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rrat că merg să lucreze
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România este membră a UE +++ Organizația cuprinde acum 27 de state, cu o populație de 500 de 
milioane de oameni +++ Responsabilii europeni vor continua să aplice restricții și monitorizări.

■ Suntem cel de-al 
șaptelea stat ca mărime 
din UE, dar și unul din
tre cele mai sărace.

Gnfta Cudr*4 Wxr. ir» M5OMM

Deva (C.P.) - România a 
intrat în Uniunea Europeană 
cu cele mai dure restricții 
impuse până acum statelor 
membre. Suntem cel de-al 
șaptelea stat ca mărime din 
Uniunea Europeană dar și 
unul dintre cele mai sărace 
membre ale organizației Îb 
următorii am. i ornau i bb îm
puțea mund îb mai 
state ruroțu iB* nr ii

exporturile m 
carne a» 5»

cauza temerilor privind siguranța alimentară. Domeniul justiției va fi în continuare monitorizat, mai ales din cauza eșecului autorităților române de a adopta legea privind Agenția de Verificare 
a Averilor. UE va trimite în 
România până în 2013 peste 
30 de miliarde de euro pentru 
construcția de drumuri, mo
dernizarea fermelor și pro
iecția mediului, dar dacă 
ken nu tot fi cbeltuiți ei vor 

c» vin vor fi dificili 
mmteL Va trebui să 

mMm mentalitatea, și 
k <mr ia nivel decla- 
A SE* *fop<âTTI schim

bărilor care vor surveni în toate domeniile, în vreme ce oamenii politici trebuie să devină o „clasă” responsabilă. Recuperarea decalajelor economice ar putea dura între zece ani, în varianta optimistă, și 20 de ani în situația mai puțin fericită. Cert este că în următoarea perioadă nu ne vom putea aștepta la salariile celor din UE, însă vom avea prețuri, taxe și impozite apropiate ca nivel de cele din țările cu vechi state de plată în Uniune. Vom călători liber, doar cu cartea de identitate și cu Cârdul European de Asigurat, ce va fi emis numai la cerere de Casele de Asigurări de Sănătate. Băncile își vor 

revizui politica de credite. Mijloacele moderne de plată și Internetul vor avea un rol din ce în ce mai mare în viața noastră. Din acest an, relațiile cu fiscul se vor relaxa, pentru că persoanele fizice și juridice vor putea să ceară eliberarea cazierului fiscal direct de pe Internet. Aderarea aduce multe schimbări în România. Una dintre ele ar putea fi plata cumpărăturilor în euro. Deși BNR a anunțat că vom trece la moneda unică abia după 2012, comercianții ar putea primi euro chiar din acest an. /p.3
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PE SCURT• O nouă strategie. Președintele Statelor Unite va prezenta, în zilele următoare, o nouă strategie în Irak. Potrivit unor informații obținute și difuzate de BBC, George W. Bush va vorbi, în discursul său, despre trimiterea de trupe suplimentare, dar accentul în noul plan american va cădea pe asigurarea securității, nu pe instruirea forțelor irakiene. (MF)• An electoral. Franța a intrat în linie dreaptă din punct de vedere al scrutinului prezidențial și legislativ care va avea loc anul acesta. Partenerii săi europeni speră într-o schimbare de climat politic care ar putea favoriza relansarea Constituției europene, respinsă de populație prin referendum în 2005. (MF)

Integrarea, alți 15-20 de ani

Călin Popescu Tăriceanu
(Foto: FAN)

Revelionul 
aderării

București (M.F.) - Președintele Traian Băses- cu și premierul Călin Popescu Tăriceanu au preferat să își susțină discursurile în locuri și la momente diferite, deși mesajul predominant al acestora a fost aderarea României la UE, atitudinea fiecăruia în fața cetățenilor fiind caracteristică temperamentului propriu. Aflați la câteva zeci de metri unul față de celălalt, Băsescu și Tăriceanu aupreferat să se expună în piețe diferite, ambele cu puternice semnificații pentru români. Băsescu a așteptat până aproape de miezul nopții pentru a-și susține discursul în tonul caracteristic, puternic, pregătit în așa fel încât trecerea dintre ani să îl prindă pe scenă, în fața spectatorilor cărora a ținut și de această dată, ca și în ultimii doi ani, să le anunțe personal sosirea noului an, prin numărătoarea inversă.

| Casa
| Poporului
I București (M.F.) - Mii
• de români au stat la i
j coadă, în prima și a :

I în doua zi a anului I
i 2007, pentru a putea

I vizita Palatul Paria- i

i mentului, cei mai |
; mulți admirând uimiți i
I interioarele fostei ;

î Case a Poporului și i
î uitându-se cu invidie i

; la sălile în care paria- i

I mentarii își desfășoa- :
i ră activitatea. A doua ș

: . zi a noului an aleile :

i I de acces la intrarea i
i principală a Palatului ;

; Parlamentului, erau i

î pline de oameni care
I doreau să vadă și pe
î viu sălile pe care le I

j vizionaseră la televi- i
I zor în știrile despre :

ț deputați și senatori. i
I Au fost aproape ;

; 4.000 de vizitatori. i
î Deși numită „Porți i

î deschise la Palatul i
I Parlamentului", acțiu-

i nea a fost organizată i
î, de conducerea Ca-
i merei Deputaților, j

; cele alocate Senatului |
I rămânând închise. •

Palatul Parlamen
tului (Foto: FAN)

Saddam Hussein, executat
Bagdad (M.F.) - Fostul președinte irakian Saddam Hussein, condamnat la moarte pentru execuția a 148 de șiiți din Dujail în anii '80, a fost spânzurat sâmbătă dimineața, la Bagdad. Saddam Hussein a rostit o scurtă rugăciune în timp ce i se potrivea ștreangul. Consilierul pentru securitatea națională, Muaffak al Roubai, spune că fostul președinte părea un om distrus. Un alt responsabil irakian care a participat la execuție este însă de părere că Saddam părea foarte calm și nu a tremurat nici o clipă.într-o scrisoare adresată poporului irakian, Saddam declara că moare ca. martir, sacrificându-se pentru poporal său, căruia i-a cerut să rămână unit „în fața dușmanilor1' americani și iranieni „Vă cer să nu urâți popoarele acestor guverne care ne-au atacat", scria el, urând „viață lungă Irakului, Palestinei, jihadului și mujahe- dinilor".

Execuția lui Saddam Hussein. (Foto ap)
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w Președintele Băses
cu: "după aderare dru
mul dezvoltării va dura 
15 - 20 de ani".

București (M.F.) - Românii au sărbătorit intrarea în primul an din viața oficială de continentali, comod în casă sau frenetic în stradă, după cum „feeling“-ul că 2007 este special, le-a fost mai puternic sau mai anemic. Oricum spectacolele au fost la nivelul celor din alte capitale europene.
România oficialăîn ceea ce privește România-„oficială", asistată sau nu de publicul „de piață", nici o surpriză. Președintele-marcâtor, coborâtul în mulțime, l-a făcut să creadă că a fost iertat de neștiința inșiratului de la zece - înapoi.Pe premier nu l-au iertat unii, căci s-au găsit niște su- părați să-l fluiere și să strige că îl vor pe Băsescu. Dar asta nu se pune. La urechile tăbăcite ale lui Tăriceanu ce mai contează niște huiduieli? „Este adevărat, mai avem un drum lung, care înseamnă

Președintele a declarat că succesul aderării se datorează românilor. (Foto: e>dezvoltarea noastră de acum înainte, un drum care va dura 15 - 20 de ani. Dar până vom ajunge acolo unde trebuie să ajungă România peste 15 - 20 de ani, un lucru este sigur: că începând de azi, nouă tuturor ne este garantat mai binele", a spus Băsescu, luni seara la Șibiu.El a subliniat că, prin intrarea în Uniunea Europeană, fiecare cetățean poate să-

și asigure propriul bine.Președintele Traian Băsescu a declarat, luni seară, la Sibiu, că meritul pentru intrarea în Uniunea Europeană aparține celor 22 de milioane de români care au plătit zi de zi „factura modernizării României", fapt pentru care politicienii trebuie să-i privească pe oameni cu respect și cu dragoste. în discursul

său, el a mulțumit sibienih „pentru onoarea" cu care s-, pregătit pentru ca orașul 1 să devină capitală culturală Europei. Președintele s referit de asemenea, la tir rii din toată țara, inclusiv c Sibiu, care au murit la I voluție, subliniind faptul sacrificiul lor a făcut posib acum întoarcerea în fami europeană.
Aderarea, un mare succes
B Marea Britanie, Fran
ța și Austria au urat bun 
venit noilor membri ai UE 
- România și Bulgaria.

București (MF) - Marea Britanie, Franța și Austria au salutat intrarea României și Bulgariei în Uniunea Europeană, urând bun venit noilor membri în UE.Ministrul britanic de Externe. Margaret Beckett, a calificat luni, aderarea României și Bulgariei la UE drept „un mare succes". Becket felicită cele două țări și își exprimă speranța că Londra va colabora cu Bucureștiul și Sofia în domenii legate de securitatea energetică, terorism sau criminalitatea organizată.
Un nou spațiu economicPresa britanică a avertizat în repetate rânduri asupra riscurilor ca infractorii din cele două țări să profite de aderarea acestora la Uniune pentru a intra în Marea Britanie.Președintele francez, Jacques Chirac, le-a urat bun venit noilor „concetățeni europeni". Su

Capitală culturală
Sibiu (M.F.) - Programul „Sibiu - Capitală Culturală Europeană 2007", a fost deschis luni seara prin inaugurarea noului sediu al Bibliotecii Astra de către președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu Tăriceanu. La eveniment a fost prezent Herve Bolot, ambasadorul Franței la București. Președintele și premierul au semnat în cartea de onoare deschisă la Biblioteca Astra. Sediul nou, care a costat 14,5 milioane lei, va găzdui partea modernă a bibliotecii. Manifestările dedicate lansării programului „Sibiu 2007“ au continuat pe parcursul a circa nouă ore.
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România este felicitată pentru intrarea în Uniunea Europeană.bliniind că „Franța a susținut întotdeauna ambițiile europene" ale celor două țări, președintele francez a apreciat că este „natural" ca acestea „să se alăture familiei lor, Europa".Și ministru) austriac al Economiei, Martin Bartenstein, a salutat aderarea celor două țări la Uniunea Europeană, apreciind că noua extindere creează „un nou spațiu economic danubian", care va a-

(Foto: EPA) duce avantaje Austriei. „în afara celor doi noi membri, și Austria și Germania vor profita deplin de această piață, care va merge de la Pădurea Neagră (sud-vestul Germaniei) la Marea Neagră", a afirmat el. Din acest punct de vedere, extinderea are „o mare importanță pentru Austria", care este deja cel mai mare investitor străin în cele două țări, a subliniat el.

Germania preia 
președenția UE

Germania (M.F.) - I la 1 ianuarie 2007, Gf mania preia președin Uniunii Europene de Finlanda. Pe peria mandatului de șase li Germania va organiz. va prezida toate reuj nile și summit-urile Cg siliului European, orgi nismul de conducere s Uniunii.Viitorul Uniunii Eurc pene și constituția eurc peană sunt prioritățile mandatului german. Președinția se va consulta cu fiecare stat membru ' parte și va prezenta ’ raport legat de proc( de reformă instituție, a uniunii. Pe agende mai numără creșterea, nomică și crearea de locuri de muncă în spa, comunitar. Lupta împot va terorismului și a „ mei organizate, sunt a două probleme pe c: europenii trebuie să trateze cu cea mai mai atenție.
Integrarea Bulgariei în Uniunea Europeană

Sofia (M.F.) - Bulgaria a primit luni, vizita mai multor responsabili europeni, pentru marcarea intrării acestei țări în UE. Președintele Parlamentului European, Josep Borrell, comisarul european pentru extindere, Olli Rehn, precum și ministrul german al Afacerilor Externe, Frank Walter Steinmeier, au sosit la Sofia.Președinții parlamentelor ungar și cipriot, miniștrii Afacerilor Externe din România, Grecia, Danemarca și Austria, miniștrii Mediului din Spania și Irlanda, parlamentari ai țărilor europene au asistat la o zi întreagă de ceremonii.Ziua de marți a fost declarată zi liberă în Bulgaria, cu ocazia aderării la UE.
Sărbătoarea nu a fost un motiv de. a le uita pe cele cinci infirmiere bulgare și pe medicul palestinian condamnați la moarte în Libia. Premierul Serghei Stanișev și președintele Parlamentului,

Gheorghi Pirinski. au o banderolă cu slogan u sunteți singuri!".Luni seara, toți bul • fost îndemnați să aj lumânare la ferestre, de solidaritate.
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• Taxe pentru mașini noi. Potrivit noului Cod Fiscal, persoanele fizice din România care vor achiziționa mașini noi din Uniunea Europeană vor plăti TVA-ul în România. Această prevedere este conformă cu normele UE, potrivit cărora pentru mașinile noi sau produsele accizabile, TVA-ul se plătește la locul de folosință a bunului. (T.S.)

