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Cer temporar noros cu posibile 
precipitații sub formă de ninsoare. Așezări rămase în beznă
dimineața la prânz seara

• Cozma - liber. Comisia de eliberare con- di-ționată de la Penitenciarul Rahova a propus punerea în libertate a fostului lider al minerilor, Miron Cozma, considerând că acesta îndeplinește condițiile pentru a fi eliberat condiționat. Propunerea va fi analizată de Judecătoria sectorului 5. (M.S.)

■ Peste o sută de sate 
hunedorene au rămas 
fără curent electric din 
cauza ninsorilor.

Deva (M.S.) - Peste o sută de sate din județ au rămas fără energie electrică din cauza ninsorilor abundente care

CîrCd 3000 de elevi beneficiază gratuit de asistență stomatologică la cabinetul aflat în incinta Liceului Pedagogic „Sabin Drăgoi" din Deva. (Foto: Traian Mânu)
--- —, —---------- —----------- . ---------~"

Se primesc acte pentru cârd

Incendiu la Mittal Steel
Hunedoara (M.S.) - Un incendiu s-a produs în noaptea de marți spre miercuri la secția de turnare continuă a oțelului din combinatul siderurgic Mittal Steel Hunedoara, din cauza unui scurtcircuit electric. „Au ars aproximativ 50 de metri de cabluri de comandă și comunicații. Pentru remedierea defecțiunilor este necesară întreruperea fluxului tehnologic aproximativ 48 de ore, conform specialiștilor societății”, a declarat lt.col Neculai Dorobăț, ofițer de relații publice în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara. Pagubele au fost limitate datorită intervenției rapide a pompierilor.
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Salariul minim în UE

■ CJAS Hunedoara 
primește, de ieri, cereri 
pentru cârdul european 
de sănătate.

Deva (I.J.) - Casa de Sănătate a început să primească, de ieri, actele necesare pentru eliberarea cârdului de asigurat. „Actul se eliberează doar persoanelor care au contribuția plătită la zi pentru 

au căzut în zona Munților Retezat. Ninsoarea a dus la supraîncărcarea cu zăpadă a firelor de transport al energiei electrice, fapt care a făcut ca unele conductoare să se rupă. Alte fire de curent s-au apropiat mult unele de altele și au provocat scurtcircuite electrice. De asemenea, mai mulți 

fondul de sănătate și permite acordarea de asistență medicală gratuită în țările membre ale UE”, a declarat Ovi- diu Bîndea, purtător de cuvânt al CJAS Hunedoara. Peste 100 de persoane s-au înghesuit ieri la ghișeele Casei pentru obținerea primelor cârduri de asigurat. Practic, la 10 ianuarie, cei mai harnici se vor afla deja în posesia actului. Cei care nu simt asigurați și 

izolatori au fost rupți din cauza suprasolicitării, iar în mai multe zone au fost găsite crengi și copaci care căzuseră peste liniile de transport al curentului electric. Echipele Enel Electrica Banat s-au aflat pe teren de la primele ore ale dimineții pentru remedierea defectelor apărute. Cele mai 

vor un astfel de cârd trebuie să achite în jur de 2.500 de lei, adică contribuția pe ultimii cinci ani la fondul de sănătate, în cazul copiilor sub 14 ani, se depune certificatul de naștere, iar pensionarii trebuie să aducă ultimul talon de pensie. Cârdul este valabil 6 luni.

afectate zone au fost Baru Mare-Hațeg, Simeria și Hunedoara, au afirmat reprezentanții companiei. Ieri după-ami- ază se estima că situația ar putea reveni la normal în cursul serii, în condițiile în care echipele de tehnicieni ar fi avut condiții de acces spre zonele cu defectele electrice, /p.3

Obligațiuni
Orăștie (I.J.) - Modernizarea infrastructurii în municipiul Orăștie va costa câteva zeci de milioane de lei. Banii vor fi obținuți din obligațiuni municipale apreciate de emitent - Consiliul Local - ca un mod eficient de finanțare a proiectelor de investiții, /p.3
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Accidente la
■ Un bărbat și-a pier
dut viața și alți doi au 
fost grav răniți în urma 
accidentelor rutiere.

