:00 
Special Entertainment 19:00 
Cinci dintr-o lovitură (ep. 5-6, 
comedie, SUA, 2004) 20:00 
LIVE PIAȚA 1:15 Trupa de 
șoc (acțiune, SUA, 1998)3:15 
Parfumul dragostei (film, r)

5:00 Poveștiri adevărate (r) 
6:00 Rebelde (r) 7:00 Suflete 
rănite (r) 9:00 Rosalinda (s., 
Mexic, 1999) 12:30 Confesiu
ni cu Viviana Gibelli 1330 Ma
ria Lionza (dramă, Venezuela, 
2006) 1530 Suflete rănite (s) 
1630 Otro Rollo cu RBD 
1730 Poveștiri adevărate 
1830 Rebelde (s) 1930 SOS, 
viața meal (s) 20:30 Dan
sează cu mine (romantic, SUA, 
1998) 23:00 Premiile Grammy s 
pentru muzică latino, 2006 
2:00 Concert RBD. Acapulco, 
2006 3:00 Păcatele părintelui 
Amaro (dramă, Mexic/ Spania/ 
Argentina/ Franța, 2002)

830 Viața în afara cabinetu
lui (ep. 7, comedie, SUA, 
2005) 9:00 Hugo 10:00 Imo
biliare blitz 11:00 Levintza 
prezintă 11:40 Tele RON 
12:45 Interviurile Cristinei 
Jopescu 14:00 Flubber (r) 
16:00 Cronica Cârcotașilor (r) 
18:00 Focus 19:00 Camera de 
râs 1930 CiaoTV(r) 20:00 în 
ritm de hip-hop (romantic, 
SUA, 2001) 22:00 Cronica 
Cârcotașilor 24:00 Trăsniți în 
N.A.T.O - ediție specială 
Noaptea "ororilor trăsnite", 
de Revelion, la Prima TV 2:00 
Mondenii 3:00 Martin Law
rence Live: Runteldat (com.)

fi s L ■ i ’ 1;! * li-â:

1130 Căminul de cinci stele 
12:00 Totul despre casa mea 
12:30 Videodipuri 13:00 Un 
nou început (doc.) 1330 Emi
siune religioasă 1430 Vedetele 
se întreabă 16:00 Concert 
Pavel Stratan (r) 18:00 Lom- 
barzilor 8 (s) 1900 Lombarzilor 
8 (s, România, 2006) 20:00 
Pasul Fortunei 2200 Program 
special - REVELION 22:01 By 
Monica Columbeanu (reality 
show) 23:30 Transmisie din- 
Piața Universității 030 By 
Monica Columbeanu (reality 
show) 2:30 Concert de muzi
că lăutărească, cu Mădălin 
Voicu

9:10 Ginerele (comedie, SUA, 
1993). 10:50 Dirty Dancing 2: 
Nopți Tn Havana (romantic, 
SUA, 2004) 12:15 Crăciunul 
cu familia Krank (comeffi.» 
SUA, 2004). 13:55 Hifj 
(comedie, SUA, 2005). 1 £ 
în America (dramă, Irlanda, 
2002), 17:45 X-Men 2 (aven
turi, sua, 2003). 20:00 Dă- 
te mare și tarei (comedie, 
SUA, 2005) 22:00 Concert 
Depedie Mode 23:00(Cor>ctrt 
Coldplay 0:10 Surotiza de 
Anul Nou 1:50 Insula (aven
turi, SUA, 2005).

BUJFW» f * îl
11:00 Realitatea de la 11:00 
11:15 Arhitectonic 120>Rea- 
litatea de la 12:00 13:15 
Mănânc, deci exiști 15:20 
Fabrica 16:00 Realitatea de la 
16:00 1700 Realitatea de la 
17:00 17:15 Editorii Realității 
18:00 Realitatea de la 18:00 
18:45 Săptămâna de Vreme 
19:15 Analiză finală 20:00 
Realitatea de la 20:00 20X)5 
Altfel 21:00 Realitatea de la 
21:00 2130 Happy NewsYear 
- Dan Chișu 2:00 Realitatea de 
la 2:00 2:15 Altfel (r)

7:00 Confruntări și fiare vechi 
8:00 Brainiac 9:00 Rable și 
reparații 10:00 Curse 11:00 
Cum se fabrică diverse lucruri? 
11:30 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 12:00 Clubul Auto
mobilelor Clasice 1230 Clubul 
Automobilelor Clasice 13:00 
Confruntări și fiara vechi 14.00 
Coliziunea secolului 16^" 
Motociclete americane IStS 
Minuni create de mâna omu
lui 19:00 Anatomia unei 
echipe de F1 20:00 O pradă 
mortală 21:00 Cum au schim
bat lumea iubitorii de tehnolo
gie 23:00 Discovery Rewind 
2006 24.00 Cum se fabrică

Program TV Luni, 1
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2007

06.30-07.00 Observator (r)
16.30-16.45 Știri locale

7:00 Universul credinței.
Retrospectivă (II)

8:10 Viața și aventurile
H Moțului (film animație, 

SUA, 2000). Voci: Rob
by Benson, Dixie 
Carter, Hal Holbrook, 
Hal Holbrook. R. Glen 
Hill

935 Puterea de a învinge 
H (film de familie, 

SUA, 2004). 
în distribuție: 
Andrew Lawrence, 
Alessandra Toreson, 
Khleo Thomas, 
Regia: Stuart Gillard 

11:15 Dacă doriți să 
revedeți...

12:10 Să auzim numai de 
bine!

12:45 Jurnalul TVR
13:10 Concertul extraordinar 

de Anul Nou 
de la Viena 

15:10 Gala Premiilor
Dănutz SRL 

17:10 Să ne despărțim de 
trecut... râzând 
Divertisment politic 

19:00 Jurnalul TVR

20:10 Suiprize, surprize...
Prima parte. 
Prezintă 
Andreea Marin Bănică 

21:50 Jurnalul TVR (r) 
22:10 Surprize, surprize...

Partea a ll-a
23:10 Sibiu, oraș european 

al culturii
2335 Fanfara Ciocârlia ți 

prietenii. Primul con
cert la București

0:55 Concert extraordinar 
de Sărbători

2:25 Dacă doriți să 
revedeți... (r)

3:15 Jurnalul TVR (r). 
Sport Meteo

4:10 Gala Premiilor 
Dănutz SRL 
(reluare)

5:50 Să auzim numai de 
binel 
(reluare)

6:25 Sibiu, oraș european 
al culturii 
(reluare)

7:00 Tărâmul uitat de timp 
i .(film animație, 

SUA, 1988)
8:30 E.T. - Extraterestrul

H(aventuri, 
SUA, 1982). 
Cu: Henry Thomas, 
Dee Wallace Store, 
Drew Barrymore, 
Peter Coyote. 
Regia: 
Steven Spielberg 

11:00 Concert: Loredana (r) 
12:00 Monkeybone (come-

Hdie, SUA, 2002). Cu: 
Brendan Fraser, 
Whoopi Goldberg. R.: 
Henry Selick

14:00 Știrile ProTv (ediție 
specială)

15:00 Alaska (aventuri, SUA, 
1996). Cu: Thora Birch, 
Vincent Kartheiser, 
Dirk Benedict Charlton 
Heston. R.: Fraser 
Clarke Heston

17:00 Best of Divertisment 
ProTv 2006 (r) 

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

Vremea

2030 Ziua a 6-a
(acțiune, SUA/Canada, 
2000).
în distribuție: 
Arnold Schwarzeneg
ger, Michael 
Rapaport, 
Tony Goldwyn, 
Michael Rooker.
Regia:
Roger Spottiswoode 

23:00 Best of Divertisment 
ProTv 2006 
(reluare) 

0:30 Ziua a 6-a
Ș(film, reluare)

300 Monkeybone
Q(film, reluare)

500 Best of Divertisment 
ProTv 2006 
(reluare)

flatlacfla Jurnal TV 
nu igi Munr^riipandanM 

tkiri survMtta In pra- 
wHwta TV.

ttepi MMarai

7:15 Haiducii Iul Șaptecai
23 (film, reluare) 

9:00 Ultimul amurg
5 (western, SUA, 1961). 

în distribuție: 
Rock Hudson, 
Kirk Douglas, 
Dorothy Malone 

11:00 Odiseea (partea I) 
S(aventuri, SUA, 1997). 