Primul „euro-bebeluș"

Revelion inedit
Valea Jiului (T.S.) - Aproximativ 4.000 de turiști au petrecut Revelionul în stațiunile montane de .pe Valea Jiului, cel mai spectaculos loc fiind stațiunea montană Straja. Ineditul acestui Revelion 2007 a fost dat de salvamontiștii hunedoreni care au coborât pârtia, până în dreptul cabanei Montana, ținând făclii aprinse în mâini. Tot ei au arborat steagul Uniunii Europene alături de cel tricolor. Pe lângă acest eveniment inedit, trecerea în Noul An a fost marcată de un impresionant foc de artificii. Nici cei trei urși care „locuiesc” lângă cabanele de la Straja nu au fost uitați. Spre deliciul asistenței, turiștii le-au dat tort și fiecare a avut parte de o șampanie pentru copii. Unul dintre proprietarii cabanelor din zonă, Emil Părău, a declarat că peste câteva zile când urșilor le vor serba aniversarea petrecerea va fi una deosebită. >

■ Primul copil hune- 
dorean, născut în noul 
an, este o fetiță din 
municipiul Brad.

Tiberiu Stroia_________________
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Brad - Primul copil din județ, născut într-o Românie integrată în Europa, este o fetiță din municipiul Brad. Ora la care aceasta a văzut lumina zilei a fost 6 și 40 de minute. „Fetița are 2,200 kg și este sănătoasă. Urmează ca în următoarele zile să ajungă acasă”, au declarat reprezentanții spitalului.
La Deva... băiat!Andrei, un băiețel născut pe data de 1 ianuarie, la ora 7 și zece minute este primul născut din municipiul Deva. Copilul, care are o greutate de

Andrei, primul nou-născut din Deva (Foto Traian Mânu)2,4 kilograme a adus o mare bucurie familiei Gîrjob. Ma

la Brad
bebe” este sănătos. „Sper ca el să prindă vremuri mai bune. Mai ales acum că am intrat în marea familie europeană”, spune mama lui Andrei.
Primii în EuropaȘi dacă noaptea de Revelion a fost una liniștită, după nașterea lui Andrei, de la ora șapte dimineața, alți doi băieți și o fetiță au venit pe lume în maternitatea Spitalului Județean din Deva. Cât despre primul copil născut într-o țară europeană, acesta este un... român. Teodora s-a născut pe 1 ianuarie 2007, în Spania, la un spital din Madrid, la ora 24 și... două secunde! „Fetița se simte bine, eu am niște probleme”, a declarat Manuela, mama copilului. Manuela și soțul ei Luciano se află în Spania de doi ani și jumătate.

(Foto: CL)La schi în Straja

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.

Trimite SMS conținând cuvântul

i Vot prin
SMS 

întrebarea săptămânii: Doriți să 

mai emigrați după integrarea în 

Uniunea Europeană?

DA la numărul 0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate 

și scurte comentarii, însoțite de nume.

Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 

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

comentarii, însoțite de nume. Votul prin SMS poate fi tri

mis până în data de 5 ianuarie 2007, ora 24.

Revelion european 
petrecut în stradă
■ Mii de hunedoreni 
au petrecut momentul 
trecerii dintre ani în 
centrul localităților.

Deva (C.P.) - Piețele centrale din localitățile hune- dorene au fost locul de întâlnire al celor care au ales să numere ultimele secunde ale anului 2006 în stradă și să primească anul 2007 cu ovații, șampanie și artificii. La Orăștie, Brad și în Petroșani autoritățile au organizat și spectacole în aer liber. La Deva, la miezul nopții foarte multe persoane s-au aflat pe

platoul din fața Casei de Cultură. Tinerii erau cei mai entuziasmați. Trecând peste distracția de moment, anul 2007 l-au descris ca fiind unul care le deschide drumul spre alte șanse de afirmare. Cei cu care am vorbit spuneau că se bucură că pot călători liber în țările UE, că vor pleca să studieze, în alte condiții, la universitățile europene, dar cei mai mulți continuă să viseze la jobul „de dincolo”, mult mai bine plătit.
www.htnm.io

Vezi alte fotografii pe

www.huon.ro \ 7

ma lui este foarte fericită, mai ales că viitorul „euro-

Au spus "La Mulți Ani!", în Stradă (Foto: Traian Mânu)

PĂREREA TA CONTEAZĂ: Unde ați petrecut sfârșitul de an și cum v-ați distrat de revelionul integrării?

Am fost cu prietenii la ei acasă și neam distrat superb. A fost un revelion ca oricare altul. Nu a fost ceva special că am intrat în U.E. 
Bogdan Dragoș,
Deva

L-am petrecut acasă, cu familia. A fost foarte bine, dar pentru intrarea în Uniunea Europeană mă așteptam la mai multe artificii.
SlMONA GhILEAN, 
Deva

Am stat acasă, cu familia. Tocmai ce am venit din străinătate și am considerat că alături de familie e cel mai frumos revelion.
Nicolae Șomfelean, 
Deva

Am fost la țară, cu părinții, și m-am distrat bine. Adevărul e că nu simt nimic deosebit că ne-am integrat în Uniunea Europeană.
Tunde Molnar, 
Deva

Am fost la țară, la Băița, și am întâmpinat revelionul cu bucurie. M-am distrat foarte bine alături de prieteni.
Zoltan Pal, 
Deva

RECLAMA

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
http://www.htnm.io


KăETEQEi. 3 ianuarie 2007

106 LCh. - S-a născut oratorul roman Marcus Tullius 

Cicero (m. 43 î.Ch.)________________________________
1847 - Orașul Yerba Buena este redenumit San Francis

co.____________________________ ;_______________:

1870 - A început construcția podului 
Brooklyn din New York (încheiată în 

iasă)._______________________________________ .

1875 - A murit compozitorul George 
Bizet (n. 1838).______________ ,

1925 - Instaurarea dictaturii lui Mus-
sollinr în Italia. ____________ __ _______________ '
1956 - S-a născut actorul, regizorul și producătorul Mei 

Gibson (foto)._______________ _____________________________________
1959 - Alaska devine al 49-lea stat al SUA.

Ploaie alternând cu ninsoare. Temperatura minimă va fi de -6°C, iar cea maximă de 2°C.
Prognoza pentru două zileJoi. Averse ușoare de ninsoare. Temperatura minimă va fi de -5°C, iar cea maximă de 2°C.
Vineri. Ploaie alternând cu zăpadă. Temperatura minimă va fi de -4°C, iar cea maximă de 2°C.
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BerbecDimineață s-ar putea să fiți acuzat de colegi că nu sunteți consecvent. Vă sfătuim să fiți prudent, pentru că astăzi aveți tendința să fiți impulsiv.
TaurDimineață aflați că o cunoștință s-a îmbolnăvit grav. Vă implicați și faceți mai multe drumuri scurte. Sfaturile unei rude mai în vârstă vă ajută.
Gemeni |Sosirea unor musafiri din altă localitate vă obligă să vă schimbați planurile pentru azi. Dacă vă roagă să îi ajutați cu ceva, vă sfătuim să nu îi refuzați.
RacSunteți hotărât să rezolvați o problemă financiară care vă sâcâie de mai multă vreme. Dacă vi se propune să vă aso- ciați îritr-o afacere, vă sfătuim să nu ezitați.
LeuS-ar putea să înregistrați un eșec în afaceri sau să pierdeți o sumă importantă. Dacă nu vă stăpâniți nervozitatea, riscați să aveți probleme.
FecioarăȘefii vă reproșează că nu acordați destulă atenție sarcinilor de serviciu. Pe plan sentimental, este posibil ca atmosfera tensionată din ultimele zile să se accentueze.

Calendar Creștin-Ortodox_________________________
Sf. Pooroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie; Sf. Genoveva, ocroti

toarea Parisului (harți).

Calendar Romano-Catolic________________________
Ss. Nume al lui Isus*;  Genoveva, fc. LP.

Calendar Greco-Catolic___________________________
S Malahia, pf (+445 Î.Cr). S Gordiu, m (+ sec. IV). Harț.

Energie electrică____________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec

trice.

Soluția Integramel din numă
rul precedent: L - SOL - R - 

BANI - ICAR - MU - ANUME

- BUCURII - V - LAS - ȘEFE 

-ST - AUT - EL - 10 - TEURI

- FARSA - BIO - NEA - PICA

- HI - NIT - IN - A - NAN - 

ATE - ZLOTI - URAT - ENOTI

- ACEA

Dispecerai apă rece 227087 
Dispecerat apă caldă 212225
Bî'specerât Bectrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR_______ §12725
Urgențe________________ 112
Pompieri________________981
Jandarmerie _________956
Poliție 955
O.J.P.C. HD_________ 214971
Deranjamente lift , 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

BalanțăDimineață este posibil să apară evenimente neprevăzute, care vă împiedică să vă respectați programul. Nu este momentul să intrați în afaceri.
ScorpionNu este exclus să pierdeți o afacere avantajoasă pentru că întârziați la o întâlnire Importantă. Nu vă enervați! Sunteți predispus la accidente vasculare.
SăgetătorDimineață este posibil să primiți o veste neplăcută de la o rudă apropiată șl să vă schimbați complet programul zilei. Nu ezitați să apelați la prieteni! *
CapricornUn eșec în afaceri vă face să deveniți irascibil. Vă sfătuim să nu vă revărsați nervii acasă. Ar fi bine să țineți cont de sfaturile partenerului de viață.
VărsătorS-ar putea să înțelegeți greșit acțiunile unui partener de afaceri și să vă certați cu el. Vă sfătuim să discutați calm și să analizați împreună toate problemele.
PeștiVă sfătuim să amânați plecarea într-o călătorie. Este posi nduc bil să survină evenimente neprevăzute. S-ar putea să aflați că o rudă a avut un accident.

»pean.
• '—in I"

Gaz_________________ _j______________________________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 

metan.

Apă ____________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea apei pota

bile.

Pui cu portocale
Ingrediente: 4 pulpe de pui, sucul de la 2 portocale diluat cu apă, două portocale întregi, o lingură stafide, un morcov mare fiert, 5-6 linguri de vin, 2 linguri zahăr, 1 lingură unt, sare.
Preparare: Se pune morcovul la fiert. Sucul de portocale diluat cu apă și stafidele se pun peste pulpe și se înăbușă. Se I pasează morcovul și se pune peste pulpe. Se pregătesc cele două portocale: se curăță de coajă, inclusiv de cea albă. într-un vas se pun untul și zahărul care se topesc la foc mic. Se pun și feliile de portocale și vinul. Se lasă să dea câteva minute în clocot. Se scot pulpele din primul sos și se aranjează într-un vas rezistent la foc. Cele două sosuri se amestecă și se toarnă peste pulpe.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

7:00 Jurnalul TVR. Spoit 
Meteo

8:00 Desene animate. 
Spioanele

8:30 Lumina blândă a

^dimineții (film de fami- 
lie/aventuri, SUA, 
2000). Cu: Richard 
Crenna, David Carra- 
dine, Chris Olivero. R.: 
Arthur Allan Seidelman 

10:20 Să auzim numai de 
bine! (r)

10:55 Surprize, surprize... (r) 
13:30 Desene animate: Club

Disney (SUA)
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
15:00 Deliciile bucătăriei 

(doc. Anglia)
15:30 Kronika 

16:00 Conviețuiri. Magazin 
pentru alte națio
nalități

17:00 Jurnalul TVR 
17:15 Celebritățile timpului

8 tău (s)
17:25 O simplă plimbare în

H parc! (comedie roman
tică, SUA 2002). Cu: 
Brenda Vaccaro

19:00 Jurnalul TVR

20:15 La Urgență
g(ep. 15 ultimul, Româ

nia, 2006). Cu: Florin 
Piersic Jr., Daniela 
Nane, Claudiu Istodor 

21:15 Sport 2006. Episodul
3: Liga I 

22:45 Jurnalul TVR. Sport
Meteo

23:10 Amor cu fiica șefului
, (comedie, SUA 2003). 

Cu: Ashton Kutcher 
0:40 Boudu (comedie,
,a Franța, 2005). Cu: Ger- 
“ard Depardieu, Gerard 

Jugnot, Catherine Frai 

Constance Dole. Rj 
Gerard Jugnot 

2:40 JunaU TVR «.