Hunedoara (M.T.) - în ultimele zile din 2006 s-au petrecut trei accidente grave de circulație pe șoselele hunedorene, soldate cu un mort și doi răniți grav. Unul dintre acestea s-a petrecut în Hunedoara, unde conducătorul unei autoutilitare, Daniel C., de 38 ani, din Teliucu Infe-

sfârșit de anrior, nu s-a asigurat la efectuarea manevrei de mers înapoi, surprinzând și accidentând mortal pe Carol D., de 65 ani, din Hunedoara, care se deplasa regulamentar pe partea stângă a carosabilului. Celelalte două accidente rutiere s-au petrecut în municipiul Brad, unde Dumitru P., de 53 ani, din Brad, și Dorel Petru F., de 55 ani, din aceeași localitate, care au traversat strada prin loc nepermis și fără să se asigure, au fost grav răniți.

Persoane ii> site de simț civic și respect față de investițiile făcute în Deva au distrus zeci de metri din gardul care desparte cele două sensuri de circulație de pe bulevardul N. Bălcescu. Autoritățile au început o anchetă pentru depistarea celor vinovați.
(Foto CL)
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Averile aleșilor• Cerere-avertîsment. PSD cere Guvernului, Primăriei și Președinției să publice costurile revelioanelor din București. Social-democrații consideră că aderarea ar fi trebuit să fie un moment al unității și solidarității naționale, dar, „și de această dată, președintele Băsescu și premierul Tăriceanu au pus orgoliile personale mai presus de oameni".(MF)
Alegeri la PPE-PD

Strasbourg (MF) - Grupul PPE-DE din Parlamentul European își va alege, marți, 9 ianuarie, noul președinte, se arată intr-un comunicat remis de Partidul Popular Eu- ropean-Democrații Europeni. Fiecare dintre cei 277 de membri ai grupului, printre care se numără și eurodeputații români și bulgari, vor participa la vot. Alegerile au loc pentru desemnarea succesorului actualului lider al grupului PPE-DE, Hans-Gert Poe- ttering, al cărui mandat a început în 1999, și care va candida pentru președinția Parlamentului European. Miercuri, 10 ianuarie, grupul PPE-DE va desemna prin vot vicepreședinții și candidații pentru Biroul central al Parlamentului și pentru posturile de chestori.

Călin Popescu Tă
riceanu.

(Foto: E.P.A.)

Schimbarea 
ca pretext 
București (MF) - 
Tăriceanu a schimbat 
statutul Autorității 
pentru Comunicații, 
însă președintele a 
rămas același. în luna 
decembrie, premierul 
Călin Popescu Tări
ceanu a pierdut 
recursul pe care l-a 
înaintat, la înalta 
Curte de Casație și 
Justiție, fostul 
președinte al 
Autorității, Ion Sme- 
eianu, după ce acesta 
a fost destituit din 
funcție, prin decizie a 
prim-ministrului, în 
martie 2005. înalta 
Curte a anulat decizia 
emisă de premier și a 
dispus reinstalarea lui 
Smeeianu în funcția 
deținută anterior emi
terii actului, cu 
obligarea șefului 
Executivului la plata 
despăgubirilor 
reprezentând salariul 
indexat, majorat și 
recalculat, ca și a 
celorlalte drepturi.

■ Doar 24 din cei 137 
de senatori și-au actu
alizat declarațiile de 
avere.

București (MF) - Declarația de avere depusă pe 27.12.2006 de președintele Senatului, Ni- colae Văcăroiu (PSD), este la fel cu aceea de la sfârșitul a- nului 2005. în noua declarație, Văcăroiu mai precizează doar că a câștigat din salariu 464.151.412 lei vechi (46.415 RON).
Salvarea: fiicelePreședintele PC, Dan Voi- culescu, și-a publicat declarația de avere pe site-ul Senatului în data de 21.12.2006, aceasta cuprinzând mai multe modificări, comparativ cu precedenta declarație de a- vere, din 30 mai 2006. Astfel, nu mai apare nici un teren din cele patru pe care le deținea la jumătatea anului 2006, la Corbeanca, Breaza, Predeal și Otopeni. Nu se mai află nici în posesia unei case în Otopeni. Pe toate le-a dat fiicelor sale. A rămas doar imobilul din Șoseaua Kiseleff, în valoare de 193.198,6 RON. De asemena, a donat acțiunile
Zonele defavorizate din România, avantajate

Hans-Gert Poettering
(Foto: E.P.Ă.)

Identitatea suspecților de terorism
Madrid (MF) - Identitatea celor cinci persoane arestate în Spania sub suspiciunea de „terorism internațional" și legături cu doi teroriști implicați în atentatele de la 11 martie 2004, a fost făcută publică. Suspecții simt Zohaib Khadiri - arestat la Barcelona, Djilali Boussiri - reținut de polițiștii din Taragona, Nasreddme Ben Laid Amri - arestat la Girona, Samir Tahtah - reținut la Cadiz și Kamal Ahbar - deținut în Coruna.