Cu: Eric Roberts, 
Armand Assante, 
Christopher Lee, 
Vanessa L. Williams, 
Isabella Rossellini 

13:00 Observator cu Simona 
Gherghe

13:15 Animat Planet - best 
of (divertisment) (r)

14:00 Mândrie și prejude- 
•cată (comedie roman
tică, SUA, 2003). Cu: 
Kam Heskin

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

fad
17:45 Divertisment 
19:00 Observator cu

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță.
Sport. Meteo

2030 Geniali: Maria 
Ciobanu (divertisment) 

030 O simplă răzbunare 
' Ei (film artistic, 

thriller, SUA, 2002). 
în distribuție: 
Frank Avoîeta, 
Guy Camilleri, 
Andrew Gamion, 
Anne Hawthorne, 
Holly Perkins.
Regia: 
Brian Averill 

2:15 Concurs interactiv 
3:15 Observator

(reluare)
400 9595

(reluare)
5:15 Odiseea 
(3 (partea I) 

(film, reluare) 
în distribuție: 
Eric Roberts, 
Armand Assante, 
Christopher Lee, 
Vanessa L. Williams, 
Isabella Rossellini

7:00 ABC... de ce? (r) 7:30 
Clubul zânelor (s) 8:00 Leru-i 
Doamne 830 Calul 9:00 
Suflete aproape de cer ■ 
Marele Premiu SIMFEST 930 
Revelion 2007. Selecțiuni 
(partea I) (r) 11:10 Miliardul lui 

s Bailey (comedie) 12:50 Bazar.
Ediție specială 13:50 O fată 
strălucitoare (film, r) 15:30 
Verdict: Crimă! (s) 1630 Poftă 
bună! (doc.) 17:00 Tequila și 

, Bonetti (s, acțiune, SUA 1992)
18:05 Farmece (s) 19:10 
Diana, povestea adevărată 
(dramă) 21:00 Jurnalul TVR 
21:30 Șase zile, șapte nopți 
(comedie romantică, SUA) 
23:20 Robin Gibb-Bee Gees. 
Concert 0:40 Familia mea 
dementă (d. a) 1:10 Clona 
spațială (comedie/parodie, 
SUA, 2000)

8:00 Știri N24 8:30 Știri 
'■ utilitare N24 8:45 Revista 

presei 9:00 Dimineața cu 
Răzvan și Dani 11:00 Film 
artistic 13:15 Film artistic 
15:15 Sare și piper 16:20 
Divertisment 17:20 Na
ționala de bere 18:30 Știri 
19:45 Jara Iu1 Papură 
Vouă (divertisment) 20:00 
Film artistic 22:00 Baronii 

• (serial) 22:30 Film artistic
0:30 Film artistic 2:30 Film 
artistic 4:15 Jara lu' 
Papură Vouă 4:30 Sare și 
piper

10:00 Poveste cu dinozauri 
(animație, SUA, 1993) 11:30 

’ Taz-Mania(s) 12:00 Cinci din
tr-o lovitură (s. r) 13:00 Ver- 

' diet: Crimăl (r) 14:00 Calea 
misterelor (s) 15:00 Verdict: 
Crimă! (s) 16:00 Special enter
tainment: Din culisele show- 
biz-ului: Best of 2006 (r) 1700 
Seinfeld (r) 18:00 Smallville (s) 
19:00 Viața la Casa Albă (s) 
20:00 Concert: Ștefan Bănică 
concert de Crăciun 2200 Un 
cântec la cerere (thriller, SUA 
1971) 0X5 SdwrixJ trei (s)

6:00 Rebelde (r) 7:00 Suflete 
rănite (r) 8:00 Otro Rollo cu 
RBD (r) 9:00 Premiile Gram
my pentru muzică latino, 2006 
(r) 12:00 Ciao Cristina! (ro
mantic, Venezuela, 2003). Cu: 
Daniela Alvarado, Lilibeth Mo 
rillo 14:00 Miss Venezuela 
2006 (partea I) 16:30 Concert 
RBD (r). Acapulco, 200617:30 
Poveștiri adevărate 18:30 
Rebelde (s) 20:30 Iubire ca în 
filme (s, r) 22:30 SOS, viața 
mea! (s, Argentina, 2006) 
2330 Păcatele părintelui Ama
ro (film, r) 1:45 Iubire ca în 
filme (s, r) 3:30 Poveștiri 
adevărate (r)

8:15 Viața în afara cabinetului 
(s) 900 Super recorduri (r) 935 
Camera de râs 10:00 Jimmy 
neutron, geniu de buzunar 
(animație) 12:00 Lassie (fami- 
lie/aventură, SUA 1994) 14:00 
Dragoste și putere (s) 14:30 
Bulgări de zăpadă (corn.) 
1630 în ritm de hip-hop (film, 
r) 18:00 Focus 19:00 Prima 
sparge gheața în Europa 19:45 
Celularul (s) 20:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. - special Revelion (r) 
22:00 Totul despre sex (s) 
22:30 Apocalipsa (thriller, 
1999) 0:30 Celularul (r) 0:45 
Febra de sâmbătă seara (film, 
r) 3:00 Totul despre sex (s)

8:00 Top Fan X (r) 9:00 Drep
tul la sănătate (r) 10:30 Că

minul de cinci stele (r) 11:00 
Ne privește. Cu Alina Stancu 
12:00 Știri 1230 Teleshopping 
13:05 Copii deștepți, părinți 
fericiți (r) 1330 Vis de vacanță 
(r) 14:00 Teleshopping 14:35 
Lumea cărților. Cu' George 
Mihalcea 15:00 Teleshopping 
15:30 Lumea în 10.000 de 
minute (r) 16:35 Concurs de 
dans sportiv 19:30 Concert 
Edvin Marton 21:30 Zorba 
grecul (dramă, coproducție, 
1964) 030 Concurs de dans 
sportiv (r) 330 Zorba grecul 
(r) (dramă, coproducție, 1964)

10:20 Agentul Cody Ban^ 

(comedie, SUA, 2004). 1200 
Fostele iubite ale iubitului meu 
(romantic, SUA, 2004). 13:50 
Frizeria 2 (comedie, SUA, 
2004). 15:35 Catwoman 
(aventuri, SUA 2004). 17:20 
Comoara națională (aventuri, 
SUA, 2004). 19:30 Pe pla
tourile de filmare 20:00 Fata 
din vecini (romantic, SUA, 
2004). 21:50 Renăscut din 
cenușă (dramă, SUA, 2005). 
0:15 Dispărutele (dramă, SUA, 
2003). 230 Deadwood (ep. 
20, dramă, SUA, 2005).

14:00 Realitatea de la 14:00 
14:50 Realitatea bursieră 
15:20 Fabrica 16:50 Marfă. 
Cu Dragoș Bucur 17:00 Rea
litatea de la 17:00 17:20 
România fără frontiere 17:45 
Editorii Realității 18:50 Rea
litatea zilei 19:15 Retrospec
tivele anului 20:15 Reporterii 
Realității 20:50 România fără 
frontiere 21:00 Realitatea de 
la 21:00 21:50 Prima ediție 
22:05 Special 23:15 Reali
tatea all-inclusive 2400 Rea
litatea de la 24:00

6:00 Supraviețuitorii uraga
nului Katrina 7.00 Salvai lui 
Ronald Reagan 8:00» „oi, 
sudoare și platformti.,900 
Australia sălbatică 10.00 Me
serii care mușcă 1200 Supra
viețuitorii uraganului Katrina 
14:00 Salvarea lui Ronald 
Reagan 16:00 Garajul global 
1800 Dinastii ale vitezei 1900 
Scufundarea unui vas port
avion 2000 Vas de croazieră 
de ultimă generație 2100 Co
liziunea secolului 2300 Hiper- 
viteză 2400 Fenomene stranii 
în Georgia 200 Poveștile de 
groază 300 Curse 400 Moto
ciclete americane

Top7.ro
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Vând ap. 2 camere (03)

• MmMecomandate, parter, zona Romsilva, 
piață, toate utilitățile, balcon, proiect balcon 2, 
beci, terasă, 2 intrări, vedere in față, preț 125.000 
ron. Tel. 0726/705459. (T)

• Deva, zona Zamfirescu, etaj 3,51 mp, balcon 
închis, parchet, contorizări complete, preț 
115.000 ron; Tel. 0726/710903. (Al)

• semidecomandat», balcon închis, parchet, 
gresie, faianță, 2 focuri gaz, 54 mp, Bălcescu, 
preț 850 milioane lei, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)

• decomandate, centrală termică, termopane, 
parchet, gresie, faianță, balcon închis, etaj 1, 
•ona Astoria, preț 35.000 euro, negociabil. Tel.