Sport Meteo
340 Concert HotoprfH 
455 Defrfe btecXtam te 
52OCi-lrbrită0'taHte 

tău(s)

BRttaraecM«*«
fcisniiiifcWfc

kfocj

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 

doctore?
9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Uite cine vorbește

(3 acum
(film, reluare)

11:00 Vânătoarea de șoareci
13 (film, reluare) 

13:00 Știrile ProTv 

13:45 Comoara din spatele
fi cărților 2 (film, r) 

16:00 Tânăr și neliniștit

13 (film serial) 
In distribuție: 

Lauralee Beli, 
Eric Braeden, Michelle 
Stafford, Tonya Lee 
Williams, Chantal 
Abbey, Vivica A. Fox, 
David Hasselhoff, 
Wings Hauser, Monica 
Potter, Tom Selleck, 
Marc Singer, Eileen 
Davidson

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Familia Bundy (s) 
18:55 Știrile sportive 

19:00 Știrile ProTv. Sport 
Vremea

20:30 Impact iminent
0(thriller, Canada/SUA, 

2005).
în distribuție: 

Antonio Sabato Jr., 
Rae Dawn Chong, 
Dominic Zamprogna, 
Michael Boisvert R.: 
Sam Irvin

22:15 La Bloc (r) 
2300 ȘtHe ProTv. Sport 
2306 Tango oinmai 

r>((fcamăMnier, SUA 
'*2003}  

bicfctiuție: 
Robert Duval, 
Wrn Marfe. 
fateyfcfer. 
teepa fctert Duval

EMOtori ore aduce 
tata tefere)

7:00 Kane și Abel 
H (partea a ll-a) 

(film artistic, dramă, 
SUA 1985). 
în distribuție: 

Peter Staruss, 
Sam Neill, 
Ron Silver, 
David Dukes, 
Alberta Watson, 
Christopher Cazenove, 
Veronica Hammel, 
Jill Eikenberry. 
Regia: 
Buzz Kulik

9:00 Comedia animalelor 

El (film serial) 
10:00 Concurs interactiv 

11:00 Vivere (serial) 
12:00 Vocea inimii (serial) 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe 
13:45 Tablou de nuntă 

(divertisment) (r) 
16:00 Observator 

16:45 9595, te învață ce să 
Iad

19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță.Sport 
Meteo

2030 Un polițist cu capsa
Q pusă (comedie, Franța, 

2001). Cu: Jean Reno, 
Ryoko Hirosue, Michel 
Muller, Carole Bou- 
quet. R.: Gerard Kraw- 
czyk 

Hubert este un inspec
tor de poliție care 

adoptă metode de 
investigare puțin cam 
dure, dar are totuși o 
inimă de aur

2230 Animat Planet 
(divertisment) 

2300 Observator cu
Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu.

Q Sport 
2400 Crash și Bymes 

(polițist Canada, 
1999). Cu: Wolf Ur
son, Greg EHts, Sandra 

Undqust Joama Pac 
ula. R.: Jon Hess

200 Concurs ataactiv 
3300 Observator (r)

700 ABC... de ce? (r) 730 
Clubul zânelor (serial Italia) 800 
Pe la noi de sărbători 9:10 
Crăiasa Zăpezii (s, r) 1005 
Jocul așteptării (dramă) 1145 
Diana, povestea adevărată 
(film) 1400 ABC... de ce? 1430 
Poveste fără sfârșit (s) 15:00 
împreună în Europa 1600 Jur-: 
naiul TVR (r) 1630 Hollywood ! 
necenzurat (s) 17:00 Crăiasa ( 
Zăpezii (s) 1800 Lecția de... 
istorie (doc.) 1835 Lege și 
ordine (s) 1925 Cum să nu ne 
îmbrăcăm (doc.) 20:00 Bugetul 
meu. Retrospectiva, partea a 
ll-a. 2030 Bazar 2100 Ora de 
știri 22:10 Săritura (dramă) 
005 Transfer 035 Familia mea 
dementă (d. a.) 1:05 Jurnalul 
Euronews pentru România 120 
Cartea de căpătâi (dramă/ero- 
tic, Franța/Anglia, 1996)

800 Știri N24 9:00 Dimineața. 
Cu Răzvan și Dani 11:00 Ce ș 
bine e acasă! (serial) 12:00 
Look who is winning 13:00 
Jara Iu' Papură Vouă (diver
tisment) 13:20 Look who is 
winning 16:20 Bărbatul din 
vis (film serial) 17:20 Națio
nala de bere 18:30 Știri 19:45 
țara Iu' Papură Vouă (emisi
une de divertisment) 20:15 
Sărat mâna, mamă! 2200 FBI 
în prima linie (film serial) 
2300 Ultraviolet (film serial) 
2400 Poltergetst - Moștenirea 
(film serial)

10:10 Calea misterelor (rî 
1145VorfctCm»ă>W1ECl 
Viața la Casa Aftă (r) 1£6 
Taz-Mana (s) 1415 O te» 
lie ciudată b) 1*6  Emr 
tarmmt Mhk 1SMI Juak tte 
Arcafe M Mc15 Eaterta»- 
mrt Itas M3B Cm fete
le « 1708 Gta ■ mă

5:00 Rebelde (r) 7:00 Suflete 
rănite (r) 900 Culoarea păcat
ului (s) 11:00 Pariul iubirii (s) 
1300 Jurământul (s). Cu: Dan- 
na Garda, Mario Cimarro, 
Paola Andrea Rey 13:45 Iubire 
ca în filme (r) 15:30 Suflete 
rănite (s) 17:30 Poveștiri 
adevărate 18:30 Rebelde (s) 
20:30 Iubire ca în filme (r) 
22:30 SOS, viața mea! (s, 
Argentina, 2006). Cu: Natalia 
Oreiro, Facundo Arana, Car- 
los Belloso, Caria Peterson 
23:30 Jurământul (r) 030 
Poveștiri adevărate (r) 1:30 
Iubire ca în filme (r) 3:15 Lori 
(divertisment) (r)

8:15 Autoforum (r) 8:45 Imo
biliare blitz (r) 9:35 Retro
spectiva anului (r) 11:00 Tele 
RON 12:50 Play 14:00 
Dragoste și putere (s) 14:30 
Alături de Bob Dylan (p. II) 
16:30 Al 7-lea cer (s) 17:30 
Dezastre în lumea sportului 
(doc.) 18:00 Focus 19:00 Cele 
mai uimitoare filme din lume 
1945 Celularul (s) 20:00 Cro
nica Cârcotașilor - special Re
velion (r) 22:00 Totul despre 
sex (s) 22:30 Focus Plus. 
Prezintă: Cristina Țopescu 
2330 Celularul (r) 2345 Mon
denii - special Revelion (r) 
045 Focus (r)

900 Euroblitz - Oamenii și 
politica (r) 930 Euromaxx (r) 
(doc.) 1030 Euroblitz: Auto 

1100 Euroblitz (r) 1200 Știri 
1305 Euromaxx 1335 Euro
blitz - Cinema (r) 1400 
Teleshopping 1435 Lumea ( 
cârpfor 1500 Teleshopping 
15i35 Euromaxx 1600 Mof- 

ui 1900 (comedie, România, 
19641800 6! Vine presa! Cu 
una Dia și Nzuzi Mbela 

MOO Pădweanca (dramă, 
luiiT. 1987). Cu. Victor 
Meayac. Adrian Pintea, 

tateteta Hiobor 2Z15 Na- 
fe. Tfe te» cu Radu 

MfeaaMMȘfe

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

- . ............ . --“/.știn

7:35 Crăciunul lor (comedie, 
SUA, 2005) 9:05 Un alt
început (dramă, SUA, 1996) 
11:00 Lenny, câinele-minune 
(aventuri, SUA, 2004) 12:20 
Hocheistele (comedie, Cana
da, 2004) 13:50 Herbie - 
Mașina buclucașă (aventuri, 
SUA 20051530 Regii și regi
na (dramă, Franța, 2004) 
18:00 Cel mai faimos joc 

(biografic, SUA, 2005) 20:00 
Dă-te mare si tare! (comedie, 
SUA, 2005) 22:00 Marea 

depravare (comedie, SUA, 
2004) 2325 Yakuza (acțiune, 
SUA 2005)

7:00 Bună dimineața, Româ
nia! 1320 EU, România 14:00 
Realitatea de la 14:00 14:50 
Realitatea bursieră 15:15 
Deschide lumea! 1700 Reali
tatea de la 17:001720 Româ
nia fără frontiere 1745 Editorii 
Realității 1800 Realitatea de la. 
20:00 Realitatea de la 20:00 
20:50 România fără frontiere 
21:00 Realitatea de la 21:00 
21:50 Prima ediție 22:05 
100%. Cu Robert Turcescu 
23:15 Realitatea all-indusive 
2400 Realitatea de la 24:00

700 Cel mai mare avion 800 
Petrol, sudoare platforme 900 

Lecții de supraviețuire ‘0:00 
Confruntări și fiare vechi 1100 

Motociclete americane 124X) 
Tehnologie externă 1301 Cel 
mai mare avion din lume ‘400 
Lecții de supraviețuire ci Ray 
Mears 1500 Cum se faDrică 
1600 Mașini pe alese 1700 

Automobile americane recon
diționate 1800 Motocdete 

americane 19300 Vânătorii de 
mituri 2000 Manevre pe îcară 
mare 2100 Petrol, sucoare 
platforme 2200 Dr. G, nerfc 

legist 2300 Constructori de 
motoddete 2400 Ora zeo
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• Sânge. Numărul donatorilor de sânge din județul Hunedoara a scăzut dramatic în raport cu numărul accidentaților care necesită transfuzii. Astfel, raportul celor care donează sânge a scăzut cu 10% în vreme ce numărul accidentelor rutiere a crescut cu peste 30%. (IJ.)
Poluarea face ravagii

Deva (I.J.) - Județul Hunedoara continuă să rămână între cele mai poluate județe din țară. Astfel,

Elena 
Bădescu

în anumite zone ale Devei, Simeriei, Hunedoarei și din Zlaști locuitorii acestora înghit anual kilograme de praf prin poluare industrială și șantiere. La poluare fonică cel mai prost stă orașul Simeria, spun specialiștii de mediu. „în județ există zeci de puncte de control pentruverificarea indicatorilor de pulberi în suspensie și sedimentabile. în 2006 au fost înregistrate depășiri ale concentrației maxime admisibile în Deva, pe strada Aurel Vlaicu pentru pulberi în suspensie și la Hunedoara și Zlaști la pulberi sedimentabile. în general, chiar dacă există depășiri, nu se prea trece de limita impusă de STAS”, declară Elena Bădescu, director APM Hunedoara. Zgomotul este încă o problemă a orașului Deva. Deocamdată, zona care produce cea mai mare poluare fonică este DN7.

SBMH

Reguli: ÎNCEPĂTORI

în fiecare 6 2 4 3 8
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

6
7

9 3
6 4 2

7 6
1 9
8 2

4
7

2
7
1

9 3 1 8 7
1 4 5

6 8 4 1 9
singură dată. 

De aseme- AVANSAȚI
nea, cifrele 

de la 1 la 9 

trebuie să

2 1 3 9
3 8 1 6

figureze o 

singură dată 

atât pe rân

durile orizon

tale cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

împreună.

9 < 3
1’8

4

7
4

6

4
..... : - -' ț -

8 5
6 7

4 5 1 2
9 7 5 3

Soluția jocurilor din numărul precedent

începători

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

Avansați

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

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

Tot mai puțini șomeri în județ
■ în 2006, numărul 
șomerilor a scăzut de 
la 20.150 persoane la 
13.816 în decembrie.

Ina Jurcone___________________
lna.jurcone@lnformmedla.ro

Deva - Rata șomajului înregistrată la data de 30.11.2006 a fost de 6,45%, față de 9,37% înregistrată la 31.12.2005. în perioada 1.01.-30.11.2006, șomajul înregistrat a cunoscut fluctuații importante, diferența dintre valorile maxime și minime ale ratei șomajului fiind de 4,02 puncte procentuale, cu maximul de 10,47%, atins în luna martie, și minimul de 6,45% în noiembrie.„Rata șomajului a scăzut în

ATOFM Hunedoara a organizat burse pentru șomeri (Foto: cufiecare lună, începând cu luna aprilie și s-a situat la nivelul cel mai scăzut din ultimii ani. Acest fenomen se poate explica prin capacitatea sporită a economiei locale de a genera noi locuri de muncă oferind oportunități de încadrare per

soanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, ca urmare a creșterii economice înregistrate în anul 2006 și prin măsurile luate de Agenție de a determina angajatorii să comunice locurile de muncă vacante”, declară Vasile Ior

govan, director ATOFM Hunedoara.Din analiza evoluției numărului de șomeri ihdem- nizați și neindemnizați se constată că numărul de șomeri indemnizați a scăzut în luna octombrie cu 25,5% față de situația existentă la începutul anului, iar numărul de șomeri neindemnizați a înregistrat o scădere cu circa 38,2%. „Putem afirma că disponibilizările colective care au avut loc în anul 2006 nu au produs dezechilibre în evoluția șomajului, iar județul Hunedoara a găsit premise pentru redresarea economică reflectată și în ameliorarea situației ocupării forței de muncă”, concluzionează Vasile Iorgovan.
Depistați muncind la negru
M Peste 640 de per
soane au fost depistate 
că lucrează la negru de 
la începutul anului.

Ina Jurcone
lna.jurcane@lnformmedia.ro

Deva - Numărul persoanelor care lucrează la negru s-a dublat față de perioada similară a anului trecut, declară Horea Rațiu, inspec- tor-șef ITM Hunedoara. Ca urmare, și numărul amenzilor acordate de la începutul anului se ridică la peste 1.320.000 lei. „Acțiunile organizate de Inspecția Muncii au fost mult mai numeroase și s- au concentrat pe depistarea

angajaților care lucrează la negru. Pentru lucrători a fost benefic. Un exemplu ar fi societatea care a fost amendată în urmă cu trei luni cu 100.000 lei pentru că folosea 119 persoane lucrând la negru, iar astăzi are 160 de contracte de muncă față de 30 câte avea atunci. însă probleme există permanent cu societățile-fantomă”, susține Horea Rațiu. în prezent, ITM Hunedoara duce o luptă continuă pentru a depista societatea care a achiziționat de la AVAPS Platforma Călan unde se lucrează permanent la negru. Aici au fost efectuate în ultima perioadă mai multe controale și au fost depistate de fiecare dată per

soane care lucrau fără forme legale de muncă.„Scuza” angajaților prinși a fost de fiecare dată că ei lucrează abia din ziua precedentă. „Aici încercăm să identificăm proprietarul. Sunt două firme care au cumpărat platforma de la AVAPS și au subînchiriat-o altcuiva. La acțiunile noastre am invitat și jandarmeria, iar la următorul raid pe care îl vom face invităm și poliția pentru că ne așteptăm la surprize. Eu cred că toate persoanele sunt angajate ca zilieri care-și primesc banii după fiecare zi de muncă. La firma „Mirtas” din Călan am depistat la ultimul control 15 persoane care munceau la negru. Ulti-

Horia Rațiu (Foto CL)ma amendă aplicată firmei a fost de 54000 de lei pe care Judecătoria a transformat-o, după proces, în avertisment. Se pare că munca noastră de stârpire a celor care nu respectă legea nu prea dă roadele scontate”, declară Horia Rațiu.
Sindicate si
■ Nivelul de trai scăzut 
din România a declan
șat acțiuni de protest 
ale sindicaliștilor.