■ „într-o țară supranu
mită «tigrul din Balcani» 
datorită creșterii econo
mice totul este posibil".

Berna (MF) - Aderarea României la Uniunea Europeană va contribui la dezvoltarea unor regiuni defavorizate, cum ar fi județul Hunedoara, unde desființarea minelor de cărbuni a lăsat în urmă mii de șomeri, comentează cotidianul elvețian Le Temps, în ediția electronică, în comuna hunedoreană Ghe- lari, mina de cărbuni închisă în 1997, a provocat intrarea în șomaj a multora dintre cei 7.000 de locuitori. în prezent, populația locală s-a redus la 2.500 de locuitori, după plecarea celorlalți la muncă în Spania, Italia sau Grecia. Din cauza surpării pământului în zona minieră, biserica ortodoxă din Ghelari - un lăcaș de cult în care se află icoane foarte prețioase - a avut 

de la fima Grivco, Antena 1, Antena 2, Antena 3, SC Intact SA, Tipografia Intact SA, celor două fiice, păstrând mai multe sume în RON> Euro și USD, în diverse conturi bancare.
„Renașterea" câștigurilorPreședintele PSD, Mircea Geoană, a vândut, anul trecut, un teren intravilan de 9.955 metri pătrați. în băncile din România, liderul PSD are conturi de 72.295 RON și 17.965 USD, iar soția sa, Mihaela Geoană, are 5.500 USD în cont, în băncile din SUA, Geoană are 203.214 USD. în ultimul an fiscal încheiat, Mircea Geoană a câștigat, în calitate de senator, 54.947 RON; soția sa - 13.500 RON, ca director al „Renașterea”; copiii săi - 576 RON, indemnizație. Senatorul PSD Antonie Iorgovan, printre putinii care și-au actualizat declarațiile, precizează că are un depozit bancar de 74.109 euro, comparativ cu luna ianuarie 2006, când avea 5.312 euro. Iorgovan a câștigat 39.900 RON ca senator și 65.295 ca profesor universitar. Avocatul Iorgovan a mai obținut venituri de 1.586.000 RON, iar soția sa - 110.000 RON, ca notar.

nevoie să fie reconsolidată. Ceea ce îl îngrijorează pe preotul Vlad Vasile este însă „necunoscutul" rezervat României după aderarea la Uniunea Europeană. „Toată lumea se așteaptă la creștere economică și la crearea de locuri de muncă. Aș fi fericit dacă oamenii rămași în șomaj vor reuși să găsească de lucru în zonă. Dar mă tem că România se va dilua în Europa, că își va pierde o parte a identității și spiritualității", explică preotul ortodox.
„Tigrul din Balcani"„într-o țară supranumită «tigrul din Balcani» datorită creșterii economice de 8,6 la sută, totul este posibil. Mai ales aici, în județul Hunedoara, una dintre regiunile cele mai urbanizate din România. La doar câțiva kilometri, împăratul roman Traian îl învingea pe Decebal în anul 106.

Manifestații. Musulmanii din Kashmiri (India) au | strigat slogane în timp ce au ars o efigie a președintelui I american, George W. Bush, în timpul unor demonstrații anti-SUA, împotriva execuției fostului președinte al Iraku- I lui, Saddam Hussein. (Foto: e.p a.) I
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Este evenimentul fondator al națiunii române", remarcă jurnaliștii elvețieni.„Suntem singurul popor care elogiem atât cuceritorii, cât și regele învins", se amuză Mircea Ioan Molot, președintele Consiliului Județean Hunedoara. „Este dovada că ne putem descurca în Europa. Pe termen scurt, cred că românii vor fi decepționați, pentru că trebuie să ne schimbăm mentalitățile. Economia noastră va avea de suferit, mai ales din cauza noilor reguli con- curențiale și de pe piața muncii. Dar pe termen lung sunt optimist", subliniază Molot. „Deva, oraș cu 70.000 de locuitori, nu are timp pentru regrete. Noi cartiere, noi ramuri industriale, noi companii, Honda, Volvo, o fabrică de încălțăminte italiană, orașul explodează în toate părțile", observă corespondentul Le Temps.