42/019418 (Al)
semidecomandat», centrală termică, 
irmopane, multiple îmbunătățiri, zona Astoria, 
reț 110.000 ron, negociabil. Tel. 0740/210780. 
U)

drcutt, contorizări, balcon închis, etaj 3, zona 
ojdu, preț 115.000 ron, negociabil. Tel. 
'45/639022,0726/316796.(Al)

bcL Bălcescu, et. 2, dec., centrală termică, 
menajat, preț 120.000 RON, tel. 221712 sau 
'24/305661. (A2)

*zona Mineralul, et. 1, dec., faianță, gresie, 
balcon, parchet, preț 26.000 euro, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)

• ht Oojdu, et. intermediar, semidec., contorizări, 
parchet, preț 115.000 RON, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)

• In Dada, parter, faianță, gresie, termopane, 
convector, preț 70.000 RON, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)

• pe bd. Decebal, et intermediar, amenajări, 
centrală termică, preț 140.000 RON, neg., tel. 
221712 sau 0724/305661. (A2)

• urgent, zona Bălcescu, dec., et. 2, amenajări 
modeme, centrală termică, preț 125.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dacia, balcon, fără amenajări, 
preț 78.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• b-dul luNu Maniu, dec., et. 8/10, parchet, 
balcon mare, contorizări, preț 105.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)

• pe Aleea Pescarilor, et. 1, dec., contorizări, 
balcon, s=56 mp, bale, bucătărie mare, preț 
130.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• urgent, dea, living, bucătărie stil bar, CT, 
gresie, faianță, parchet termopane, et. 1, zona 
Eminescu, preț 38000 euro, tel. 0740/290024. (A3)

• dec, repartitoare, apometre, balcon închis, 
st=60 mp, zona loan Corvin, preț 1,15 miliarde, 
tel. 0740/290024. (A3)

• drcutt,ipesle, faianță, parchet cabină de duș, 
balcon închis, et. 2, zona Dada, preț 1 miliard, 
tel. 0740/290024. (A3)

• semidec, gresie, faianță, parchet canalizare 
separată, zona Al. Teilor,, preț 650 mii., neg., tel. 
0740/290024.(A3)
• semidec, gresie, faianță, parchet, reparti
toare, et. 2, zona Al. Moților, preț 980 mii. neg., 
tel. 0740/290024. (A3) .
• decomandate, etaj 1, cu balcon, zonă ultra
centrală, fără modificări, sau amenajări, preț 
118.000 ron negociabil, accept credit ipotecar, 
tel. 0723/251498,0745/302200. (A4)

• decomandate, etaj intermediar, zona piață- 
Mihai Viteazul, mobilat și utilat, totul nou, 
centrală termică, termopan, ușă metal nouă, 
parchet, gresie, faianță, 2 balcoane, superame- 
najat, preț 52.000 euro negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498,232808 (A4)
• decomandate, etaj 3, zona Mărăști, renovat, 
parchet, ocupabil azi, preț 125.000 ron nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)

• atal kitemodtar, zona Gojdu, centrală termică, 
termopan, parchet, gresie, faianță, ușă metalică, 
instalații sanitare noi, modificări, preț 37.000 
euro negociabil, tel. 0723/251498,0745/302200. 
(A4)
• etaj 1, cu intrări separate, balcon, hol central, 
parchet de stejar în camere, igienizat recent, 
ocupabil repede, preț 108.000 ron negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0745/302200, 
0723/251498 232808. (A4)

• zona, Uc. Auto, parter, cu balcon mare, 
contorizări, repartitoare, fără modificări, bine 
întreținut, preț 105.000 ron negociabil, accept 
credit ipotecar, tel. 0730/474275, 0740/535095. 
(A4)

• «tal 3, centrală termică, Scărișoara, preț 83.000 
ron. negociabil, tel. 0745/302200. (A4)

• et 2, CT proprie, balcon închis, parchet, bl. de 
cărămidă, B-dul Kogălniceanu, preț 125.000 RON, 
neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228.  (A5)

• «L 3, dec., contorizări, 2 balcoane mari, str. 
Dorobanți, preț 140.000 RON, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• et 3, contorizări, parchet, bloc de cărămidă, 
AL.Moților, preț 66.000 RON, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• et Intennedlar, 2 balcoane mari, CT proprie, 
baie cu geam, modernă, str. Dorobanți, preț 
137.000 RON, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)

• et 3, parchet, balcon, geamuri termopan, ușă 
metalică, CT proprie, zona Gojdu. Merită văzut! 
Preț 130.000 RON, tel. 223400, 0724/069303, 
0742/005228. (A5)
• dea, zona Parc (Avram lancu), parter, ST 55 
mp, amenajat, ideal pentru locuit, sau birou, 
cabinet, preț 40.000 euro, neg., tel. 235208, 
0729.018866,0724.620358. (A6)

• zona Dada, et intermediar, termopane, modi
ficat parchet laminat, bine întreținut, preț 22.000 
euro, tel 235208; 0724.620358; 0729.018866. (A6)

• zona N. Bălcescu, modificat, balcon închis, 
parchet în camere, laminat pe hol și bucătărie, 
gresie, faianță, instalații suplimentare noi, preț 
89.000 RON, tel. 235208; 0724.620358; 0729.018866 
(A6)
• zona Go|du, etaj 1, balcon închis, decoman
date, totul contorizat, suportă modificări, 55 mp, 
preț 125.000 ron. Tel. 235208,0724/620358. (A6)
• zona Piață, 2 camere decomandate, modificat, 
living mare, CT cu telecomandă, termopane etc., 
mobilat și utilat, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• zona ZamUrascu, 2 camere, circuit, gresie 
faianță, termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578 (A8)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, CT, parchet, gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288 (A8)
• zonă centrală, 2 camere decomandate, 
parchet, repartitoare, balcon închis, et. 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• lemldea, multiple îmbunătățiri (gresie, 
faianță, geamuri termopan, CT, parchet laminat, 
vedere pe 2 părți), etaj 3, zona Gojdu, preț nego
ciabil, tel. 231.800; 0740/317.314. (A9)
• Brad, grași», faianță parter, zona A, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent, In Deva, plata imediat Tel. 215212. (Al)
• foarte urgent, apartament 2 camere, în Deva, 
orice zonă indiferent de etaj, se oferă preț bun, 
plata imediat, de preferință fără amenajări, se 
oferă de la 65.000 ron pîna la 130.000 ron, tel. 
u 80/474275, Or«J/53buss. (A4)

• decomandate, etaj 2, zona Eminescu, cu 
balcon mare închis, centrală termică, parchet, 
fără modificări, sau amenajări, poziție 
deosebită, accept credit ipotecar, tel. 
0730/474275,0740/535095.(A4)
• et 1, dec., 2 balcoane, CT proprie, zona 
Progresul, preț 53.000 euro, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
• dec, st=100 mp, contorizări, zona Dorobanți, 
preț 46,000 euro, tel. 223400, 0720/387896. 
0740/914688(A5)
• termopane, CT proprie, bucătărie mare, 
cămară în balcon, Al. Lalelelor, preț 42.000 euro, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0740/914688 (A5)
• zonă ultracentrală, et. 2, st 100 mp, balcoane 
spațioase, decomandate, gresie, faianță, 
parchet în camere, 2 băi, CT, proaspăt zugrăvit, 
merită văzut, preț 60.000 euro, tel 235208; 
0724.620358. (A6)
• bloc cărămidă, zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)
• zona L Creangă, 4 camere decomandate, et 
bun, gresie, faianță, CT, 2 balcoane, Inst. sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică, preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288 (A8)
• zona L Creangă, 4 camere decomandate, 
gresie, faianță, et. bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță, CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288 (A8)
• dea, 2 băi, hol central, balcon, etaj 3, zona 
Progresul, Deva, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
231.800. (A9

Vând ap. 5,6 camere (09)

Vând ap. 3 camere (05)

Vând case la țară (17)

• casă In Boholt, preț 70.000 ron. Tel. 
0723/627003. CT)
• casă In Bretea Mureșană și teren agricol, preț 
negociabil. Tel. 0254/215795. (T)
• casă în ziasti. nr. 41. Tel. 0745/516460. (T)

Vând garsoniere (19)
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REALIZARE, ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

• Deva, BăJcescu, etaj 3, parchet, balcon închis, 
contorizări complete, preț 94.000 ron. Tel. 
0726/710903. (Al)

• decomandate, contorizări, 2 băi, balcon, zona 
Liliacului. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• dec, CT, 2 balcoane, bucătărie modificată 
gresie, faianță parchet, boxă zona Dorobanți, 
preț 70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)

• dec, 2 băi, 2 balcoane, termopane, gresie, 
faianță, parchet, garaj, boxă zona Imp. Traian, 
preț 70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• semidec. parchet, apometre, repartitoare, 
balcon închis, zona Gojdu, preț 1,3 miliarde, tel. 
0740/290024. (A3)
• decomandate, 70 mp, contorizări totale, 
parchet, balcon mare, 2 băi, zona Bălcescu, preț 
130.000 ron negociabil, accept credit ipotecar, 
tel. 0723/251498,0745/302200,232809. (A4)
• cu garai și boxă mare, zona împăratul Traian, 
110 mp, etaj 2, cu centrală termică termopan, 
parchet, gresie, faianță 2 balcoane, poziție 
deosebită, zonă liniștită accept credit ipotecar, 
preț 79.000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200,232809. (A4)
• zona Udo, ultracentral, 2 băi, balcon, deco
mandate, termopan, parchet, gresie faianță 
bine întreținut, preț 55.000 euro negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

• dec. et 2, CT proprie, 2 băi, 2 balcoane, 
geamuri termopan, mobilat str. Dorobanți, preț 
53.000 euro, tel. 223400,0720/387896,0742/005228 
(A5)

• et Intennedlar, dec., CT proprie, 2 băi, 2 
. balcoane, st=94 mp, b-dul 22 Decembrie, preț