Ina Jurcone
ina.jurcane@in1armmedia.ro

Deva - Salariile de mizerie, pensiile în totală discordanță cu prețurile actuale, veșnicele majorări ale tarifelor la utilitățile publice, de cele mai multe ori nejustificate economic, dar care au angrenat de fiecare dată un lanț de scumpiri ale produselor de strictă necesitate, pierderea a mii de locuri de muncă, un sistem sanitar în pragul colapsului, toate acestea au făcut ca viața cetățeanului

protesteobișnuit din România să devină un coșmar.
La miting în Capitală„Acțiunile de protest din 2006 s-au dorit încercări de pregătire a oamenilor pentru „marea integrare”. Nu putem bate la porțile Europei cu un popor sărăcit pe care guvernele care s-au succedat la putere în ultimii 15 ani l-au făcut să-și piardă speranța într-un viitor mai bun al țării”, susțin liderii de sindicat.Cel mai mare miting organizat în acest sens a avut loc la București, la 24 mai 2006 unde au participat 15.000 de sindicaliști afîliați la cele trei confederații sindicale. Peste 100 dintre aceștia au fost din județul Hunedoara. „Mitingul din 2006 a încercat să arate

Sindicaliști hunedoreni cerându-și drepturile (Foto: CL)necesitatea adoptării de măsuri urgente pentru îmbunătățirea nivelului de trai al românilor. Guvernanții trebuie să înțeleagă că românii nu merită și nu mai au puterea de a îndura umilința unei vieți de mizerie”, a

declarat Lacrima Minișca, președinta CNSLR Frăția Hunedoara. La protestul celor trei confederații s-au adăugat cele declanșate de sindicatul Sanitas, cel al funcționarilor pu-blici și protestul personalului din instanțe.
Sute de bolnavi seropozitivi în județ
S Din cei peste 3.500 
de seropozitivi în viață, 
cca 200 au fost pier- 
duți din evidențe.

Ina Jurcone
i n a. ju rcone@in1nrmmedia.ro

Deva - Statisticile arată că, de când au apărut primele cazuri de infectări cu HIV/SIDA, peste 3.532 reprezintă copii seropozitivi în viață și 3.748 au murit, iar din rândul adulților 2.817 sunt în viață și 997 au murit din cauza virusului. Numai în acest an, în județ, s-au înregistrat șase decese și patru cazuri noi. Pentru cele 179 de cazuri ieșite din evidențe părerile sunt împărțite. ..Sunt

copii care s-au mutat cu părinții tocmai pentru a scăpa de tarele de care suferă în comunitatea care-i cunoaște deja. Pentru a nu se mai simți discriminați, au ales un alt oraș, un alt județ, unde nu mai figurează în registre”, consideră Dorina Igreț,

președinta Asociației „Noua Speranță” Petrila. Ca în fiecare an, și în 2006 Asociația „Noua Speranță” Petrila a organizat Marșul Tăcerii, în colaborare cu ASP Hunedoara. La Petrila s-au reunit zeci de voluntari și copii seropozitivi din Valea Jiului într-o mani-

Funda roșie - simbolul luptei anti-SIDA (Foto CL)

festare de suflet pentru toate victimele virusului HIV. Marșul s-a desfășurat pe parcursul a câțiva kilometri, între Petrila și Petroșani, iar la sediul Asociației Anti SIDA „Noua Speranță” din Petrila, voluntarii au format simbolul luptei împotriva acestei boli - o fundă roșie. Reprezentanții ASP Hunedoara au subliniat importanța testului HIV încă din adolescență. „Județul Hunedoara face parte din județele cele mai afectate de virus. De aceea trebuie să luptăm permanent pentru eliminarea discriminării bolnavilor și pentru ca această boală să nu mai fie răspândită”, a declarat Otilia Sfetcu, director adjunct al ASP a județului Hunedoara.

mailto:lna.jurcone@lnformmedla.ro
mailto:lna.jurcane@lnformmedia.ro
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PE SCURT Eugenia Petre Tania Stelian Victor lancu loan Covaci Virgil Bârsan

S-au săturat de maidanezi

Hunedoara - 
reședință 

europeană (6)
- Azi: Orașul Muncitoresc

• Câini. Din data de 3 ianuarie serviciul de ecarisaj din cadrul Primăriei Hunedoara va începe acțiunea de „culegere" a câinilor comunitari. Cartierul Orașul Muncitoresc se află printre cele vizate, pentru că aici numărul patrupedelor este foarte mare. (C.B.)

Salubritatea a uitat să golească unele 
tomberoane (Foto: T. Mânu)

■ Lipsa curățeniei din 
anumite locuri și câinii 
comunitari sunt două 
puncte critice în cartier.
CĂLIN BlCĂZAN

Hunedoara - Considerat a fi unul dintre cele mai vechi cartiere din Hunedoara alături de Chizid, cartierul Orașul Muncitoresc nu duce lipsă de probleme. Principala nemulțumire pe care o ridică cetățenii este lipsa curățeniei din anumite zone ale cartierului. Ei acuză Salubritatea că nu-și face datoria cu conștiinciozitate.„E mult gunoi în cartier și nu știu de ce nu-1 ridică. Chiar acum am văzut că a trecut mașina de la Salubritate pe Bulevardul 1848, dar nu a intrat și pe la noi, la blocul 6. Eu mi-am plătit toate datoriile, dar asta nu înseamnă că mi s-a și luat gunoiul”, spune cu supărare
„Gunoiul se ia de peste tot"
■ Primăria spune că nu 
este posibil ca în anu
mite zone din cartier 
gunoiul să nu se ridice.
CĂLIN BlCĂZAN

Dispare zona verde
Hunedoara (C.B.) - Acuzând că „domnul primejr ne-a distrus toate părculețele”, locatarii 'cartierului O.M. își exprimă nemulțumirea referitoare la faptul că zonele verzi dispar încet-încet din cartier. Cu toate acestea primăria afirmă că O.M. este cartierul cu cele mai multe zone verzi din municipiu. „Singura lucrare unde s-a <ciupit> din zona verde este în parcul Corvin, acolo unde Consiliul Local a alocat, pe strada Turnătorului, o parcelă pe care se construiește o pizzerie. GL a pus condiția ca firma care construiește acea pizzerie să se ocupe și de amenajarea terenului. Locurile de joacă vor fi refăcute complet, iar pe lângă cei 25 de pomi de acolo se vor mai planta încă 50”, a spus Mircea Diaconu, purtătorul de cuvânt al primăriei.

Hunedoara - Ridicarea gunoiului nu constituie o problemă din punctul de vedere al primăriei. Posibilitatea ca oamenii să aibă restanțe la factura gunoiului este înlăturată în totalitate. „Este imposibil ca personalul de la Salubritate să treacă prin anumite zone din oraș și să nu ridice gunoiul. Este posi

Tania Stelian, o locatară din cartier. „în general în O.M. e bine, dar sunt prea multe gunoaie neridicate. Au venit în ajunul Crăciunului să ia gunoiul, dar de atunci nu i- am mai văzut pe aici, pe strada Mărțișorului”, afirmă și Eugenia Petre.„Până înainte de sărbători nu au ridicat gunoiul de două săptămâni. Acuma mă aștept să stau iar cu gunoiul neridicat o bună perioadă de timp. Să nu mai vorbesc de locurile de unde nu s-a luat gunoiul cu lunile. Undeva în spatele blocurilor de lângă Bulevardul 1848 e un adevărat focar de infecție”, susține Virgil Bârsan.Lipsa curățeniei din parcuri e și ea luată în vizor de locatari. „Am fost nevoit să fac personal curățenie în parcul din fața blocului dinspre Piața Eliberării. Păi, noi locataii trebuie să ne ocupăm de asta? N-am văzut pe nimeni de la primărie pe aici.
bil să nu fi intrat imediat la blocul unde doamna se plângea că a fost ocolită, dar până la urmă au ajuns și acolo. Nu există restanțe la plata facturii în cartier. Locatarii din O.M. sunt hune- doreni vechi care își plătesc taxele. Salubritatea s-a confruntat cu niște probleme la mașină, așa se explică întârzierea cu care au fost golite tomberoanele din cartier”, explică Mircea Diaconu, purtătorul de cuvânt al Primăriei Hunedoara. Referitor la câinii comunitari, Mircea Diaconu spune că în curând va începe acțiunea de 

Poate au treabă la birou”, spune Victor lancu.
Câinii, veșnica problemăîn cartier se pare că oamenii și-au pierdut răbdarea să mai audă că încă se ridică problema câinilor vagabonzi și cer rezolvarea ei cât mai repede. „Să se termine odată cu câinii ăștia comunitari că ne-au distrus de tot. Sunt o grămadă. Avem aici atâția câini că ar putea să mănânce domnul primar 50 de ani din ei. Dacă aș avea o pușcă pe toți i-aș împușca”, susține loan. Covaci. „De câini vagabonzi nu ducem lipsă. Avem destui, umblă câte 20-30 într-o haită. Nu poți intra printre ei pentru că sunt pe-riculoși și te mușcă”, spune Victor lancu.
Pro și contra primarLocatarii cartierului O.M. au păreri diferite cu privire la primarul municipiului. Dacă unii îl văd ca pe un 
colectare a patrupedelor. „Sunt într-adevăr mulți câini, în special în zona PCR. Domnul primar a hotărât ca în preajma sărbătorilor să nu mai fie eutanasiat nici un câine, din acest motiv, în ultima perioadă, câinii nu au mai fost adunați de pe străzi”. Nemulțumirile locatarilor din O.M. la adresa primarului sunt comentate de purtătorul de cuvânt. „Niciodată n-or să spună toți că primarul nostru e cel mai bun din Europa. Orice ai face nu poți mulțumi un oraș întreg. întotdeauna se vor găsi nemulțumiți”, încheie Mircea Diaconu.

inamic public, alții afirmă că de când Hunedoara este sub actuala conducere oamenii o duc mult mai bine. „Domnul primar nu prea ne vizitează aici în cartier să vadă ce probleme avem. Dacă stă toată ziua la birou nu are de unde să știe ce trebuie rezolvat în Hunedoara”, spune Victor lancu, contrat de Eugenia Petre care afirmă că „în cartier mai sunt unii care nu știu ce vorbesc. Avem iluminat public, se mătură și e curățenie. Este o prostie să spui că primarul nu face nimic”. „Mai bine ca și cu primarul ăsta nu s-a dus niciodată. Mai sunt unele mici probleme legate de curățenie, . dar să fim sinceri și să * spunem că niciodată nu a fost cu adevărat curat aici. Mai sunt și câini vagabonzi, dar dincolo de unele mici nemulțumiri, în cartier e bine”, afirmă Petrică Co- vătaru, președintele asociației numărul 10 din O.M.

Mircea Diaconu (Foto: t. Mânu)

Chioșcurile gălăgioase
Hunedoara (C.B.) - O altă problemă pe care locatarii din O.M. o reclamă este legată de chioșcurile construite între blocuri. Ei afirmă că noaptea cetățenii care servesc de acolo băuturi alcoolice fac gălăgie deranjân- du-i pe cei care dorm. „Să dispară chioșcurile dintre blocuri. Stau unii și beau până dimineața la patru și nu te poți odihni noaptea de zgomot. Intrăm în UE cu astfel de chioșcuri?”, se întreabă Virgil Bârsan. Purtătorul de cuvânt al primăriei afirmă că „la nici un chioșc nu există loc amenajat pentru consumarea băuturilor alcoolice. Nu există măsuțe pentru consum. Omul poate să-și consume produsul chiar acolo, dar să nu mai facă gălăgie”.

Nota redacției pentru O.M. este: 8

în cartier pasiunea pentru jocul de cărți nu a dispărut Chioșcurile nu sunt pe placul unor locatari

La nici 10 minute după ce presa a "colindat" zona... (Foto: T. Mânu)
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PESCORT
• Memoriu. Mijlocașul echipei Jiul Petroșani, Ciprian Petre, a declarat că va depune memoriu la LPF în cazul în care nu i se vor achita în scurt timp restanțele financiare. (V.N.)
• Dorință. Referindu-se la incertitudinile care planează asupra viitorului echipei de fotbal Corvinul 2005, primarul Hunedoarei, Nicolae Schiau, a declarat că „noi dorim o echipă de fotbal la Hunedoara, dar ce vor alții nu știm. Cert este că ne vom ține angajamentele". (V.N.)
Stagiu de pregătire la Jiul

Deva (V.N.) - Jiul Petroșani Va efectua în luna februarie un stagiu de pregătire de zece zile în Antalya, unde va susține mai multe partide amicale. „Deocamdată nu știm numele formațiilor, dar ne vom orienta să jucăm cu echipe din prima ligă”, a declarat directorul sportiv George Boboc. Jiul se va reuni pe data de 10 ianuarie 2007 la stadion, iar în zilele de 11-12 ianuarie va efectua vizita medicală la Petroșani. Plecarea în Antalya va avea loc pe data de 8 februarie 2007. Oficialii grupării din Petroșani speră ca până la reunirea lotului să-l legitimeze pe jucătorul Alex Bădoiu de la formația Poli Timișoara.
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RECLAME

Numele_________________________
Prenumele______________________
Adresa: Str._____________________
Nr.___ Bl._________ Sc.___Ap.____
Localitatea______________________
Telefon_________________________
DA □ vreau să primesc în fiecare dimineață, 
GRATUIT, timp de o lună, la adresa de mai sus, cotid
ianul Cuvântul liber.