Anularea datoriilor
Strasbourg (MF) - Cetățenii bulgari aflați în străinătate au trimis o scrisoare Parlamentului European prin care cer Guvernului de la Sofia să anuleze toate taxele restante pe care le-au acumulat în țara de origine din cauza neachi- tării asigurărilor de sănătate din anul 2000, relatează site-ul Novinite.com. Cetă-,,' țenii bulgari din străinătate** cer anularea datoriilor acumulate la asigurările de sănătate „Sperăm că aderarea Bulgariei la UE va conduce la soluționarea situației cetățenilor bulgari aflați în străinătate, care sunt forțați să achite asigurări de sănătate în Bulgaria, deși locuiesc permanent în afara țării", subliniază scrisoarea, semnată de 147 de cetățeni bulgari din 36 de țări.
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Miron Beteg
mironbeteg@yahoo.com

Text neserios, cu femei și multă UE

Nu peste multă vreme - într- 

o zi de 13! - ne vom alege 
europarlamentarii. Pentru orice 
țară proaspăt aderată, europarla
mentarii reprezintă un soi de 
batalion de asalt, avangarda 
calităților naționale iar, pentru 
noi, varianta cea mai vizibilă și 
cea mai bine „antrenată" a 
haiducilor care vor să schimbe 
Codrii Vlăsiei cu scaunele capi
tonate de la Bruxelles. Măcar și 
pentru că, vrând-nevrând, Vlăsia 
a ajuns teren intravilan și intră 
deja la speculă, nu la haiducie. 
Sunt aci nu doar șansa, ci și 
orgoliul românesc în joc. Mă 
rog, și orgoliul unguresc, pentru 
că și în UDMR mulți au 
recunoscut că se gândesc cu 
drag la Europa. în consecință, 
mai toate partidele și-au anunțat, 

chiar fără amplificare, posibilii 
reprezentanți la euroalegeri. 
Anunțurile respective, făcute la 
sfârșitul anului trecut, mi-au 
amintit de două lucruri. De un 
banc porcos și de titlurile din 
ziarele de acum 15 ani.

Bancul e cel cu un haiduc 

care, fugind de poteră, cere voie 
să se ascundă sub poalele unei 
babe. „Te poți ascunde, i se 
răspunde, dar ai grijă ce faci sub 
fustă, că eu sunt Baba Novac!". 
Titlurile care mi-au răsărit în 
minte erau, majoritatea, de 
genul: „Ne-am luat revanșa. 
Româncele cuceresc Istanbulul." 
Ce legătură poate exista între un 
haiduc intrat sub fusta unei 
babe, curviștinele române care 
spărgeau piața sexului tarifat și 
alegerile europarlamentare? E 
simplu. Noi n-am cucerit nicio
dată Europa cu sabia, n-am 
năvălit niciodată peste Asia prin 

praf și tropot de copite. Am avut 
mereu o „purtare aleasă" în isto
rie. Ne și lăudăm cu asta. Cu 
faptul că am sabotat-o. Suntem, 
în schimb, mari specialiști în isto
ria de budoar. Iar după căderea 
Zidului Berlinului facem o 
politică de paparude excitate. 
Modești când e vorba de măreție, 
suntem grandomani în nimic. 
Ne-am simțit aproape răzbunați 
când primul val românesc - târ
fele de doi lei - au luat cu asalt 
de portjartiere și bombardament 
de minijupuri și cetatea Stambu- 
lului, și împrejurimile Vaticanu
lui. Ne-am simțit răzbunați pe tot 
păgânismul lumii ăsteia. Tocmai 
de aceea, vrem să facem istoria 
mare tot „sub protecție de fuste". 
Cam multă șmecherie, plus dis
preț cât cuprinde.

Prm vrea s-o trimită în Parla
mentul European pe Oana 
Zăvoranu. Hai să zicem că după 

PRM nu te poți lua. La așa tri
bun, așa... tribună. E mai tri
bună, oricum, decât Daniela 
Buruiană Aprodu, ca să nu mai 
pomenesc de doamna Mitzura. 
Partidul Democrat joacă, în 
schimb, rolul de partid serios. Se 
preface chiar că guvernează țara. 
Că are sprijinul total al Cotroce- 
nilor. Așa că nici măcar parti- 
pris-uri sentimentale n-ar trebui 
să aibă. Vi-I închipuiți pe Emil 
Boc având o amantă, căreia să-i 
promită, la întâlniri prin tot soiul 
de garsoniere închiriate cu luna, 
un loc pe lista de europarlamen- 
tari? Trebuie să fii Garcia Mar- 
quez să-ți poți imagina așa ceva. 
Totuși, vrea să le europarla- 
menteze pe Elena Udrea și pe 
Roberta Anastase. Despre Elena 
Udrea știți mai multe decât 
despre Eminescu, așa că nu 
insist. Roberta, în schimb, s-a 
vrut Miss World. Nu i-a ieșit, dar 
frumoasă tot e. Cum să nu-i 
răsplătești frumusețea cu un loc 
în Parlamentul European? Cum 
să nu te gândești că ar putea 

face un lobby de milioane? 
Alături de Daciana Sârbu. Social- 
democrații au și ei voie să-și 
trimită tot o jună printre 
legiuitorii Europei. Nu vedeți 
deja titlurile din ziare: 
„Româncele cuceresc Europa"?