175.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (A5)
• zona Decebal, et. 3, termopane, 2 băi cu gresie 
și faianță 2 balcoane închise, totul contorizat, 
parchet în camere, merită văzut, preț 45.000 
euro, tel. 235208; 0724.620358; 0729.018866. (A6)

• zona Decebal, decomandat 3T, parchet, preț 
135.000 RON, neg, tel. 235208; 0724.620358; 
0729.018866. (A6)
• zona împăratul Traian, Deva, etaj intermediar, 
decomandate, 2 băi, 100 mp, centrală termică 2 
balcoane, termopane, gresie, faianță, parchet, 
merită văzut, garaj sub bloc, preț 80.000 euro. 
Tel. 235208,0724/620358. (A6)

• str. Scărișoara, et. 3, semidec., liber, balcon 
închis, laminat, apometre, instalație făcută pt. 
CT, preț 95.000 RON, tel. 206003,0749/268830. (A7)

• zona Tttu Maiorescu, semidec., et. 4, izolat, CT, 
ușă metal, s=60 mp, preț 125.000 RON, neg., tel. 
206003,0745/159608 (A7)
• B-dul 1 Decembrie, semidec., et. 1, liber, 
contorizări, neamenajat, vedere la bulevard, 
preț 170.000 RON, neg., tel. 206003,0745/159573. 
(A7)

• B-dul Decebal, dec., 2 băi, bucătărie mare, 
balcon de 10 mp, cu vedere la bulevard, CT, ușă 
metalică preț 140.000 RON, neg., tel. 0745/640725. 
(A7)

• zona parc, dec., 2 băi, balcon mare, cu vedere 
Spre cetate, CT, amenajat frumos, aprobări + 
proiect pentru mansardare, preț 62.000 euro 
neg., tel. 0749/268830. (A7)
• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță, termopane, 
CT, garaj+ pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)

• zona L Creangă parchet, contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)

• semidec., camere cu parchet, contorizări, 
balcon, etaj 1, zona Gojdu, Deva, preț 130.000 
Ron, tel. 231.800. (A9)

• zonă centrală Brad. 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
,1788/040.490.0788/158.483 (A10)

• Deva, 6 balcoane, 2 băl, scară Interioară, 
centrală termică, 130 mp, preț 240.000 ron. Tel. 
0722/564004.(Al)
• zona L Creangă, 6 camere decomandate, P+M, 
et. bun, 3 băi, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f. 
frumos amenajat, preț 360.000 fon, neg., tel. 
0745/786578(A8)

Vând case, vile (13)

• casă, In Deva, loc central, sau schimb cu 
apartament, în Deva,.loc central, 3 camere, cu 
îmbunătățiri, etaj 1, plds diferență. Tel, 
0254/215795. (T)
• casă nouă, în Deva, P+E+M, sc 240 mp, 2 intrări 
separate, 5 camere, 2 băl, 2 bucătării, garaj, 
centrală termică, 400 mp teren, preț 120.000 
euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• casă la 14 km de Deva, 3 nivele, garaj, 800 mp 
teren, canalizare, apă, gaz, curent totul nou, 
preț 65.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• urpent 4 camere, baie, bucătărie, curte și 
grădină st=1500mp, apă curent sobăteracotă, 
zona Cristur, preț 1,8 miliarde, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• urgent, 2 camere, hol, bucătărie, cămară beci, 
bucătărie de vară, anexe, apă curentă, curent 
trifazic, livadă s=2000 mp +2000 mp teren lângă 
casă, zona Geoagiu, preț 25.000 euro, neg., tel. 
0740/290024, (A3)
• 2 camera, bucătărie, hol, apă curentă gaz 
metan, canalizare, st=400 mp, zona Călugăreni, 
preț 230.000 RON, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688 (A5)
• casă, P+l, 4 camere, 2 băi, garaj, CT proprie, 
parțial Jtermopane, st=1.200 mp, Deva, preț 
100.000 euro, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228 (A5)
• zonă ultracentrală, casă modestă 450 mp, 
acces auto, toate utilitățile (apă gaz, curent), fs
15 m, merită văzută preț 250.000 ron. Tel. 235208, 
0724/620358. (A6)
• zona Barițhi, D+ P+l, 4 camere, 2 băi, 2 
bucătării, balcon, scară interioară garaj pentru 2 
mașini, grădină centrală termică, preț 200000 
euro, tel. 235 208,0724-620358 (A6)
• 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)
• 3 camera, bucătărie, baie (gresie, faianță), 
piscină curte, ST=580 mp, zona ultracentrală 
Deva, preț 150.000 euro negociabil, tel. 231.800; 
0740/317314. (A9)
• Brad, casă 8 camere, subsol, bucătărie, terasă 
curte 1320 mp, posibil privatizare, preț atractiv, 
zonă centrală tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

• Brad, la târgul de vite, 2 camere, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158483. (A10)

• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

• Deva, zona Gojdu, etaj 1, parchet, 30 mp, 
contorizări, preț 77.000 ron. Tel. 0726/710903. (Al)
• urgent, decomandate, parchet, gresie, faianță 
repartitoare, etaj 3,30 mp, zona Gojdu, preț 620 
milioane lei, negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)

• semldecomandate, contorizări, balcon închis, 
zona gării, preț 75.000 ron, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al) .

• confort 1, dec., bucătărie, baie, faianță, gresie, 
contorizări, et intermediar, zona Dorobanți, preț 
85.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• confort 1, dec., bucătărie, baie, faianță, gresie, 
suprafață de peste 40 mp, zona Dorobanți, preț 
110.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• 2 camera, baie, et. intermediar, zona Gojdu, 
preț 67.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. 
(A2)

• dea, ocupabilă imediat, zona Zamfirescu, preț 
22.000 euro, neg., tel. 0741/154401,227542 seara. 
(A2)

• dea, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
contorizări, zona Contim, preț 85.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)

• urgent, zona Dorobanți, et. intermediar, 
balcon, contorizări, preț 80.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)

• urgent, zona Dacia, modernizări, et. 1, preț 
60.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)

• urgent, zona Gojdu, et. intermediar, 
contorizări, preț 67.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)

• semldeo, zona Mărăști, preț 65.000 RON, tel. 
0740/290024. (A3)

• dea, gresie, faianță parchet, CT, bucătărie 
modificată-tona Dorobanți, st=40 mp, tel. 
0740/290024. (A3)

• urgent, semldea, parchet, gresie, faianță, 
repartitoare, mobilată, balcon închis, zona 
Mărăști, preț 670 mii,, neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)

• zona Decebal, zona pieței, cu balcon, dec., 
debara, baie mare, gaz 2 focuri, termopan, 
parchet, ocupabilă imediat, preț 83.000 ron nego
ciabil, 0723/251498,0745/302200. (A4)

• zona Decebal, dec., etaj bun, contorizări, fără 
modificări, ocupabilă repede, accept credit 
ipotecar, preț 85.000 ron negociabil, tel. 
0788/165703,0745/302200. (A4)
• zona Mineralul, bloc de cărămidă parchet, 
apometre, repartitoare, ușă metalică, ocupabilă 
repede, preț 47.000 ron negociabil, tel. 
0788/165703,0745/302200. (A4)

• et 1, dec., contorizări, termopane, gresie și 
faianță moderne, Al. Romanilor, preț 65.000 RON, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0742/005228. (A5)

• et 3, contorizări, balcon, Al. Crișului, preț 
48.000 RON, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)

• parchet laminat apometre, lavabil, B-dul 
Kogălniceanu, preț 75.000 RON, tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228. (A5)

• zona M. Eminescu, dec., et. 3, ocupabilă 
imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/Q18866. (A6)

• zona Miorița, balcon mare, contorizări, 
ocupabilă imediat, preț 75.000 RON. neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)

• zona Piață st. 2, contorizări, balcon, parchet, 
preț 235208,0724/620358. (A6)

• 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 (parchet laminat, gresie, 
faianță), contorizări, etaj 3, zona Zamfirescu 
Deva, preț 85.000 Ron negociabil, tel. 231.800; 
0740/317.314. (A9)
■ semidec, suprafață 35 mp, cameră cu 
parchet contorizări, balcon, zona Mărăști, Deva, 
preț 62.000 Ron negociabil, tel. 231300; 
0740/317.314, (A9)
• Brad, confort 1 sporit, etaj 2, mobilată preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0786/1 «403 rAlfll

Cumpăr garsoniere (20)

• garsonieră fo Deva, orice zonă se oferă preț 
bun, plata imediat de preferință fără amenajări, 
se oferă de la 67.000 ron până la 90.000 ron, tel. 
0730/ 1175,0740. iu95.(A4)

Vând terenuri (21)

• Intravilan 4600 mp, la 14 km de Deva, șosea 
asfaltată apă gaz, canalizare, toate la poartă 
acte în regulă Tel. 0729/055585, 0254/212803, 
după ora 18. (T)
• Intravilan, pratabll depozit/hală/sp. comer
cial, DN 7,3000 mp, fs 90 m, CF, PUD, CU, avize,