DA □ vreau să devin ABONAT, sau să îmi pre
lungesc abonamentul la Cuvântul liber,

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, edu
cație, 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!

TALONUL OE TESTARE GRATUITA ESTE VALABIL DOAR PENTRU CEI 
CARE IN ULTIMELE fi LUNI NU AU FOST ABONAȚI LA "CUVÂNTUL 
LIBER SI NICI CITITORI OE PROBĂ TALONUL NU IMPLICA NICI UN FEL 
DE OBLIGAȚII FINANCIARE DIN PARTEA CITITORULUI.

Pivț abonament I lună-8.9 lei
• 3 luni-25.9 lei • G luni- 
48,9 lei • 12 lunk89.9 lei

IUBMAL1
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.
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Belu vrea mai multi bani
A

■ Noul șef al Agenției 
Naționale pentru Sport 
vrea performanță, dar 
și sprijin financiar.

Deva (N.G.,V.N.) - Numirea lui Octavian Belu în fruntea mișcării sportive românești nu a surprins deloc. Rezultatele obținute de-a lungul timpului îl recomandau pentru o astfel de funcție.Din primele declarații, Belu a subliniat că dorește să schimbe în bine politica actualului Guvern față de mișcarea sportivă și în special față de sportul de performanță.într-o recentă discuție pe care am avut-o, reputatul tehnician a menționat că instituția pe care o va conduce va încerca să sprijine mai mult și mai bine sporturile prioritare, cele
„Cetate" Deva a schimbat 
obiectivul pentru 2007
■ După rezultatele din 
ultima vreme, 
finanțatorul handbalis
telor vrea mai mult.

Valentin Neagu
vakntin.neagu@informmedia.ro

Deva - Dacă în ediția trecută Cetate Deva se lupta din greu să supraviețuiască în primul eșalon al handbalului feminin românesc, iată că la acest început de an situația echipei este total schimbată.Deși acum se află la mijlocul clasamentului, gcțți- ~ pa îui Marian Munteanu,finanțatorul principal, a dovedit de la meci la meci o continuă creștere de formă. Este mai matură, mai hotărâtă, mai eficientă. O

Fostul tehnician de la Deva vreaolimpice, astfel încât, pentru Olimpiada de la Beijing din 2008, să avem mai mulți sportivi calificați.De altfel Octavian Belu nu a ascuns deloc hotărârea sa de a solicita mai mulți bani de la buget pentru mișcarea 

dovedește și faptul că, recent, la Beckescsaba, în Ungaria, au câștigat turneul și trofeul pus joc, învingând chiar echipe care vor juca în cupe europene. „Suntem pe direcția bună. în Ungaria am jucat fără antrenori. Șerban nu a avut pașaport (?!). iar secundul Mătăsaru a fost plecat în Suedia. Eu am stat pe bancă. Iar fetele au jucat foarte bine. Mă bucur că și-au creat relații de joc foarte bune, au o nouă mentalitate. De învingătoare” - ne-a declarat ieri Marian Munteanu...„Tot el a ținut să precizeze că obiectivul echipei s-a schimbat. Dacă până la sfârșitul anului acesta era situarea în primele cinci locuri din clasament, acum se dorește câștigarea cel puțin a 

mai mult pentru gimnasticăsportivă și de a se implica cu consecvență în sprijinirea sportului școlar, cel care stă la baza întregii activități de performanță. Deși nu a făcut nici o referire la eventualele schimbări în rândul anga- jaților din cadrul agenției,
&OARIANE 

tNSTAL

Devencele vor într-o cupă europeană (Foto: CL>

1

locurilor 3-4. De remarcat și faptul că noua achiziție, Mia Rădoi, de la Mureșul Tîrgu Mureș, este considerată de Munteanu ca „un mare câș

este cert că noul președinte va miza pe sprijinul reprezentanților din noua generație și va conta de fiecare dată în deciziile pe care le va lua și pe consultările cu adevărații oameni de sport.Pentru că nu a uitat deloc sportul care l-a lansat definitiv în istoria sportivă mondială, Belu ne-a mai precizat că va acorda sprijinul necesar pentru ca gimnastica artistică să rămână între sporturile cu tradiție la obținerea de medalii olimpice și mondiale.De altfel, reprezentanții Direcției de sport a județului Hunedoara ne-au spus că vor încerca să îl invite pe noul președinte al Agenției Naționale la festivitatea de premiere a celor mai buni sportivi hunedoreni, festivitate care se va desfășura cel mai probabil la 31 ianuarie 2007.

tig”, deși nu a jucat în Ungaria. „Cu Rădoi pe teren nu cred că ne mai bate cineva”, a mai spus oficialul devean.

mailto:vakntin.neagu@informmedia.ro
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învinsă. Naționala de handbal masculin a României a pierdut finala pentru locul trei la Turneul celor Opt Națiuni, de la Bologna, după ce a fost învinsă de Grecia, cu scorul de 31-30 (12-12). Cele mai multe goluri ale României au fost marcate de V. Mazilu și Sadoveac - câte opt, în timp ce principalul marcator de la greci a fost Youtsas, cu cinci goluri.

Federer, cel mai bun

Arestat
București (MF) - Fostul pugilist Mike Tyson a fost arestat pentru că a condus sub influența drogurilor, el fiind reținut după ce automobilul în care se afla a fost pe punctul de a intra în coliziune cu o altă mașină. Tyson a fost reținut după ce a plecat de la un club de noapte din localitatea Scottsdale (Arizona). Mașina în care se afla a fost pe punctul de a tampona un alt automobil, cel al șerifului localității, în jurul orei locale 1.45. De asemenea, potrivit sergentului Larry Hali, Tyson a fost arestat și pentru posesie de cocaină. Hali a precizat că Tyson nu s-a opus arestării.

Gianluigi Buffon

Scapă
Roma (MF) - Un 
procuror din Torino 
a decis să renunțe la 
acuzațiile la adresa 
portarului echipei 
Juventus, Gianluigi 
Buffon, referitoare la 
pariuri ilegale privind 
meciurile formației 
sale. Portarul în 
vârstă de 28 de ani, 
unul dintre principalii 
artizani ai câștigării 
Cupei Mondiale de 
către Italia, era 
bănuit că a pariat pe 
cinci dintre meciurile 
echipei Juventus în 
perioada 2004/2005. 
După ce a examinat 
elementele dosarului, 
procuroul torinez 
Stefano Palazzi a 
decis să claseze cazul 
Buffon.

JU Tenismanul a fost 
ales sportivul anului 
2006. La feminin s-a 
impus Elena Isinbaeva.

București (MF) - Asociația Internațională a Presei Sportive (AIPS) i-a anunțat pe câștigătorii distincțiilor de cei mai buni sportivi ai anului, pentru a doua oară consecutiv la masculin fiind ales tenismanul Roger Federer, iar la feminin atleta Elena Isinbaeva.Cei doi au fost votați de membri ai AIPS din 148 de țări. Printre sportivii nominalizați s-a situat și gimnastul român Marian Drăgules- cu.La categoria cel mai bun sportiv, Federer i-a devansat pe Fabio Cannavaro (Italia, fotbal), Fernando Alonso (Spania, Formula 1), Asafa Pow- ell (Jamaica, atletism) și Tiger Woods (SUA, golf).Isinbaeva le-a devansat la categoria cea mai bună sportivă pe Justine Henin-Har- denne (Belgia, tenis), Janica Kostelic (Croația, schi), Lau- re Manaudou (Franța, nata-

A fost demis
Atena (MF) - Antrenorul norvegian al echipei Olympiakos Pireu, Trond Sollied. a fost demis din funcție. Trond Sollied a condus pe Olympiakos la câștigarea titlului național în sezonul trecut, dar nu a putut califica echipa în optimile de finală ale Ligii Campionilor, lucru care a provocat nemulțumirea suporterilor și a conducătorilor. Olympiakos ocupă primul loc în campionatul Greciei, după 15 etape, având cu cinci puncte mai mult decât ocupanta poziției secunde, AEK Atena.

Croitoru merge la Steaua

Mike Tyson

Tătic. Jucătorul de golf Tiger Woods a anunțat, pe site-ul său oficial, că va deveni tată, soția sa Elin urmând să nască în această vară. „Elin și eu așteptăm primul nosru copil în această vară. Suntem foarte fericiți. Mi-ar fi plăcut să îl am alături pe tatăl meu în aceste momente fericite”, a afirmat Woods, al cărui tată a decedat în mai 2006. (Foto: fan)< .............. .........

Interimar
Vaslui (MF) - Ciprian Damian, finul finanțatorului grupării FC Vaslui, Adrian Porumboiu, a fost numit președinte interimar al Consiliului de Administrație al grupării moldave. Damian, care este finul și bodyguardul personal al lui Adrian Porumboiu, va fi interimar până când Va fi numit un nou președinte al CA.

W FC Vaslui s-a înțeles 
cu gruparea din Ghen- 
cea, la schimb cu Panait 
plus 350.000 euro.București (MF) - Finanțatorul FC Vaslui, Adrian Porumboiu, a declarat că s-a înțeles cu finanțatorul stelist, Gigi Becali pentru cedarea mijlocașului Marius Croitoru, la schimb cu fundașul, Bogdan Panait și pentru suma de 350.000 de euro. „S-a ajuns la o înțelegere, sunt de acord cu transferul, s-a respectat practic înțelegerea inițială, Croitoru la Steaua contra lui Bogdan Panait și a sumei de 350.000 de euro. Pe mine mă interesa să fie Panait în această înțelegere, mi l-am dorit foarte mult înapoi. S-a bătut palma a doua oară, suntem oameni serioși, sper să

Elvețianul a cules laurii cuveniți celui mai bun sportiv al anuluiție) și Amelie Mauresmo (Franța, tenis).Membrii AIPS au desemnat cea mai bună echipă reprezentativă de fot

nu mai fie cazul și pentru a treia oară. Acum rămâne doar să fie finalizate actele, care reprezintă o simplă formalitate. Important este că ne-am înțeles până la urmă, iar clubul FC Vaslui este mulțumit, am obținut ce neam dorit. Sunt transferuri definitive, atât Croitoru la Steaua, cât și Panait la Vaslui Finanțatorul vasluian s-a referit și la acuzele aduse joi de Marius Croitoru, care a susținut că are de primit restanțe financiare. „Croitoru a fost tratat la Vaslui cu respectul cuvenit. Atitudinea lui mi-a lăsat un gust amar, e o lipsă de respect și chiar de demnitate. Până la urmă tot îi dădeam drumul, nu poți să ții un jucător cu forța. Lui Croitoru i s-au plătit banii la zi, în plus 32.500 de dolari, și spune că mai avea de primit. 

bal a Italiei, câștigătoarea Cupei Mondiale. Pe pozițiile urmă-toare s-au clasat echipa de volei a Braziliei, formația
Eterna 
Nadia

București (MF) - Fosta gimnastă Nadia Comărieci a fost desemnată sportiva secolului de către cititorii publicației El Mundo Deporti'vo, conform unui sondaj realizat cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la înființarea cotidianului catalan. Nadia Comăneci a obținut 29 la sută din voturile cititorilor, fiind urmată de jucătoarea de tenis Martina Navratilova (23 la sută), Stef- fi Graf (tenis - 18 la sută), Jeannie Longo (ciclism -11 la sută) și Anne-Marie Proell (schi -7 la sută).
Neuitata femeie 10 și 
exercițiul perfecțiuniCel mai bun sportiv al secolului pentru cititorii publicației spaniole a fost baschetbalistul Michael Jordan (25 la sută), urmat de Mark Spitz (înot - 17 la sută) și Diego Armando Maradona (fotbal - 9 la sută).

Becali își freacă mâinile de bucurie (Foto: FAN)E de neînțeles. La Vaslui a câștigat într-un an 102.500 de dolari, cu toate că avea un contract de 70.000 de dolari pe an, iar plățile prin conturi bancare demonstrează că am fost cât se poate de corecți. Poate că el vroia banii și pe următoarele șase luni, cine știe? La Vaslui a câștigat în 

(Foto: FAN)de fotbal FC Barcelona, echipa de baschet a Spaniei și selecționata de hocHei de gheață a Suediei.