Să nu uit: textul acesta nu are 

nici o legătură cu poziția 
redacției. Deși...Ca popor, noi 
ne vom ascunde în continuare 
sub fustele lui Baba Novac. 
Adevărații profesioniști vor 
număra gropile din șoselele 
patriei. Femeile noastre frumoase 
vor face politică înaltă. Ori, mă 
rog, până unde ajung. Deși mă 
întreb, inocent, dacă nu era mai 
simplu să facă schimb de rețete 
de zacuscă direct în țară, nu la 
Bruxelles, unde, oricum, nu-și 
vor lua oalele cu ele.
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• Șoferi fără permis. în ultimele cinci zile, polițiștii hunedoreni au aplicat 113 amenzi la legea circulației, din care 19 la regimul de viteză. Un număr de 16 conducători auto au rămas fără permise de conducere, din care unul pentru consum de alcool. (M.T.)
• Cercetat. Mircea B., 23 de ani, din Hune-.... doara, a fost prins în flagrant de polițiștii '■S Biroului de Investigații Criminale Hunedoara după ce a furat din incinta „Mittal Steel" Hunedoara 80 de kilograme de cupru în valoare totală de 1.440 lei. Asupra autorului a fost găsită și o substanță necunoscută, care a fost ridicată în vederea expertizării. (M.T.)

Turiști ramași blocati la schi
A

Plata rovinietei
Deva (C.P.) - Hunedorenii pot plăti tariful de utilizare â rețelei de drumuri naționale la 17 oficii poștale din județ. Tariful poate fi achitat integral, pentru care se eliberează rovinieta-ecuson, sau eșalonat, pentru care, pe lângă rovinieta-ecuson, se eliberează și rovinieta-talon, ambele fiind însoțite de documentația care atestă plata.

Vulcan B-dul Mihai Viteazul, nr.19A

Oficiul poștal Adresa
Brad Str. Republicii, nr.2
Călan Str. Bradului, nr.1
Deval B-dul Decebal, bl. 16
Deva3 Aleea Păcii, nr.3
Deva4 Str. Mihai Viteazul, nr.32
Deva6 Str. Mihai Eminescu, nr.71
Hațeg
Hunedoara 1

Piața Unirii, nr.1
Str. Rusca, nr.4, bl. 17 6

Hunedoara!
Lupeni

Str. Bucegi, bl.7A
Str. Tineretului, nr.2

Str. Armatei, nr.2
reuiiai au. nepuunui,
Petroșanii Str. 1 Decembrie 1918, nr.86
Petroșanii Str. Aviatorilor, bl.46
Simeria Str. Avram lancu, nr.23
Uricani Str. Muncii, nr.1

---------------------------------------------l----------- i----- :----------------- - 
W

Agent de pază sau tâlhar?
Petroșani (T.S.) - în prima zi din 2007, Poliția Municipiului Petroșani a fost sesizată de către Daniel O., de 39 ani, din localitate, despre faptul că, în timp ce se deplasa spre domiciliu, a fost acostat de doi tineri necunoscuți, care, prin violență, l-au deposedat de suma de 130 lei, un telefon mobil și actele de identitate. Imediat polițiștii au constituit o echipă operativă care, în urma cercetărilor și investigațiilor efectuate, a identificat și reținut autorii, în persoana lui Ioan B., de 24 ani, din Petroșani, agent de pază, fără antecedente penale, și Alin S., de 18 ani, din județul Mureș, locuind fără forme legale în Petroșani, cu antecedente penale, fără ocupație. Au fost prezentați Judecătoriei Petroșani care a emis, pe numele acestora, mandate de arestare preventivă pentru 29 zile, pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie, prejudiciul fiind recuperat.

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.

EU

CUVÂW vot prin 
SMS 

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

Trimite SMS conținând cuvântul
DA la numărul 0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate 
și scurte comentarii, însoțite de nume.

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

■ Zăpada a blocat 
peste o mie de turiști 
aflați la schi în stațiu
nile Straja și Râușor.