♦proiect hală branșamente de utilități, totul 
pregătit pt. a se construi pe el, pers, fizică 35 
euro Tel. 0723230204. (T)
• loc de casă în Hunedoara, 3516 mp, fs 22 m, 
apă, gaz, curent, loc drept zonă liniștită preț 
35.000 euro. Tel. 0723/005657,0747/191372. a)

• Vețet zona Valea CăoluluL 3 parcele a 14
* 15 ari, pentra casă de vacanță praț nego
ciabil. TeL 0788/078290. (1/2842)

• Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 
mp/parcela, fs 22 m, facilități, preț 20.000 
euro/parcela. Tel, 0722/564004. (Ăl)

• Intravilan In Șolmuș, st 4600 mp, fs 70 m, preț 
20 euro mp, negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)

• urgent teren intravilan, st=3.519 mp, fs=20m, 
zona Bârsău, preț 1,5 euro/mp, acces din drum, 
tel. 0740/290024. (A3)

• teren Intravilan, st=2.750 mp, fs=20 m, 
facilități: apă curent, gaz, zona Sintandrei, preț 
15 euro/mp, tel. 0740/290024. (A3)
• teren Intravilan, st= 5.700 mp, fs»30 m, 

. facilități; apă gaz, curent, zona Sântuhalm, preț 
20 euro/mp, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• teren In Deva, zona, Eminescu, parcelat de la 
500 mp, la 800 mp, teren plan, formă dreptun
ghiulară, poziție bună ideal pt. Investiție, 
construție casă acte la zi, preț de la 22 euro/mp, 
la 25 euro/mp, negociabil, tel. 0730/474275,

. 0740/535095. (A4)
• teren Intravilan la DN 7, la intrare în Simeria 
dinspre Deva, st=10.000 mp, fs= 25 m, toate 
utilitățile, preț 17 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)

• teren Intravilan, st=370 mp, în zona ultracen
trală, toate utilitățile, Deva, preț 280 euro/jnp, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0740/914688 (A5)
• teren Intravilan la DN 7, Vețel, st= 2.300 mp, 
fs=13 m, curent electric, gaz metan, preț 7 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228 (A5)
• teren Intravilan la DN 7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate a căte 3.600 mp, flecare, 
utilități în zonă, preț 19 euro/mp, neg., tel. 
223400,0724/169303,0740/914688 (A5)
• 3 parcele cu s=800 mp, 20 x 40 m, intravilan, 
utilități în zonă loc drept și panoramă super, 
Deva, în prelungirea str. I. Vulcan, preț 18 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (A5)
• zona Zăvoi, 1000 mp, fs 15 m, toate utilitățile, 
ideal construcție casă panoramă superbă preț 
40 euro mp. Tel. 235208,0724/620358 (A6)

• intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208 
0729/018866. (A6)
• intravilan, laDN7,st3041mp,fs90m,cunr.de 
casă certificat de urbanism, gaz, apă, curent, 

toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg, tel. 
0745/786578 (A8)

Cumpăr casă (14)

• urgent, casă cu grădină în Deva sau Simeria, 
plata imediat Tel. 215212. (Al)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• în Deva, orice zonă indiferent de amenajări, 
sau etaj, evaluare la vedere, cu plata urgent, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A41

Vând ap. 4 camere (07)

SUPER OFERTĂ! 
Uși de interior PORTA DOORS
■ TAUFLABIB PVC - ALUMINIU PROBII MHA>
• GEAM TERMOPAN ■ JALUZELEVIRT1CA1I ■ RULOURI
• 10% REDUCERE

GRATUIT: măsurători, montaj, transport!
TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA 
IMPEX DEVA str Ion Creanga, bl 25 ap 2

• urgent, decomandate, hol central, etaj inter
mediar, bloc 4 etaje, Progresul, zonă foarte 
liniștită Tel. 0722/722112. (T)

• semldecomandate, centrală termică parchet, 
gresie, faianță bloc acoperit, zona Gojdu, preț 
40.000 euro. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)

• dec, gresie, faianță parchet, CT, garaj, boxă 
et. intermediar, zona împăratul Traian, preț 
70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)

• dec, CT, 2 băi, boxă. 2 balcoane, st=U2 mp, 
et. intermediar, zona pizzeria Veneția, preț 
80,000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dec, IMng, faianță gresie, 2 băi, 2 balcoane, 
bucătărie modificată, et. intermediar, zona 
Banca Transilvania, preț 70.000 euro, neg., tel. 
0740/290024. (A3)

• zona CaipațL etaj 1, balcon mare închis, 
contorizări, parchet, fără modificări, sau 
amenajări, accept credit ipotecar, preț 50.000 
euro negociabil, tel. 0745/302200.0723/251498 
232809. (A4)

Citește! 
Cuvântul 

Liber 
ți se 

potrivește!

DIRECȚIA SILVICĂ DEVA organizează LICITAȚIE DE MASĂ LEMNOASĂ 
Producția anului 2007

Forma de licitație: „Licitație publică deschisă cu pre- 
selecție"; oferta se face prin strigare.
Locul de desfășurare: Sediul Direcției Silvice Deva, din 
Deva, str. Mihai Viteazul, nr. 10, județul Hunedoara.
Data licitației: 11 ianuarie'2007, ora 10.
Se licitează:
- masă lemnoasă fasonată, în volum total de 
16.749,09 m.c, aparținând următoarelor specii:
- molid 3350,0 mc
- brad 500,0 mc
- pin s 60,0 mc
- fag2 783,0 mc
- gorun 39,6 mc
- cer 5,0 mc
- cireș 110,426 mc
- paltin 34,164 mc
- frasin 2,50 mc
- tei 1,3 mc
- salcâm 3,1 mc '
- carpen 30,0 mc
- diverse foioase 9830,0 mc.

Licitația se va desfășura conform „Regulamentului de 
vânzare a masei lemnoase de către deținătorii de fond 
forestier proprietate publică către agenții economici", 
aprobat prin H.G. nr. 85/2OO4, modificat și completat 
prin H G. nr. 1174/2006.
Documentația care include caietul de sarcini și listele 
de material lemnos fasonat oferite la licitație poate fi 
consultată la sediul D.S. Deva și pe internet la adresele: 
www.silvahd.ro și www.rosilva.ro.
Nu vor fi acceptați la licitație operatori economici care l 
au datorii față de D.S. Deva și ocoalele silvice din j
subordine sau sunt nominalizați ca debitori față de |
Regia națională a Pădurilor - Romsilva sau față de | 
bugetul general consolidat.
Preselecția operatorilor economici va avea loc la sediul , 
D.S. Deva în data de 8 ianuarie 2007, ora 10.
Taxa de participare va fi achitată la casieria unității, iar j 
garanțiile pentru respectarea clauzelor contractuale |j 
vor fi achitate în avans în contul nr. I
R017RZBR0000060001246149, deschis la Raiffeisen 8
Bank Deva. |
Fișele cu opțiunile pentru loturile/piesele licitate se vor 
depune la registratura D.S. Deva, în plic închis, cu cel 
puțin o zi lucrătoare anterior datei anunțate pentru 
ținerea licitației. Relații suplimentare se pot obține la 
tel. 0254/205130, 0254/205100, fax 0254/205111, 
0254/205132.

(73508)

RECLAME

mailto:cdinis@sniart.ro
cunr.de
http://www.silvahd.ro
http://www.rosilva.ro
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Alege CL pentru anunțul tău

închiriezi

Sc.__ Ap.____

q

CONCURS

Numele___
Prenumele _
Adresa: Str.
Nr.___ Bl._
Localitatea_
Telefon___
DA □ vreau să primesc In flecare dimineață, 
GRATUIT, timp de o lună, la adresa de mai sus, 
cotidianul Cuvântul liber.

DA □ vreau să devin ABONAT, sau să lml 
prelungesc abonamentul la Cuvântul liber.

| 1A1()NULI>f 11 SI ARI C.RAIUITA I Sil VAIAIHI IfOARI’l NIRIJ < 11
I CARI IN ULTIMI II G I UNI Nil AU I OSI ABONAȚI I A ( I IVAN IIII
I LIBI R" Șl NIC I (ITIIORI 1)1 PROBA TAI UNUI NUIMPI II A NIC I I >N
| III 1)1 OBLIC .AȚII IINANC IAR! DIN PAR 11 A < 1111 ORI H UI

Depune talonul în cutiile speciale Cuvântul liber sau trimite-1 la OP 1, CP 3 Deva sau pe adresa SC Inform Media SRL, Deva, str.
22 Decembrie, nr. 37A. Pentru informații suplimentare sunați la 0254/211275, int. 8806, persoană de contact Magdalena Șerban.

Cea mai inteligenta mișcare.
Să încerc!

r

I

♦ > '

http:/,www.har<>6.M(

CAFE BAR 66

Vinzi

Schimbi
Cauți

A6 - Rocan 3000 SRL

A7 - Mimason

A8 - Morellia

A9 - Elitte

A10 - Liliacul Multicom
Alege CL pentru anunțul tău

,anc 
ur 

□med

Ch
m 

________ Ci 

lub din Austria caută feOumoase!
I« mmH di; H3

le: *4.1 «04 754 80 50

Reaacția nu-și asumă 
responsabilitatea pentru 
conținutul anunțurilor de 
mică fi mare publicitate.