Pleacă
București (MF) - Tehnicianul Walter Zenga (foto) și-a reziliat contractul cu Gaziantepspor, de comun acord cu conducerea clubului, iar în locul său a fost numit antrenorul Erdogan Ari- ca, informează presa turcă. Arica a semnat un contract pe șase sezoane, cu opțiune de prelungire pentru încă unul.Potrivit ajansspor.com, acordul dintre Zenga și Gaziantepspor a fost reziliat după ce conducerea clubului a aflat că tehnicianul italian a negociat la Dubai cu o grupare din Emiratele Arabe U- nite. Conform înțelegerii dintre Zenga și Gaziantepspor. italianul va trebui să plătească grupării turce o despăgubire de 150.000 de euro.

trei luni cât în întreaga carieră și acum e normal să ne înjure. Dacă era neplătit, credeți că nu făcea memoriu la comisie? Ducă-se, dar să nu rămână lumea cu impresia că Vasluiul nu își plătește jucătorii. îi doresc baftă la Steaua și îl așteptăm măcar să predea echipamentul.

ajansspor.com
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• Britney Spears. Deși s-a despărțit recent de fostul ei soț, dansatorul Kevin Federline, Britney a găsit repede consolarea și s-a afișat cu un nou iubit. în ultima perioadă, Britney a avut o viață destul de agitată. De câteva luni, își petrece mai tot timpul alături de Paris Hilton, o prezență foarte controversată. (M.T.)
Nadia Comăneci a devenit 
mamă

Nadia (Foto: EPA)

Oklahoma (M.T.) - Nadia Comăneci (44 de ani) a devenit mamă pentru prima dată, după ce a dat naștere prin cezariană, în 5 iunie, în Oklahoma City, unui băiețel. Acesta este primul copil al „Zeiței de la Montreal” și al soțului ei, Bart Conner (48 de ani). Bebelușul a fost născut cu trei săptămâni mai devreme decât era termenul stabilit, de medici. Numelemicuțului Dylan Paul a fost ales de cei doi fericiți părinți înainte să se nască. Nașii de botez ai micuțului Dylan Paul vor fi Anastasia Soare, regina sprâncenelor, și Paul Ziert, managerul Nadiei și al lui Bart. Nadia și Bart au avut ca oaspeți numeroase personalități atât din România, cât și din America. Multe staruri de peste Ocean, precum George Clooney și Arnold Schwarzenegger.
Miss Univers 2006, din 
Cehia

București (M.T.) - Blonda TatianaKucharova, din Republica Cehă, a fost aleasă, în octombrie, Miss Univers 2006, la finalul unui vot mixt din partea unui juriu și a telespectatorilor din 200 de țări. Este primul titlu de Miss Univers obținut vreodată de o reprezentantă a Republicii Cehe. La acest concurs internațional aflat la a 56-a ediție au participat 104 de regine ale frumuseții din lumea întreagă. Tânăra, în vârstă de 18 ani, a câștigat finala în care au mai ajuns românca Ioana Valentina Boitor, australiana Sa- brina Houssami, angoleza Stiviandra Oli- veira, braziliana Jane Sousa Borges Oliveira și jamaicana Sara Lawrens. Gatherine Jean Milligan, din Irlanda de Nord, a câștigat titlul de Miss Talent Show, croata Ivana Ergig a fost aleasă Miss Dress Design, titlul de Miss Sport i-a revenit canadienei Malgo- rzata Majewska și cel de Miss Plajă - venezuelenei Federica Guzman Diamante, în timp ce titlul de Miss Misiune a mers la reprezentanta Ghanei, Lamisi Mbillah.
„Camera d'Or", pentru film

Cannes (M.T.) - Cannes-ul ne-a rezervat surprize până în ultimul moment. Neavândfilme selecționate în concurs, nu puteam

Corneliu 
Porumboiu

spera la prea mult. Dar ca și anul trecut, cu „Moartea domnului Lăzărescu”, ne-am pomenit pe ultima sută de metri cu un trofeu foarte important: Camera d'Or, frate mai mic al premiului Palme d'Or, rezervat autorilor aflați la primul lorlungmetraj, acordat lui Corneliu Porumboiu pentru admirabila sa comedie „A fost sau n-a fost?”. Anul acesta, debutanții au fostpuși în fața unei încercări dificile. Cele 5secțiuni paralele ale festivalului au selecționat și înscris nu mai puțin de 29 lungmetrajedin SUA (cu 3 candidaturi), Franța, Scoția, Germania, Italia, Polonia, Coreea de Sud,Norvegia, Mexic, Australia, Rusia, Spania, Danemarca, Bolivia, Brazilia și Belgia.

Nunta anului: Irinel si
A

Monica
■ Monica Gabor a fost 
condusă la altar, cu 
șalupa, de la ponton la 
Mănăstirea Snagov.

Mihaela Tămaș________________
mihaela.tamas@infornimedia.ro

București - Multașteptata nuntă a celebrului miliardar Irinel Columbeanu (49 de ani) cu aleasa sa Monica Gabor (19 ani) s-a desfășurat conform unui plan bine stabilit. Invitații mirilor s-au adunat pe pontonul vilei de la Izvorani, acolo unde în jurul orei 11.00 s-a desfășurat cununia civilă. După ce au fost cununați civil, chiar pe ponton, de Frățilă Gheorghe, secretar al comunei Ciolpani, Monica a aflat că, începând din acel moment, trebuie să semneze cu noul său nume de familie.
Veste la miez de noaptePentru a ajunge la Mănăstirea Snagov, mirii, însoțiți de nași, au parcurs cei șase kilometri de la ponton până la destinație cu o șalupă pe care a condus-o chiar ginerică.
Nuntă la Castelul Bracciano
■ Cruise și Katie 
Holmes s-au căsătorit 
în noiembrie, în Italia, 
la Castelul Bracciano.

Mihaela Tămaș________________
mihaela. tamas@informniedia.roRoma - Tom Cruise și Katie Holmes s-au căsătorit în 18 noiembrie în Italia la Castelul Bracciano, la circa 40 de kilometri distanță de Roma. Acesta este al treilea mariaj pen

Castelul Bracciano (Foto: epa)

Nou scandal pentru Michael
■ Cântărețul a fost 
surprins de paparazzi 
când ieșea dintr-un 
parc al homosexualilor.

Mihaela Tămaș________________
mihaela.tamas@infornimedia.ro

Londra - George Michael a fost implicat anul acesta într- un nou scandal sexual, după ce a fost fotografiat de paparazzi imediat după ce a întreținut relații sexuale cu un bărbat de 58 de ani, într-

George Michael înconjurat de fani (Foto: epa)

Mirii Monica și Irinel Columbeanu (Foto cl)Tocmai în seara nunții sale, Irinel a primit, în premieră, o veste care l-a determinat să izbucnească în plâns la nunta sa. Monica este însărcinată, iar el va deveni curând tată. La nunta familiei Columbeanu 
tru Tom Cruise și primul pentru Katie Holmes, care formează unul dintre cuplurile cele mai populare și mai controversate de la Holly- wood. Cuplul a închiriat castelul contra sumei de 1,5 milioane de euro. Cfuise și Holmes au sosit separat la castel. Katie Holmes a purtat o rochie de mireasă realizată de Giorgio Armâni, care a creat și buchetul miresei. Cruise a purtat în timpul ceremoniei un costum cusut 

un parc din Londra. Surprins, cântărețul în vârstă de 42 de ani a încercat să-și ascundă fața sub o șapcă și i-a amenințat pe paparazzi că-i va da în judecată dacă vor publica fotografiile. Publicația News of the World a publicat imaginile surprinse de pa-parazzi. Luat la întrebări de paparazzi, Nor- man Kirtland, partenerul de o seară al lui Michael, a declarat că nu l-a recunoscut pe cântăreț pentru că era noapte și că, de altfel, nici nu este un fan al acestuia. George 

s-au înghesuit numeroși prieteni ai mirilor, parteneri de afaceri, avocați, directori de companii și familiile celor doi. Tatăl lui Irinel împreună cu mama acestuia sunt extrem de fericiți pentru fiul lor, Vero-

Tom Cruise și Katie Holmesmanual, realizat tot de Armâni și o cămașă de culoarea fildeșului croită din același material ca și rochia miresei.
în rit scientologicKatie a fost condusă de către tatăl ei, Martin Holmes. Mai întâi Tom și apoi Katie au mers pe o rampă din piatră spre un altar decorat cu flori albe, trecând pe lângă o gardă îmbrăcată în costume medievale. Ceremonia a durat 15 minute și s-a desfășurat în
Michael, care a cunoscut faima în anii '80, ca membru al trupei „Wham!”, nu se află la primul conflict cu legea.
2006 pentru Michaelîn 1998 a fost arestat, la Los Angeles, de un ofițer de poliție care lucra sub acoperire, sub acuzația de comportament obscen. Cântărețul a fost atunci condamnat la șase luni de închisoare cu suspendare, muncă în serviciul comunității și a fost obligat să urmeze tratament psihiatric. De la începutul anului 2006, Michael a avut mai multe întâlniri cu poliția londoneză. Cântărețul a fost găsit de poliție într-o dimineață în timp ce dormea la volan. O ambulanță a sosit la fața locului, dar Michael nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.El a declarat că nu băuse alcool dar deținea o cantitate 

nica Gabor, venită la nunta Monicăi neînsoțită de tatăl miresei, Romanița Iovan cu soțul și cu sarcina la vedere, Rita Mureșan împreună cu Nelu Mureșan, blondele de la Trident, veșnic cu ochii după bărbați și puse pe glume, cu un american purtător de pălărie de cowboy și extrem de încântat de prezența celor trei fete.
Nuntă de 250.000 de euroPotrivit estimărilor, mirele a scos din buzunar peste 250.000 de euro, socotind bucătarii de la Crowne Piaza, ambarcațiunile închiriate, spectacolul pirotehnic (care, în premieră în România, a durat 20 de minute), trupele care au cântat (Direcția 5, DJ Project și Horia Brenciu), hainele (făcute la Timișoara de creatoarea Aura Dumitru), accesoriile, zecile de metri de covor roșu și armata de oameni care s-au ocupat de organizare. Monica a schimbat, în timpul petrecerii, două rochii, în timp ce mirele a preferat să poarte același costum toată noaptea.

(Foto: EPA) rit scientologic. Căsătoria în rit scientologic care îi cere bărbatului să îi ofere soției „un pieptene și o pisică” nu are valoare legală, însă a fost dublată de o ceremonie civilă. Mirii au urmat tradiția și au tăiat împreună tortul de ciocolată, cu cinci etaje. La căderea nopții, castelul și-a schimbat total imaginea: sute de torțe au fost aprinse în dreptul fiecărui crenel și de- a lungul zidului exterior. Un foc de artificii a încheiat seara.

George Michael surprins de 
paparazzi (Foto: epa)de cannabis, un drog de clasa C, ceea ce constituie o infracțiune. în luna aprilie, George Michael a lovit trei vehicule cu mașina lui de teren înainte de a o parca în fața casei sale. în luna mai, cântărețul a fost găsit din nou de poliția londoneză în timp ce dormea la volanul mașinii, așteptând la un semafor care își schimbase culoarea de câteva ori.

mailto:mihaela.tamas@infornimedia.ro
mailto:tamas@informniedia.ro
mailto:mihaela.tamas@infornimedia.ro
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Vând ap. 2 camere (03)

• semidecomandate, parter, zona Romsilva, 
piață, toate utilitățile, balcon, proiect balcon 2, 
beci, terasă, 2 intrări, vedere în 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)
• semidecomandate, balcon închis, parchet, 
gresie, faianță, 2 focuri gaz, 54 mp, Bălcescu, 
preț 850 milioane lei, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)
• decomandate, centrali termică, termopăne, 
parchet, gresie, faianță, balcon închis, etaj 1, 
zona Astoria preț 35.000 euro, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)
• semidecomandate, centrală termică, 
termopăne, multiple îmbunătățiri, zona Astoria, 
preț 110.000 ron, negociabil. Tel. 0740/210780. 
(Al)
circuit, contorizări, balcon închis, etaj 3, zona 
Gojdu, preț 115.000 ron, negociabil. Tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• bd. Bălcescu, et. 2, dec., centrală termică, 
amenajat, preț 120.000 RON, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)
• zona Mineralul, et. 1, dec., faianță, gresie, 
balcon, parchet, preț 26.000 euro, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)
• In Gojdu, et. intermediar, semidec., contorizări, 
parchet, preț 115.000 RON, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)
• In Dada, parter, faianță, gresie, termopăne, 
convertor, 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 lullu 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, baie, bucătărie mare, preț 
130.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• urgent, dec, living, bucătărie stil bar, CT, 
gresie, faianță, parchet, termopăne, et. 1, zona 
Eminescu, preț 38.000 euro, tel. 0740/290024. (A3)

• dec, repartitoare, apometre, balcon închis, 
st=60 mp, zona loan Corvin, preț 1,15 miliarde, 
tel,0740/290024. (A3)
• drcuft,gresie,faianță, parchet cabină de duș, 
balcon închis, et. 2, zona Dacia, preț 1 miliard, 
tel. 0740/290024. (A3)

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

COLMACO covoare Cisnădie

(66748)

NUMĂRUL 1 MONDIALI
PROMOȚIE ®

15 SEPT.-30 NOV.Numai prin magazinele TOUR IMPEX GROUP din:
1. Deva, bd. Decebal, bl. I parter- 
2 Deva, bd. 1. Maniu, bl. J parter
3. Hunedoara, bd. Corvin nr. 9
4. Orăștie. Str. Eroilor, bl. CI part.