Lupeni (M.S.) - Drumul de acces spre stațiunea Straja, din Valea Jiului, este blocat din cauza ninsorii căzute în cursul nopții de marți spre miercuri, stratul de zăpadă măsurând o jumătate de metru. „Abia am reușit să coborâm cu mașina de intervenție a Salvamont. Este necesar ca drumul să fie degajat pentru că în cazul unor eventuale incidente, în stațiune se poate ajunge doar cu telescaunul, însă acesta funcționează doar până la ora 17.00”, declara ieri șeful Salvamont Lupeni, Geor- ge Resiga. în stațiunea Straja se mai află peste o mie de turiști, marea lor majoritate a- vând rezervări până dumi

nică. Dintre aceștia, aproximativ 15 la sută au preferat să urce în stațiune cu mașinile. „Stratul de zăpadă în stațiune măsoară peste un metru. Deocamdată, turiștii se bucură de zăpadă, toate pârtiile sunt funcționale și bătute cu ratra- cul”, a afirmat Emil Părău, unul dintre cabanierii de la Straja.Angajați! Direcției Județene de Drumuri Hunedoara au încercat să degajeze drumul spre Straja și s-a decis intervenția cu un buldozer adus în zonă din orașul Hațeg. Se apreciază că drumul de acces spre stațiune va fi practicabil în cursul zilei de astăzi.
Râușorul blocatPeste o sută de turiști au rămas blocați și.în stațiunea Râușor, din cauza copacilor care au căzut pe drumul de acces, în urma ninsorii abun-

Orăștie, cu altă față
■ Primarul municipiului 
Orăștie promite că 
orașul va arăta altfel la 
Revelionul următor.
Ina Jurcone___________________
ina.jurcane@informmedia.ro

Orăștie - Covor asfaltic pentru toate drumurile, extinderea Primăriei Orăștie, amenajarea Canalului Morii și a centrului istoric sunt doar câteva din obiectivele propuse pentru 2007 de Consiliul Local Orăștie.Pentru realizarea investiției este nevoie de câteva sute de milioane de lei, bani ce nu vor putea fi obținuți decât de la populație prin obligațiuni municipale. „Ceea

ce ne propunem să realizăm în 2007 sunt investiții pentru câteva zeci de ani, de aceea nu mi s-ar părea normal ca o singură generație să plătească pentru ceva de care vor beneficia mai multe. De aceea rațiunea de a realiza obligațiuni municipale”, a declarat Iosif Blaga, primarul municipiului Orăștie.Un lux din care Consiliul Local speră să obțină bani pentru viitor este realizarea unui hotel propriu.„Delegațiile străine ne costă milioane anual. Prin construirea unui hotel scăpăm de aceste costuri și poate că vom mai încasa și altele, suplimentare, la bugetul local”, adaugă Iosif Blaga, primarul municipiului Orăștie.
Mesajele antifumat,
■ Mesajele antifumat 
de pe pachetele de 
țigări sunt tot mai 
ignorate de tineri.

Deva (C.B.) - Expuși tot mai mult la texte sau reclame menite să diminueze pofta de fumat, tinerii se lasă cu greu influențați pozitiv și continuă să-și susțină viciul. Din acest an pe pachetele de țigări vor fi inscripționate mesaje anti

fumat mai profunde și mai vizibile pentru a crea în rândul fumătorilor un impact mult mai mare. „Fumatul nu omoară direct, dar este factorul determinant pentru o serie de boli, iar cea mai des întâlnită este cancerul, o boală groaznică. Informația de pe pachetul de țigări are totuși consecințe pozitive în sensul că un anumit procent dintre cei care fumează chiar ajung să-și pună problema dacă mai e

Minai Bertlef Răzvan Nlta (Foto: T. Mânu)

Drumarii acționează cu utilaje pentru degajarea zăpezii (Foto: t Mânu)dente. Stațiunea era lipsită, ieri, de curent electric, deoarece mai mulți arbori acope- riți de zăpadă s-au prăbușit peste liniile de alimentare cu energie, a declarat șeful Salvamont Hunedoara, Ovidiu Bo- dean. „Am trimis în zonă șase salvamontiști care au asupra