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE: 

A1 - Prima Invest 

A2 - Garant Consulting 

Imobfranc 

Fiesta Nora

A5 - Casa Betania

CONTEAZĂ CE VEZII

Cumperi 
închiriezi

OMNIASIC

CUNOȘTI AVANTAJELE OFERITE DE 
CUVÂNTUL LIBER,?
1. Cotidian local prezent pe piață 6 zile din 7 
(apare și sâmbăta);
2. Sâmbăta, talon gratuit de mică publicitate;
3. în Deva și Hunedoara, distribuție proprie; 
ziarul sosește acasă la prima oră a dimineții;
4. Cotidian de 12 pagini color cu rubrici din 
domeniile: economic, social, politic, cultură,

P educație, sport, telefonul cititorului etc.;
5. Vineri, Jurnal Tv GRATUIT;
6. în fiecare zi de luni, Cuvântul Liber te ajută 
să-ți găsești job-ul potrivit, oferindu-ți o listă 
completă a ofertei locurilor de muncă din 
județ.
7. Concursuri pentru toate vârstele, cu premii 
atât de atrăgătoare!
Preț abonaineni I lună 
lei • 3 luni-2Y9 lei • (!
-18.9 lei • 12 luni 89.9 ii

WOW. WlMINNl.

cwțH&scaooa^uiiMSA
*3 itțUlU aitt -

(73186)

încheie o asigurare RCA 
în perioada
decembrie 2006 - ianuarie 2007 
și vei primi în plus

Vienna Insurance Group

■ O asigurare a locuinței pentru întreg anul 2007
■ O hartă a României și a Europei
■ Organizarea tractării la un preț avantajos 

a autovehiculului asiguratului

• Sucursala HUNEDOARA - Deva, Aleea Transilvaniei bl. 7, parter; Tel. 231.355,235355 ij
• Ag. DEVA - str. Kogâtnlceanu bl. D7 parter;Tel. 218.087,206.088 1
• Ag. BRAD - str. Republicii; Tel. 613.891 • Ag. C A LAN-Str. Libertății; Tel. 732311 «
• Ag.ORAȘTIE - str. Eroilor; Tel. 244.144 • Ag. HUNEDOARA bd. Corvln bl 7,ap. 17,-Tel. 745.599 I
• Ag. PETROȘANI str. 1 Decembrie, bl. 116, parter; TU. 548.891,548.805
• Ag. PETRILA str. Republicii bl. 54, ap. 16 • Ag. LUPENI str. Plopilor bl. 1, parter; Tel. 560,040

dă startul pentru

i

RECLAME
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? Deva, Hravtai, la DN 7, st 3200 mp, 1. .X) m, 
juarte facilitățile, + 2 clădiri pe teren,"leale 

țprrtnj birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg., 
Hmm®

ntr i, ti Deva zona Zăvoi, S-IOOO mp, FS- 
., utilități in zonă, preț negociabil, tel. 212.141 

■1231.800. (A9)

500-1000 mp, zona Bejan, Deva, toate 
tățile in zonă, preț 25 euro/mp„ tel. 231.800 
1745/511.776. (A9)

Lzona B, 1 ha intravilan, preț atractiv, tel. 
. ./O13366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

- 03 ha + pădure, pentru construcție 
e de vacanță, la șosea pe malul Arieșului, 

negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490. 
)

fumpăr teren (22)

—j ha teren intravilan, la șosea Deva sau tmpre- 
j jj- mi. nlata imediat. Tel. 215212. iar

«ând spatii comerciale (25)
< * —

leva, P+l. 15O'mp și teren, 2 garaje, centrală 
"■mică, canalizare, apă, gaz, preț 82,000 euro.

J.215212. (Al)
. urgent, hală de producție, 5 birouri, rampă, 
poduri rulante, curent trifazic, CT, teren aferent 
4800 mp, zona industrială Deva, tel. 0740/290024, 
0254/232060. (A3)
• apartament 2 camere, zona Gojdu, modificat 
în spațiu comercial, contorizări, preț 36.000 euro 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)

• zona Emlneecn, parter, modificat spațiu 
comercial, parchet, gresie și faianță, contorizări, 
ocupabil repede, preț 120.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095.(A4)

• zona Mârâști, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578. (A8)

Vând alte imobile (27)

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

• Brad, dependințe (garaj P+l) 50 mp, curte 
mare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)

Imobile chirii (29)

• închiriez In regim hotelier cameră cu baie, 
mobilată, utilată, în Deva, centrală termică, 
termopan, preț 800.000 lei/noapte. Tel. 
0740/500629. (T)
• închiriez pe perioadă lungă garsonieră in 
Deva, preț 100 euro/lună, mobilată, utilată, 
contorizări. Tel. 0721/055313. (T)
• ofer pentru închiriere apartament 3 camere 

■"Deva, zona piață decomandate, 2 băi, 2
balcoane, mobilat occidental, centrală termică 
200 euro/lună Tel. 0722/564004. (T)
• ofer pentru închiriere hală 100 mp, dispune de 
toate facilitățile, curent trifazic, etc, acces auto, 
de preferință producție termopane. Tel. 
0254/227903. (T)

Cititorii Cuvântul 
liber: 

Oameni bine 
informați! 

Ziarul familiei tale!

• pe ImU Decebal, et 2,2 camere dea, reparti
toare, mobilat frumos, s=56 mp, preț 150 
euro/lună și garanție, din 10 decembrie, tel. 
0745/367893. (A2)
• pe b-dul Decebal, et 1,3 camere dec., mobilat 
frumos, repartitoare, s=70 mp, preț 700 
RON/lună și garanție, tel. 0745/367893. (A2)
■ str. Caragiale, et. 2,2 camere dec., CT, mobilă 
nouă, amenajări deosebite, dotări, preț 250 
euro/lună + garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• garsonieră mobilată aragaz, frigider, zona 
Marăști, preț 110 euro, neg., tel. 0740/290024. 
(A3)
• apartament 2 camere dec., mobilat complet 
aragaz, frigider, zona Piață preț 150 euro/lună 
tel. 0740/290024. (A3)
• ofer spațiu comercial de închiriat ST 45 mp, 
super amenajat, zona BRD Deva, CT, termopane, 
preț 8 euro/mp, neg., (360 euro/lună, neg.), tel 
235208,0729.018866,0724.620358. (A6)
• zona MărițtL apartament 3 camere (living și 2 
dormitoare), termopane, centrală termică, 
podele laminate, tv color, gresie, faianță, 
mobilat și utilat, preț 300 euro/lună Tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• caut apartamente sau garsoniere, (ne)mobi- 
late, zona Gojdu, B-dul Decebal, piață M. 
Eminescu, ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile oferite, tel. 235208,0724-620358,0729- 
018866. (A6)
• apartament 4 camere, zona Liliacului, etaj 
Intermediar, de lux, centrală termică 
termopane, gresie + faianță, parchet, complet 
mobilat și utilat, merită văzut, preț negociabil, 
tel. 235208,0724-620358. (A6)
• apartament 2 camere, zona Dacia, et.3, C.T., 
pe termen lung, pentru persoane serioase, preț 
100 euro/lună + garanție, tel. 0745/640725. (A7)
• garsonieră zonă centrală, et. 1, mobilată, 
contorizări, preț 100 euro/lună + garanție, tel. 
0745/640725. (A7)
• garsonieră dec, nemobilată, parter, zona 
Trident, preț 100 euro/lună + garanție, tel. 
0745/159608(A7)
• apartament 2 camere dec., mobilat, CT, zona 
Bancă Transilvania, pe B-dul 22 Decembrie, preț 
200 euro/lună + garanție, tel. 0749/268830. (A7)
• apartament 2 camere dec., et. 2, nemobilat, 
zonă centrală, preț 150 euro/lună, tel. 
0749/268830. (A7)
• apartament 2 camere, mobilat și utilat pentru 
pretențioși, CT, termopane, pe termen lung, preț 
250 euro/lună, neg., tel. 0745/640725. (A7)