Brad. str. Avram lancu, bl.43 part, tel: 612822

Vând case, vile (13)

S.C. DITEL NET S.R.L.
Deva. Str. B.Șt. Delavrancea 
Nr.9A
Tel: 0254 217402
Tel/Fax: 0254 243000
Mobil: 0744118773
E-mail: cdmis@smart.ro

SUPER OFERTĂ! 
Usi de interior PORTA DOORS
■ TÂMPLÂRIE PVC SI ALUMINIU PROFILE REHAU
■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
• 10%REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

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

• 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)
• eta| Intenmdar, 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)
• eta| 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)

• et 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)

• el Intermediar, 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)

• dec, 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, termopăne, modi
ficat parchet laminat, bine întreținut, preț 22.000 
euro, tel 235208; 0724.620358; 0729.018866. (A6)

DEVA
B<l. 1 Decembrie 20 A 

(centrul vechi) 
0254.212.215 

uni-Vineri 10.00-18.00 
Sâmbătă 10.00-13.00

tel; 230310 
tel: 230210 
tel: 712592 
tel: 244601

RÂIE
DIRECT ÎN
MAGAZIN

DITEL NET vă oferă produse, 
servicii și soluții profesionale complete 
în domeniul telecomunicațiilor:
- rețele telefonice fixe și wireless
- centrale telefonice, telefoane și faxuri
- sisteme de alarmă antiefracție
- echipamente de telecomunicații
■ consultanță și secretariat

(64978) 
REALIZARE, ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

• 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 Gojdu, 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, termopăne etc„ 
mobilat șl utilat, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță, termopăne, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, bale, 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)
• semidec, 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, gresie, 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 pînă la 130.000 ron, tel. 
0730/474275.0740/535095. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)

• Deva, Bălcescu, 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, termopăne, gresie, 
faianță, parchet, garaj, boxă, zona împ. Traian, 
preț 70.000 euro, neg, tel. 0740/290024. (A3)

• semidec, parchet, apometre, repartitoare, 
balcon închis, zona Gojdu, preț 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)
• 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) !

Acces limitat la spital!

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

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

• cu garai și boxă mare, zona împăratul Traian, 
110 mp, etaj 2, cu centrală termică, termopan, 
parchet, gresie, faianță, 2 balcoane, poziție 
deosebită, zonă liniștita, accept credit ipotecar, 
preț 79.000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200,232809. (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 Intermediar, 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, termopăne, 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 decomandate, CT, 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, termopăne, 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 Tltu 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 pare, 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, termopăne, 
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, tei. 0254/613.366, 
078P./040.490.0788/158.483 (A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

Firma aflata în faza de dezvoltare si extindere pe piața româneasca, în vederea adaptarii la cerințele pieței si pentru întărirea echipei proprii cauta:
Ageriți comercialipentru activitatea desfasurata în România
Atribuțiile dumneavoastră: ' _Consultanta de specialitate oferita tuturor clientilor din sectorul de care sunteti responsabil, în vederea asigurării , serviciilor într-un ritm prestabilit, în conformitate cu solicitările țj acestora, precum si administrarea tuturor comenzilor. I
Cerințe:• cunoștințe si experiența în domeniul comerțului;• aptitudini de comunicare cu toate categoriile de vârsta• flexibilitate, seriozitate• personalitate independenta, cu capacitati de colaborare si munca în echipa, simt practic, carisma, orientare către îndeplinirea sarcinilor concrete si operativitate în munca• permis de conducere• cunoașterea limbilor române si maghiare

>
Oferta noastre:• desfasurarea activitatii într-o echipa dinamica, orientata spre profit si succes• salarizare atractiva în funcție de realizări• instruire si specializare permanenta• program de munca flexibilAșteptam CV-urile dumneavoastră, scrise manual în limba maghiara si însoțite de fotografii, la adresa societății Sllver 

Market Kft. din Budapesta, 1054, Klss Emfi u. 1-3 sau pe adresa de e-mail silverroyal@holop.huVa rugam sa atasati si cazier juridic.
(73522)

Vând ap. 4 camere (07)

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

• semidecomandate, 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, living, faianță, gresie, 2 băi, 2 balcoane, 
bucătărie modificată et. intermediar, zona 
Banca Transilvania, preț 70.000 euro, neg., tel. 
0740/290024. (A3)

• zona Carpațl, 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)
• decomandate, etaj 2, zona Eminescu, cu 
balcon mare închis, centrală termică, parchet, 
fără modificări, său 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)
• tennopane, 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, termopăne, ușă metalică, preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288. (A8)

• zona L Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopăne, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)

• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopăne, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288. (A8)

• dec, 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)

• Deva, 6 balcoane, 2 băi, 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 ron, neg, tet. 
0745/786578. (A8>

■ casă in Deva, loc central, sau schimb cu 
apartament, în Deva, loc central, 3 camere, cu 
îmbunătățiri, etaj 1, plus diferență Tel. 
0254/215795. (T)
• casă nouă în Deva, P+E+M,sc 240 mp, 2 intrări 
separate, 5 camere, 2 băi, 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)

• urgent, 4 camere, baie, bucătărie, curte și 
grădină st=1.500 mp, apă curent sobă teracotă 
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 camere, 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 termopăne, 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 Barițiu, 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 camere, bucătărie, baie (gresie, faiar^ 
piscină, curte, ST=580 mp, zona ultracentra 
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, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, la târgul de vite, 2 camere, preț nego-'
Ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (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, tt 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10) .
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent; 
apă, canal, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
o (88/040.490.0788/158.483. (4101

Cumpăr casă (14)

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

Vând case la țară (17)

• casă In Bretea Mureșană și teren agricol, preț 
neaociaDii. Tel. 0254/215795. (T)

Vând garsoniere (19)

• Deva, zona Gojdu, etaj 1, parchet, 30 mp, 
contorizări, preț 77.000 ron. Tel. 0726/710903. (Al)

• urgent, decomșmdate, parchet, gresie, faianță: 
repartitoare, etaj 3,30 mp, zona Gojdu, preț 620 
milioane lei, negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)

• semidecomandate, 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 L dec., bucătărie, baie, faianță gresie; 
suprafață de peste 40 mp, zona Dorobanți, preț 
110.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara (A2).

• 2 camere, baie, et. intermediar, zona Gojdu, 
preț 67.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara 
(A2)

• dec,ocupaMă imediat zona Zamfirescu, preț 
22.000 euro, neg., tel. 0741/154401,227542 seara; 
(A2)

Calculatoare si accesorii 
(51)

Piața Victoriei 5B/10 
tel: 0359/405.002

BENE Internațional 
edeu/atoare * monitoare 
imprimante ■ accesorii pc 
Importator direct sisteme nai șl secând tand

• casă to Geoagiu, 4 camere, dependințe, 
preț 180.000 ron, negociabil. Informații tel. 
0726/694936,0721/089191.(1/19.12)
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• dec, 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)
• semidec, zona Mărăști, preț 65.000 RON, tel. 
0740/290024. (A3)

4 .,.,• dec, gresie, faianță, parchet, CT, bucătărie 
■ /modificată, zona Dorobanți, st=40 mp, tel. 
•î’t. 3/290024. (A3)

• urgent, semidec, parchet, gresie, faianță, 
repartitoare, mobilată, balcon închis, zona 
Mărăști, preț 670 mii., neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• zona Oecebal, 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 Minerului, 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, 
0729/018866. (A6)
• zona Miorița, balcon mare, contorizări, 
ocupabilă imediat, preț 75.000 RON, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Piață, et. 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)
• dec, 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. 231.800; 
0740/317.314, (A9)
• Brad, confort 1 sporit, etaj 2, mobilată, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
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Cumpăr garsoniere (20)

• garsonieră in 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. 
0730/474275.0740/535095. (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, pretabll 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. (Ț)
• Deva zonă rezidențială 6 parcele, 740 
mp/parcela, fs 22 m, facilități, preț 20.000 
euro/parcela. Tel. 0722/564004. (Al)

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

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

• teren intravilan, st=2.75C mp, fs=20 m, 
facilități; apă curent, gaz, zona Sântandrei, preț 
15 euro/mp, tel. 0740/290024. (A3)
• teren intravilan, st= 5.700 mp, fs=30 m, 
facilități: apă gaz, curent, zona Sântuhalm, preț 
20 euro/mp, neg., tel. 0740/290024. (A3)

• teren In Deva zona, Eminescu, parcelat, de la 
500 mp, la 800 mp, teren plan, formă drep
tunghiulară, 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/mp, 
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, fiecare, 
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, in 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, la DN7,st 3041 mp, fs 90 m, cu nr.de 
casă certificat de urbanism, gaz, apă, curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578. (A8)

• Deva, intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• intravilan, In Deva, zona Zăvoi, S-1000 mp, FS- 
18. utilități în zonă, preț negociabil, tel. 212.141 
sau 231.800. (A9)
• S 500-1000 mp, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp., tel. 231.800 
sau 0745/511.776. (A9)

• Brad, zona B, 1 ha, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

• Brad - 03 ha + pădure, pentru construcție 
case de vacanță la șosea pe malul Arieșului, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490. 
(A10)

Cumpăr teren (22)

• 5 ha teren intravilan, la șosea Deva sau împre
jurimi. plata imediat. Tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

• Deva, P+l, 150 mp și teren, 2 garaje, centrală 
termică canalizare, apă gaz, preț 82.000 euro. 
Tel. 215212. (Al)

• urgent, hală de producție, 5 birouri, rampă 
poduri rulante, curent trifazic, CT, teren aferent 
4800 mp, zona industrială Deva, tel. 0740/290024, 
0254/232060. (A3)
• apartament 2 camere, zona Gojdu, modificat 
în spațiu comercial, contorizări, preț 36.000 euro 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Eminescu, parter, modificat spațiu 
comercial, parchet, gresie și faianță contorizări, 
ocupabil repede, preț 120.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Mărăști st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578. (A8)

Vând alte imobile (27)

• Brad, 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, 
0788/040.490.0788/158.483. (A10)

imobile chirii (29)

• pe b-dul Decebal, et. 2,2 camere dec., reparti
toare, mobilat frumos, s=56 mp, preț 150 
euro/lună și garanție, din 10 decembrie, tel. 
0745/367893,(A2)
• peb-dul Decebal, et. 1,3 camere dec., mobilat 
frumos, repartitoare, s=70 mp, preț 700 
RON/lună și garanție, tel. 0745/367893. (A2)

• str. Caraglale, 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 
Mărăști, 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 Mărăști, 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 
BancaTransilvania, 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, 
nemobilat, 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, s=50 mp, 2 
încăperi, grup sanitar, zona Pavilioanele 
ofițerilor, pretabil prestări servicii, preț 600 
RON/lună tel. 206003,230324. (A7)

• spațiu comercial in Deva, zonă ultracentrală 
S-140 mp, amenajat, contorizări, preț negociabil, 
tel. 231.800 sau 0745/511.776. (A9)

• comercial, S-203 mp, zona 22 Decembrie,
Deva, preț negociabil, tel. 212.141 sau 
0745/511.776. (A9)

Auto românești (36)

• vând Dada papuc cu 2 locuri, af 2003. Tel. 
0765/246805. (2/28.12)

Garaje (43)

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

Materiale de construcții (53)

• vând bile (grinzi), lațuri și piatră pentru 
construcție. Tel. 0254/215795. (T)
• vând pereți prefabricate pentru construcție 
de casă, garaj, cabană etc., preț 100 lei/bucata. 
Tel. 260412. (T)

Altele (61)

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

• vând fereastră nouă în 2 canate, dimensiuni 
1,30/1,20 m, 3 damigene de 50 kg, storcător și 
zdrobitor de struguri. Tel. 0254/215795. (T)

Prestări servicii (72)

•abordabil, transport zilnic, sigur șl rapid, 
persoane In Italia -100 euro, Spania • 120 
euro, Franța, Portugalia șl Belgia, cu mașini 
moderne; reduceri pentru gnipuri; asigur 
necesarei pentru o călătorie sigură TeL 
0723/329600, 0765/455835, 0743/241010. 
(4/2X11)

Oferte locuri de muncă (74)

• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara, 5 posturi, data limită 
7.01.2007. Tel. 213244, orele 9-16.

• arhitect clădiri, Deva, 1 post, data limită 
10.01.2007. Tel. 213244, orele 9-16.

• barman, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
14.01.2007. Tel. 213244, orele 9-16.

• barman, Simeria, 2 posturi, data limită 31.01. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• brutar, Brad, 1 post, data limită 31.01.2007. Tel. 
213244, orele 9-16.

• bucătar, Hațeg, 1 post, data limită 15.01.2007. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• drcularist la tăiat lemne de foc, Petroșani, 2 
posturi, data limită 31,01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• consilier, expert, inspector, referent, econo
mist. Hunedoara. 3 posturi, data limită 
31.01.2007. Tel. 213244. orele 9-16.

• croitor-ștanțator piese încălțăminte. Hune
doara, 1 post, data limită 5.01.2007. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 6 
posturi, data limită 31.03.2007. Tel. 213244, orele 9 
-16.

• dulgher, Deva, 2 posturi, data limită 10.01.2007. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• dulgher, Hunedoara, 50 posturi, fără 
antecedente penale, data limită 14.01.2007. Tel. 
213244, orele 9-16.

• dulgher-restaurator, Deva, 5 posturi, data 
limită 3.01.2007. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• dulgher, Simeria, 2 posturi, data limită 25.01. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 10 posturi, data limită 30.01.2007. Tel. 
213244, orele 9-16.

• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 6 posturi, data limită 31.01.2007. Tel. 
213244, orele 9-16.

• electrician de întreținere și reparații, Orăștie, 1 
post, data limită 15.01.2007. Tel. 213244, orele 9 - 
16.

• fierar-betonist, Deva, 2 posturi, data limită 
10.01.2007. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• fierar-betonist, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 31.01.2007. Tel. 213244, orele 9 -16.

• fierar-betonist, Hunedoara, 50 posturi, fără 
antecedente penale, data limită 14.01.2007. Tel. 
213244, orele 9-16.

• galvanizator, Orăștie, 3 posturi, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
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• gaterist la tăiat bușteni, Petroșani, 2'posturi, 
data limită 31.01.2007. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• inginer constructor instalații, Hunedoara, 2 
posturi, data limită31.01-2007. Tel. 213244, orele 9 
-16.