Iosif Blaga (Foto: CL)

inutilebine sau nu să-și continue viciul”, a spus Dan Magheru, directorul Autorității de Sănătate Publică (ASP). Referitor la imprimarea pe pachetele de țigări a unor imagini dure din care să rezulte consecințele negative ale fumatului, directorul ASP mai afirmă că „dacă asociezi comunicarea verbală cu cea non-verbală efectul este mult mai mare. Adevărul este că la acest viciu este foarte greu să renunți, dar pentru o anumită parte a populației această campanie a mesajelor antifumat va fi benefică”. Tinerii deveni susțin că mesajele de pe pachetele de țigări nu au și nici nu vor avea vreodată efect în rândul fumătorilor. „Singura soluție eficientă pe care o văd eu pentru ca oamenii să renunțe la fumat

lor drujbe cu care să ajute la degajarea drumului de copacii doborâți”, a afirmat șeful Salvamont Hunedoara, care a apreciat că situația ar putea reveni la normal astăzi, după îndepărtarea copacilor de pe drum și intervenția utilajelor de deszăpezire.
Petarde... 
penale!

Deva (T.S.) - Trei co- mercianți ilegali de petarde au fost depistați de cățre polițiștii hunedoreni la sfârșitul lunii decembrie. Maria G., din Hațeg, administrator al unei societăți comerciale, Parascovia C., de 48 de ani, din Orăștie, și Pe- trișor P., din Lupeni, s-au ales cu dosare penale pentru comercializarea de petarde interzise. De asemenea, celor trei le-au fost confiscate:, in vederea cercetărilor, peste 400 de amestecuri pirotehnice clasa a doua.

Dr. Dan Magherueste scumpirea drastică a țigărilor. Dacă nu se va face asta vor putea pune ce imagini vor ei pe pachete pentru că oamenii le vor ignora și vor continua să-și distrugă sănătatea”, spune Mihai Bertlef. „Eu nu fumez și consider că scumpirea țigărilor ar fi soluția cea mai bună pentru ca fumătorii să renunțe la a- cest viciu”, crede Răzvan Nita.
PĂREREA TA COMTEAZĂ: Credeți că românii se vor adapta ușor în primul an de integrare?

■v -riciodată românul 
IN nu se va adapta. Mai întâi trebuie să-și schimbe mentalitatea. Mass media trebuie să explice ce înseamnă aderarea.
Bogdan Ticoș, 
Deva

Probabil că la oraș oamenii se vor adapta mai repede, dar în mediul rural procesul va fi mai greoi. Acolo e altă mentalitate.
Ioan TomuțA,
BrAnișca

Eu sunt sigur că se vor integra repede.în definitiv, toată chestiunea asta cu aderarea se rezumă la un singur lucru: banii.
Daniel Livezan, 
Deva

Se vor adapta mai greu, dar noi sperăm că până la urmă va ieși bine. Depinde foarte mult și de noile legi care ni se vor impune.
Violeta Tripa, 
BrAdAțel

Rămâne de văzut cum le va fi românilor, dar eu cred că lumea se va adapta ușor pentru că românul este obișnuit cu greul.
Cornel Trif, 
Simeria

mailto:ina.jurcane@informmedia.ro
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1809 - S-a născut Louis Brallle, inventator al sistemului 
de scris-citit pentru orbi (m. 1852). _________________
1877 - S-a născut filologul Sexti Pușcariu, membru al

Academiei Române (m. 1948)________
1926- Parlamentul a votat acceptarea 
renunțării prințului Garai la succesiune 
(„actul de la 4 ianuarie") și recunoaș
terea prințului Mihai ca principe 
moștenitor al României.______________
1941 - A încetat din viață filosoful

francez Henri Bergson, laureat al Premiului Nobel în 5927 
(n. 1859).________________ ;__________________________
1942 - S-a născut chitaristul John McLauqhlin (foto).___
1960 - A murit scriitorul francez Albert Camus, laureat 
al Premiului Nobel pentru Literatură în 1957 (n. 1913). 
1965 - A murit poetul T.S. Eliot (n. 1888)._____________
1999 - Ziua lansării efective a euro, moneda unică a Uni
unii Europene.

VREMEA
Prognoza pentru astăziCer temporar noros cu averse ușoare de ninsoare. Temperatura minimă va fi de -5°C, iar cea maximă de 0°C .
Prognoza pentru două zile
Vineri. Ninsoare pe fondul unei vremi în răcire ușoară. Temperatura minimă va fi de -5°C, iar cea maximă de -1°C .
Sâmbătă. Cer temporar noros cu averse ușoare de ninsoare. Temperatura minimă va fi de -4°C, iar cea maximă de 3°C .
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Calendar Creștin Ortodox _____ ________ .
Soborul Sfinților 70 de Apostoli; Cuv. Teoctist, egumenul 
de la Kucumia Slciliei

Calendar Romano - Catolic________________________
Fer. Ângela din Foligno, călug. Nu poate să păcătuiască, 
fiind născut din Dumnezeu. (1 In 3,7-10)

Calendar Greco<atolic____________________________
Cei 70 Ss Apostoli. S Teoctist, c.