• apartament 3 camere dec., zonă centrală 
mobilat, utilat, contorizări, preț 200 euro/lună, 
tel. 0745/159608 (A7)
• apartament 3 camere semidec., et. 1, nemo
bilat, contorizări la apă gaz, zona centrală preț 
180 euro/lună tel. 206003,0749/268830. (A7)
• apartament 2 camere semidec.. parter, zona 
Kogălniceanu. balcon, apometre, gaz contorizat, 
nemoDilat, preț 120 euro/lună tel. 206006. 
0749/268830. (A7)
• închiriez spațiu comercial, s=32 mp, zona 
Bălcescu, nou amenajat, modern, pentru birouri, 
sediu firmă preț 250 euro/lună neg., tel. 
0745/640725. (A7)
• închiriez sp. corn., s=16 mp, geam la alee, 
acces prin scara blocului, apă caldă căldură 
preț 50 euro/lună tel. 206003.230324. (A7)
• închiriez uscătorie amenajată ca sp. corn., 
pentru diferite activități, vedere în spate, zona 
Trident, preț 200 RON/lună neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
• ofer spațiu pentru depozitare, parter de vilă 
zona Simion Bărnuțiu. preț 100 euro/lună tel. 
206003,230324. (A7)
■ închiriez spațiu comercial, 5=50 mp, 2 
încăperi, grup sanitar, zona Pavilioanele 
ofițerilor, pretabil prestări servicii, preț 600 
RON/lună tel. 206003,230324. (A7)
• spațiu comercial în Deva, zonă ultracentrală 
S-140 mo, amenajat contorizări, preț negociabil, 
tel. 231800 sau 0745/511.776. (A9)
■ comercial, S-203 mp, zona 22 Decembrie, 
Deva, preț negociabil, tel. 212.141 sau 
0745/511.776. (A9)

• vând Aro 10 4 x 4, excelent pentru agricultură 
și Dacia 1300, stare foarte bună Tel. 227903. (T)

Piese, accesorii (42)

• vând cutie viteze Saviem și cutie viteze Aro, 
preț negociabil. Tel. 616705. (T)

Garaje (43)

• vând uigent garaj auto‘metalic din tablă 
zincată Tel. 0254/229611,0740/953297. (T)
• solicit urgent să închiriez garaj în zona 
Progresu sau str. George Enescu, Deva. Tel. 
0722/471046. (T)

Mnbilier și interioare (47)

• vând fflobUâ bucătărie, albă mobilă bucătărie, 
suspendată, plus mască chiuvetă, lemn masiv, 
servantă, lemn mahon, birou furnir cireș, 
mochetă 4/2 m, negociabil. Tel. 218084, 
0722/586808. (T)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând rochii pentru ocazii și compleuri de 
damă, cu accesorii, mărimi 40 ■ 44. Tel. 218084, 
0722/586808,0743/211074. (T)

Materiale de construcții (53)

• vând bite (grinzi), lațuri și piatră pentru 
construcție. Tel. 0254/215795. (T)

Electrocasnice (56)

• vând combină frigorifică Electrolux, 4 sertare, 
2 motoare încorporate, aragaz 4 ochiuri, mașină 
automată 1000 rot/min., prețuri negociabile. Tel, 
218084,0722/586808. (T)

Plante și animale (57)

• vând familie Chinchilla compusă din 3 femele,
1 mascul, cușcă și hrană pentru o lună de zile, 
preț 500 euro. Tel. 0749/068781. (T)

Instrumente muzicale (60)

• donez urgent pian vienez, coadă scurtă, Karl
Hamburger. Tel. 0747/692330. (T)

Altele (61)

• vând fereastră nouă, în 2 canate, dimensiuni 
130/1,20 m, 3 damigene de 501, storcător și zdro
bitor de struguri. Tel. 0254/215795. (T)
• vând planșetă germană Kuhlmann 1000/1500 
mm. Tel. 0746/950868. (T)

• vând cuptor patiserie cu injectorul nou, 
mașină întins aluatul și malaxor. Relații la 
tel. 0765/246805. (2/28.12)

Pierderi (62)

• pierdut asigurare RCAnr. 110625220/19.07.2006 
pentru autoturismul cu nr. HD-06-ROW. Se 
declară nulă, (3/28.12)
• pierdut câine Ciobănesc german (câine
lup), vârsta 1,5 ani, tatuat în ureche, răspunde 
la numele Athos. Ofer recompensă. Tel. 
0254/232231, 0720/010848, 0724/560865.
(2/22.12)

Prestări servicii (72)

•abordabS, transport zilnic, sigur șl rapid, 
persoane In Kalla ■ 100 euro, Spania -120 
euro, Franța, Portugal» șl Belgia, cu mașini 
modeme: reduceri pentru grapuris asigur 
necesarul pentru o călătorie Igură. Tel 
0723/329600, 0765/455835, 0743/241010. 
(4/ZL11)

• efectuez orice tip de lucrări în domeniul 
instalațiilor sanitare, montez sau repar centrale 
de apartament sau case, montez boilere sau 
convectori, sigilez apometre. Tel. 218084, 
0722/586808. (T)

Oferte locuri de muncă (74)

■ societate comercială angajează contabil 
pentru contabilitate primară, informații telefax 
0254/217433.(12/27.12)

• societate comercială angajează mecanic 
utilaje pentru buldoexcavator. Informații telefax 
0254/217433.(12/27.12)

• Societate de pază angajează agenți pentru 
pază. Relații latei. 0724/680636. (1/27.12)

Anunțul 
tău e 
gratuit 
în CL!
Anunțurile de mică pu
blicitate pentru 
Cuvântul Liber pot fi 
depuse în cutiile 
speciale instalate în 
următoarele puncte 
■ în Deva:

1. Comtim;
2. Stația de autobuz 
Orizont- Micro 15;
3. Galeriile de Artă 
Forma;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția 
Zamfirescu ■ B-dul 
Decebal;
6. Cepromin;
Orășele - chioșcul de 
ziare de lângă maga
zinul „Palia"
Dobra - la Cooperativa 
de Consum;
Hia - Centrul de 
schimbare a buteliilor 
Geoagiu-Sat ■ Casa de 
cultură
Hunedoara:
1. SC Oscar Company 
(lângă stadion);
2. SC Răzvan Divers 
(zona Chizid);
3.SC Unison
(Șc. Generală Nr.l) 
Sîntuhalm nr. 25

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru 
persoanele fizice.

Auto românești (36)

Informația te privește!
• vând Dada papuc cu 2 locuri, af 2003. Tel. 
0765/246805. (2/28.12)
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Deva.Cuza«Vodă, 
nr. 37, Cooperativa 
"Progresul", etaj. 1, 

în spatele Pieței Centrale.
Tel. 255208, 

0724/620358,1729/018866.
(65432)

PRIMA-INVEST
LIDER IMOBILIAR AL JUDEȚULUI HUNEDOARA

• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST pune gratuit la dispoziția clienților peste OPT MII 
de oferte: garsoniere, apartamente, case, vile, spații comerciale și terenuri în scopul 
VÂNZĂRII, CUMPĂRĂRII sau ÎNCHIRIERII.
• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST este LIDER pe piața imobiliară a județului Hune
doara și are cea mai PERFORMANTĂ OFERTĂ LA CEL MAI BUN RAPORT PREȚ - CALI
TATE.
• GRATUIT clientul primește următoarele informații: imobiliare, creditare bancară, 
juridice, notariale, precum și RANDAMENTUL INVESTIȚIEI IMOBILIARE PE TERMEN 
MEDIU Șl LUNG.
• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST oferă informațiile necesare clientului pentru ca 
acesta să poată lua cea mai BUNĂ DECIZIE pentru el și să facă cea mai RENTABILĂ 
INVESTIȚIE pentru viitorul lui și al familiei.
• Toți clienții care CUMPĂRĂ prin Agenția imobiliară PRIMA-INVEST sunt 
GRATUIT.
• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST vă așteaptă la sediul din:
DEVA, BD. IULIU MANIU, bl. C1, parter.
Tel./fax 215.212
Sau la adresa de Internet: www.prima-invest.ro. e-mail: imob@prima-invest.ro 

MANAGER: ing. Nelu VERZES 0722/564.004 
DIRECTOR: ing. Adriana VERZES 0721/055.313.

Garant Consulting
R8BFl1 ani de experiență

Wft. țp rente mkh I lin g.tte

Deva, str. M. Kogălniceanu, bl. F5, 
parter (colț cu Bd. Decebal) 

Tel. 215800,215151, 
0722/297610,0745/630316

I

serviți

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
în cel mai scurt timp! (551gl)

AGENȚIA IMOBILIARĂ
PRIMA - INVEST

LIDER IMOBILIAR
A TESTA T Șl LICENȚIA T

Deva, bd. luliu Maniu, bl.C1, parter
Tel/fax 0254/215212 

sau 0722-564004. 
www.prima-invest.ror (55267)
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FIȚI INFORMAȚI DE ULTIMELE OFERTE I I I.- (1254/613.366In vânzări și Închirieri MORII. - 0788/040.490
1

IMOBILIARE! - 07X8/ 1 58.483
t TEL.: 0742/290024 |

E-mail: imobfranc@yahoo.com
(71146)
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• Ultima dorință. Cele cinci infirmiere bul
gare condamnate la moarte pentru 
infectarea cu HIV a sute de copii la un spi
tal din Libia se vor întâlni cu rudele lor în 
ianuarie 2007.