• Instalator apă, canal, Deva, 10 posturi, data 
limită 30.06.2007. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• Instalator apă, canal, Orăștie, 1 post, data 
limită 15.01.2007. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații, 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 4.01.2007. Tel. 
213244, orele 9-16.

• lăcătuș mecanic. Deva, 10 posturi, data limită 
5.01.2007. Tel. 213244, orele 9-16.

• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 10 posturi, data 
limită 30.01.2007. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 5 posturi, data 
limită 31.01.2007. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• lucrător comercial, Deva, 1 post, data limită 
4.01.2007. Tel. 213244, orele 9 -16.

• macaragiu, Hunedoara, 1 post, data limită 
8.01.2007. Tel. 213244, orele 9-16.

• măcelar, Hațeg, 18 posturi, data limită 
5.01.2007. Tel. 213244, orele 9-16.

• maistru construcții civile, industriale, Hune
doara, 2 posturi, data limită 31.01.2007. Tel. 
213244, orele 9-16.

• maistre industria alimentară Hațeg, 3 posturi, 
data limită 5.01.2007. Tel. 213244,.orele 9 ■ 16.

• manlpulant mărfuri, Brad, 4 posturi, data 
limită 31.03.2007. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necalificat în silvicultură Petroșani, 
5 posturi, data limită 31.01.2007. Tel. 213244, orele 
9-16.

• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Deva, 4 posturi, data limită 
5.01.2007. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Hunedoara, 19 posturi, data 
limită 30.01.2007. Tel. 213244, orele 9-16.

• operator fabricarea mezelurilor, Hațeg, 9
posturi, data limită 5.01.2007. Tel. 213244, orele S 
•16. ■ -............... ............... .. .............. -■ ■

• paznic, Hunedoara, 2 posturi, dată limită 
31.01.2007. Tel. 213244, orele 9-16.

• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 8 
posturi, data limită 1.03.2007. Tel. 213244, orele 9 
■16.

• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații, 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 4.01.2007. Tel. 
213244, orele 9-16.

• lăcătuș mecanic. Deva, 10 posturi, data limită 
5.01.2007. Tel. 213244, orele 9-16.

• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 10 posturi, data 
limită 30.01.2007. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 5 posturi, data 
limită 31.01.2007. Tel. 213244, orele 9 -16.

• lucrător comercial, Deva, 1 post, data limită 
4.01.2007. Tel. 213244, orele 9-16.

• macaragiu, Hunedoara, 1 post, data limită
8.01.2007. Tel. 213244, orele 9-16.

• măcelar, Hațeg, 18 posturi, data limită 
5.01.2007. Tel. 213244, orele 9-16.

• maistre construcții civile, industriale, Hune
doara, 2 posturi, data limită 31.01.2007. Tel. 
213244, orele 9-16.

• maistru industria alimentară Hațeg, 3 posturi, 
data limită 5.01.2007. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• manipulant mărfuri, Brad, 4 posturi, data 
limită 31.03.2007. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• mașinist la mașini pentru terasamente, 
Petroșani, 1 post, data limită 31.01.2007. Tel. 
213244, orele 9-16. .
• montafor subansambluri, Hunedoara, 35 
posturi, data limită 15.01.2007. Tel. 213244, orele 9 
•16.
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• muncitor recalificat în silvicultură Petroșani, 
5 posturi, data limită 31.01.2007. Tel. 213244, orele 
9-16.

• muncitor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Deva, 4 posturi, data limită 
5.01.2007. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor recalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Hunedoara, 19 posturi, data 
limită 30.01.2007. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• operator fabricarea mezelurilor, Hațeg, 9 
posturi, data limită 5.01,2007. Tel. 213244, orele 9 
■16.

• paznic, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.01.2007. Tel. 213244, orele 9-16.

• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 8 
posturi, data limită 1.03.2007. Tel. 213244, orele 9 
■16.

• preparator la concentrate miniere, Hune
doara, 4 posturi, data limită 31.01.2007. Tel. 
213244, orele 9-16.

• sortator produse, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.01.2007. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• sudor In mediu protector, Deva, 10 posturi, 
data limită 5.01.2007. Tel. 213244, orele 9 -16.

• sudor In mediu protector, Simeria, 4 posturi, 
data limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• șef atelier transporturi, Hunedoară 2 posturi, 
data limită 31.01.2007. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• termlst-tratamentlst de piese semifabricate,
Orăștie, 4 posturi, data limită 30.03.2007. Tel. 
213244, orele 9-16.

• vânzător, Deva, 2 posturi, data limită 
11.01.2007. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• zldar-restaurator Deva, 3 posturi, data limită 
5.01.2007. Tel. 213244, orele 9 -16.

• zidar-restaurator, Deva, 5 posturi, data limită 
3.01.2007. Tel. 213244, orele 9-16.

• zWar-rosar-tencuitor, Deva, 2 posturi, data 
limită 10.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• zidar-rosar-tencuitor, Hunedoara, 50 posturi, 
data limită 14.01.2007, fără antecedente penale. 
Tel. 213244, orele 9-16.

zMBHBSarWncpitOr. SmeriS 2 posturi, data 
limită 25.01.2007. Tel. 213244, orele 9 -16.

• zugrav, vopsitor, Simeria, 2 posturi, data limită 
25.01. Tel. 213244, orele 9-16.

Cititorii 
Cuvântul liber: 

Oameni bine 
informați! 

Ziarul familiei 
tale!

Informația te privește! f
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•Concert. Peste 10.000 de persoane au asistat la Buenos Aires, cu ocazia Anului Nou, la un concert în aer liber transmis în direct în Europa și dirijat de celebrul Daniel Barertboim. Concertul a avut loc în Place de la Republique, în apropiere de Obeliscul din Buenos Aires. (MF)

Cele trei prăjituri în formă de purceluși au fost confecționate de către un patiser din Chongqing, China, odată cu intrarea în 2007, anul porcului. (Foto: EPA)

Baie în Tibru
Roma (MF) - Șapte bărbați au făcut, luni, tradiționala baie de Anul Nou în apele Tibrului, sărind de pe unul dintre podurile Romei și fiind încurajați de mai multe sute de persoane. Sub un cer înnorat, dar la o temperatură suportabilă (15 grade Celsius), patru italieni, un ungur, un columbian și un francez, îmbrăcati în slip sau costume pentru scufundări, au sărit de pe podul Cavour în apele fluviului. Adunați pe podul cu înălțimea de 17 metri sau așezați în caiace pentru a vedea mai bine, mai multe sute de locuitori ai Romei și turiști i-au încurajat pe înotători.

Woods va 
deveni 
tată
Los Angeles (MF) - 
Jucătorul de golf 
Tiger Woods a 
anunțat, pe site-ul 
său oficial, că va 
deveni tată, soția sa 
Elin urmând să nască 
în această vară. „Elin 
și eu așteptăm 
primul nostru copil în 
această vară. Suntem 
foarte fericiți. Mi-ar fi 
plăcut să îl am alături 
pe tatăl meu în aces
te momente fericite", 
a afirmat Woods, al 
cărui tată a decedat 
în mai 2006. Woods 
și Elin Nordegren, un 
fost model suedez, 
sunt căsătoriți din 
octombrie 2004.

Cei doi elefanți au sărbătorit trecerea în Noul An, într-o grădină zoologică din Mel- bourne, Australia. (Foto: epa)

Cel mai bun grup muzical 
al tuturor timpurilor

Londra (MF) - Trupa rock Queen, a cărei carieră s-a întins de-a lungul a două decenii, a fost desemnată „cel mai bun grup muzical britanic al tuturor timpurilor”, devan- sându-i pe legendarii Beatles într-un sondaj realizat de BBC Radio în rândul ascultătorilor săi. Un număr de 20.000 de ascultători au răspuns la sondaj în timpul unei emisiuni cu durata de trei ore. Queen a obținut cu 400 de voturi mai mult decât Beatles, Rolling Stones situându-se pe a treia poziție, înaintea formațiilor Oasis și Take That. înființată în 1970 și formată din solistul Freddie Mercury, chitaristul Brian May, bateristul Roger Taylor și basistul John Deacon, Queen a compus circa 15 albume până la desființarea sa în 1991, în urma decesului lui Mercury din cauza maladiei SIDA.

Michael Jordan a divorțat
■ Jordan, unul dintre 
cei mai mari baschetba- 
liști din NBA, a divorțat 
după 17 ani de mariaj.

Chicago (MF) - Divorțul, pronunțat oficial în 29 decembrie de către un tribunal din Lake, s-a făcut pe „cale amiabilă”, conform unui comunicat dat publicității de un cotidian american. Potrivit acestui comunicat, cuplul nu mai locuia împreună din februarie 2006. Michael și Jua- nita Jordan vor avea custodia comună a celor trei copii având vârste de 18, 16 și 14 ani. în perioada sa de glorie, Michael „Air” Jordan, în vârstă de 43 de ani, care s-a retras din activitate în aprilie 2003, a fost în NBA de șase ori campion cu Chicago Bulls în anii '90, de zece ori cel mai bun marcator al sezonului, de

Michael Jordan (Foto epa)

cinci ori cel mai bun jucător

al sezonului și de două ori campion olimpic, la Los Angeles în 1984 și Barcelona în 1992. El a înscris în întreaga sa carieră 32.292 de puncte, fiind al treilea marcator din istoria NBA, având o medie de meci de 30,12 puncte(record NBA).
Vacanța lui Kidman scurtată 
din cauza paparazzilor

Sydney (MF) - Actrița australiană Nicole Kidman și-a scurtat vacanța de sfârșit de an, pe care o petrecea în Australia, în urma unei altercații cu un fotograf. Vedeta, care se afla în Australia împreună cu soțul ei, cântărețul de muzică country Keith Urban, s- a înfuriat în momentul în care un fotograf, Jamie Faw- cett, a făcut fotografii cuplului și mașinii celor doi. Faw- cett - care va compărea la sfârșitul lunii în fața unui tribunal din Sydney după descoperirea, în urmă cu un an, a unui aparat de ascultare

la domiciliul lui Nicole Kidman - a declarat că actrița a coborât geamul mașinii pentru a-1 înjura. El a mai spus că Keith Urban, care și-a întrerupt tratamentul de dezintoxicare din Statele Unite pentru a petrece sărbătorile cu soția, a încercat să o calmeze pe Nicole Kidman. „Mai mult ea s-a agitat. El mi s-a părut că dorea să o liniștească”, a spus fotograful. Cuplul, care a părăsit luni Australia la bordul unui avion privat, a beneficiat de protecție din partea forțelor de ordine, a anunțat poliția.
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Taur, îi plac model ingul, muzica și mâncarea italiană.
DianaNăscută în zodia 1

Niponii, urați de împărat
■ împăratul Akihito a 
transmis zecilor de mii 
de niponi urările sale de 
Anul Nou.Tokyo (MF) - împăratul Akihito al Japoniei și familia sa au prezentat, marți, urările de Anul Nou în fața a zeci de mii de persoane venite, potrivit tradiției, să ovaționeze sub balcoanele Palatului imperial din Tokyo. „Sunt extrem de fericit să sărbătoresc Anul Nou împreună cu voi”, a spus monarhul, care a fost însoțit de împărăteasa Michiko, de prințul moștenitor Naruhito, de soția acestuia, Masako, de prințul Akishino și de prințesa Kiko. „La începutul acestui an, mă rog pentru

Familia imperială a transmis urările de Anul Noubunăstarea Japoniei și pentru pace în lume”, a adăugat el, în uralele celor prezenți. împăratul a mai fost aclamat la asemenea amploare pe 23
decembrie, când a împlinit 73 de ani și s-a aflat în fața unei mulțimi de 16.500 de persoane. Palatul nu își deschide porțile pentru public decât de două

ori pe an: la aniversarea monarhului și la Anul Nou.
Urmaș de sex masculinFamilia imperială, care se bucură de un respect imens în Japonia, s-a îmbogățit în 2006 cu un nou membru: Hisahito, fiul prințului Akishino și al prințesei Kiko. Hisahito, primul băiat care s- a născut în familia imperială niponă după mai bine de 40 de ani, va putea domni în viitor în Japonia, în virtutea regulilor de succesiune actualmente în vigoare. Nașterea lui amână pe termen nedefinit proiectele de revizuire a codului imperial care urmăreau să le permită femeilor să urce pe tronul Crizantemei.

„Legământ spiritual" în Thailanda
■ Kate Moss și Pete 
Doherty au organizat o 
ceremonie de căsătorie, 
pe o plajă în Thailanda.

Londra (MF) - Cei doi și-au declarat dragostea reciproc și au făcut acest „legământ spiritual” în timpul unei vacanțe romantice pe insula Phuket, însă ceremonia boemă nu reprezintă un angajament legal,

fiind doar un gest simbolic. Un purtător de cuvânt al lui Moss nu a negat, dar nici nu a confirmat că ceremonia a avut loc. Se presupune că evenimentul a avut loc în apropierea hotelului exclusivist Amanpuri. Moss a purtat flori în păr pe durata ceremoniei la care au participat doar câțiva prieteni apropiați. Cu puțin timp înainte, perechea a participat la o petrecere excen

trică a personajului monden David Tang. Petrecăreții au băut șampanie și au urmărit un foc de artificii care a costat 150.000 de euro. Doherty, care este monitorizat de doi ani pentru posesie și consum de droguri, a ajuns weekend-ul trecut în Thailanda. Cei doi sunt cazați la o vilă privată de lux, în vecinătatea locului unde stă ducesa de York, Sarah Ferguson.

luminat cerul de Anul Nou, în vechiul oraș Kra- covia. (Foto: EPA)