Darth Vader va fi la paradă

Fanii au cântat la teatrul Apollo (Foto: epa)

Și-au luat rămas bun
New York (MF) - Mii de oameni s-au 

adunat, joi seară, în districtul Harlem din 
New York pentru a-i aduce un ultim oma
giu starului muzicii soul James Brown, care 
a murit luni, la vârsta de 73 de ani, Fani 
au cântat și au dansat pe muzica artistu
lui, în timp ce sicriul său auriu era purtat 
de-a lungul străzilor din Harlem, într-o 
trăsură trasă de cai.Tpupul neînsuflețit a 
fost depus la teatrul Apollo, o sală de spec
tacol pe care Brown o iubea. Trupul lui 
Brown va fi dus în orașul său natal Augus
ta, din statul Georgia, unde vineri va avea 
loc ceremonia de înmormântare.

■ Caravana „Star Wars" 
defilează la Parada 
Trandafirilor din Pasade
na, California.

New York (MF) - George Lu
cas va fi „mareșalul” caravanei 
„Star Wars”, ce va reuni sute 
de fani ai seriei pentru ediția 
din 2007 a tradiționalei Parade 
a Trandafirilor din Pasadena, 
California. George Lucas va fi 
prezent la paradă în mijlocul 
fanilor, costumat în „Grand 
Marshal”. El pășește astfel pe 
urmele lui Dwight D. Eisen
hower, Richard M. Nixon, John 
Wayne, Bob Hope, Frank Sina
tra, Jimmy Stewart și Mickey 
Mouse.

Locuitorii din Pasadena ar 
putea da nas în nas cu Darth 
Vader, flancat de 200 dintre 
soldații săi, la prima apariție 
a „Star Wars” la Parada Tran
dafirilor. Piesa de rezistență 
a caravanei vor fi cei 200 de 
membri ai Legiunii 501 și un 
grup de 3.500 de fani care vor

Coliziune pe linia ferată

4.000 de 
sonerii

Tokyo (MF) - Fabri
cantul nipon de ceasuri 
Seiko va pune în vân
zare patru ceasuri deș
teptătoare ale căror 
sonerii pot fi descărcate 
cu ajutorul telefonului 
mobil de pe un site care 
oferă 4.000 de melodii 
diferite. Ceasurile deș
teptătoare sunt dotate cu 
cipuri de memorie și 
receptor infraroșu. Uti
lizatorul ceasului poate 
schimba între ele cinci 
sonerii, selecționând me
lodiile dintr-un catalog 
online. Prețul acestui tip 
de ceas este de 8.500- 
10.000 de yeni (55-65 de 
euro). Tehnologia utili
zată la fabricarea cea
surilor se numește 
„muPass”.

Besson (Foto: EPA)

Ciudada de Mexico (MF) - 
Coliziune produsă joi între un 
autobuz și un tren de marfă, 
în apropiere de Ciudad de

Coliziune soldată cu morți (Foto: epa;

Premiat
Belgrad (MF) - Reali
zatorul francez Luc 
Besson a primit pre
miul Ștampila de Aur 
al Cinematecii sârbe 
pentru opera sa cine
matografică. în tim
pul unei ceremonii 
derulate la Ambasa
da franceză, care a 
ajutat în trecut Cine
mateca belgrădeană, 
Luc Besson și-a 
exprimat satisfacția 
față de sprijinul acor
dat de guvernul 
francez acestei insti
tuții.

Anul lor Purcelușii Meihsan s-au născut 
cu câteva zile în urmă la grădina zoologică 
din Berlin. După calendarul chinezesc, 2007 
este anul porcului. (Foto: epa)

Angajamentele femeilor
New York (MF) - Femeile își iau mai 

multe angajamente de Anul Nou, însă 
bărbații sunt mai deciși în ceea ce privește 
respectarea lor, potrivit unui sondaj reali
zat în Statele Unite de WNBC și Marist 
Institute for Public Opinion. Majoritatea 
femeilor își promit să slăbească în anul care 
vine, în timp ce bărbații se angajează să 
fie persoane mai bune. Dintre persoanele 
care și-au asumat angajamente anul trecut, 
71% dintre bărbați și 57% dintre femei au 
declarat că le-au respectat cel puțin parțial.

Tradiții de Anul Nou, in lume
9

■ Anul Nou este 
sărbătorit cu obiceiuri și 
la date diferite pe mapa
mond.

București (MF) - Scoțienii 
cred că noul an va fi norocos 
dacă primul om care le intră 
în casă e un bărbat brunet. 
Grecii vor avea noroc dacă 
găsesc moneda din prăjitura 
tradițională de Anul Nou. Iar 
în Japonia, copiii primesc 
mici daruri cu bani.

în unele părți din Elveția și 
Austria, localnicii se cos
tumează pentru a sărbători 
ajunul zilei de Sfântul Sil
vestru. în anul 314, oamenii au 
crezut că Papa, care se numea 
Silvestru, a capturat un mon
stru de mare care va scăpa și 
va distruge lumea în anul 1000. 
Pentru că acest lucru nu s-a 
întâmplat, toți au fost fericiți, 
dar în amintirea acelei 
spaime, oamenii se îmbracă in 
costume neobișnuite.
Să fie cu noroc

în Grecia, ziua de Anul Nou 
este dedicată Sfântului Vasile. 
Copiii își lasă încălțările lângă 
șemineu în noaptea de Anul 
Nou, pentru a primi daruri de 
la sfântul cel bun. în Scoția, 
Anul Nou âste numit „Hog
manay”, iar în unele sate sunt

Soldații lui Darth Vader (Foto: epa)

apărea în costume inspirate 
de film.

Atunci când Lucas a venit cu 
ideea participării unei carava
ne „Star Wars” la Parada Tran
dafirilor, membrii Legiunii 501 
au fost chemați la audiții. în 
plus, Lucasfilm a primit peste 
700 de clipuri video cu fani îm- 
brăcați în costume și care s-au 
filmat mărșăluind. Numărul 
participanților a fost redus însă 
la 200, Lucasfilm urmând să îi 
aducă la paradă din diferite 
colțuri ale SUA și ale lumii. Cei 
aleși vin din 22 de țări șl 36 de 
state americane.

Mexico s-a soldat cu moartea 
a cel puțin Șl persoane și ră
nirea altor nouă, a anunțat un 
oficial local, citat de Reuters.

Autobuzul transporta 30 de 
persoane, a precizat sursa ci
tată. „Simt 21 de morți și nouă 
răniți”, a declarat Arturo 
Vilchis, directorul serviciilor 
de urgență din statul Mexico.

Coliziunea a plonjat auto
buzul 100 de metri de-a lun
gul liniei de cale ferată, 
potrivit presei locale, care a 
precizat că șoferul a fost 
reținut de poliție după ce a 
încercat să fugă de la locul 
accidentului.

în localnicii unele părți din Elveția, localnicii se costumează
(Foto: EPA)

aprinse suluri de smoală, ce 
sunt apoi lăsate să se rosto
golească pe străzi. Astfel, anul 
vechi este ars și celui nou îi 
este permis să vină. Un obicei 
spaniol de Anul Nou este să 
mănânci 12 struguri la miezul

Sărbătoare în China (Foto: epa)

șaiinc, 
,-dunul

lulia Născută în 
zodia Rac, este 
pasionată de mu
zică, limbi străine 
și dans.
sS www.huon.ro

nopții, pentru a avea 12 luni 
fericite în anul care vine.

în ebraică, Anul Nou se 
numește „Rosh Hashanah”. 
Ceremonii speciale au loc în 
sinagogi, unde se cântă la 
shofar, un instrument special. 
Copiii primesc haine noi. în 
calendarul islamic, care se 
bazează pe mișcările Lunii, 
data noului an este devansată 
cu 11 zile în fiecare an. în 
Iran, Anul Nou se sărbăto
rește pe 21 martie.

Hindușii nu sărbătoresc 
noul an în același timp sau în 
același fel. în provincia Gu
jarat, de exemplu, anul nou 
este celebrat la sfârșitul lunii 
octombrie. Locuitorii din Sri 

Lanka încep să sărbătoreasâ 
Anul Nou de obicei pe 13 siu 
14 aprilie.

în Vietnam, Anul Nou ete 
numit „Tet Nguyen Dm”, 
începe la 21 ianuarie seu 19 I 
februarie, în funcție di an. 
Vietnamezii cred că in zeu 
stă în fiecare casă, iar/n ziua 
de Anul Nou, se ducf la cer. 
Acolo, el spune cât debun sau 
rău a fost fiecare msmbru al 
familiei în anul cais a trecut.

Anul Noul chiiezesc este 
celebrat cândva litre 17 ianu
arie și 19 februaue, când este 
Lună Nouă, Yuai Tan. El este 
sărbătorit de Chinezii din 
întreaga lumeprin procesiu
ni pe stradă.
Bat gongul /

Pentru /aponezi, Anul 
Nou/„Osha|atsu” este un sim
bol al îniyirii. în decembrie 
sunt orgăiizate „petreceri de 
uitat am/. Pe 31 deceinbrie, la 
miezul wpții, templele budiste 
bat goixul de 108 ori, ca sim
bol al ncerCării de a scăpa de 
108 tiiĂri de slăbiciuni umane. 
Pe ianuarie, copiii primesc 
micicadouri cu bani înăuntru.

Bat gongul de 108 ori (Fo’

http://www.huon