Soluția Integrantei din numărul 
precedent: C-C-A-F - POLUL- 
NORD - NICI - MAR - IGLU - CAP 
-EA - BUTAȘ - OL - ALB - Rl - 
ANTA - JEB - ATE - NEA - E - C
- PLAT - RR - ELAN - ATEI - AS
- ANINA - OPAIȚ - OTEL - ONO
RA - IRIS

Întreruperi apA, gaz. curent

Dispecerat apă rece 227087 
Dispecerat apă caldă 217808

Berbec

Se pare că sunteți indispus din cauza unui eșec în afaceri. 
S-ar putea să aveți o discuție mai aprinsă cu persoana iubită, 
dacă vă schimbați planurile în ultima clipă.

Taur

Nu sunteți într-o formă fizică prea bună și vă enervați foarte 
ușor. Nu este o zi favorabilă deciziilor importante sau pla
nurilor de viitor.

Gemeni

Nu este exclus să aveți discuții în familie din cauza unor 
probleme financiare. Puteți evita o situație neplăcută daca 
țineți cont șl de dorințele celorlalți.

Rac

Nu sunteți prea comunicativ și ar fi bine să amânați toate 
întâlnirile. 89 sfătuim să nu vă ocupați de probleme impor
tante, care necesită o bună capacitate de comunicare.

Leu

Entuziasmul de care dați dovadă ar putea să vă atragă 
Invidia unor persoane din anturaj. Este posibil să aveți dis
cuții eu persoana iubită.

Fecioară

S-ar putea să întâmpinați dificultăți în relațiile sociale și să 
fiți atras Intr-un conflict. Vă recomandăm să evitați cer
turile.

Balanță

Dimineața este posibil să fiți puțin confuz din cauza unor 
probleme de natură sentimentală și să vă concentrați mai 
•greu.

Scorpion

Sunteți stresat din cauza unei probleme la serviciu, dar o 
veți rezolva curând. Persoana iubită vrea să vă facă o sur
priză.

Săgetător

Este posibil să aveți o zi tensionată din cauza neînțelegerilor 
cu un coleg sau un partener de afaceri. Nu prea reușiți să 
comunicați cu el.

Capricorn

Sunteți destul de stresat de o lucrare pe care trebuie să o 
terminați urgent. S-ar putea ca relațiile sentimentale să aibă 
de suferit dacă amânați o călătorie planificată mai demult.

Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz_______ 227091
Informații CFR_______ 212725
Urgențe_________________112
Pompieri________________ 981
Jandarmerie 956
Poliție___________________955
O.J.P.C. HD__________214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar Veter. 221145

Vărsător

Aveți succes într-o călătorie de afaceri, dar vă sfătuim să 
nu vă contraziceți cu cei care vă însoțesc. După-amiază 
reușiți să rezolvați o problemă sentimentală mai veche.

7 - - ■
Dimineața sunteți ușor Irascibil și riscați să li scăpa*., 
partenerului de viață o replică nepotrivită. Cereți-vă scuze 
imediat și evitați cu orice preț o ceartă!

Energie electrică__________________________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec
trice.

Gaz _____________________________________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 
metan.

Apă________________________.______________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea apei pota
bile.

Chiftele de pește
Ingrediente: 2 păstrăvi (trote), 2 morcovi, 2-3 cartofi, frunze de țelină, dafin, puțin vin alb, piper boabe, ou și pesmet.
Mod de preparare: Se pun cartofii, morcovii și frunzele de țelină, cele de dafin, piperul boabe și puțină sare, într-o oală cu apă și vin. Când sunt aproape fierte se adaugă și peștele. Se fierb circa 5-7 minute după care se scurge apa din oală, se curăță peștele de oase, se macină cartofii și morcovul împreună cu peștele și se sărează din nou. Se pune și puțin pătrunjel după care se fac chifteluțe, se tăvălesc prin ou și pesmet și se pun la cuptor. Se servesc cu lămâie și ulei de măsline.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:00 Desene animate. 
Spioanele

8:30 Muppets și Vrăjitorul
fi) din Oz (comedie muzi- 

cală/fantezie, SUA 
2005). Cu: Ashanti, 
Queen Latifah.

10:10 Stelele gimnasticii 
românești (r)

1105 TVR singurul prieten
(r)

13:30 Desene animate. Club 
Disney (SUA)

14:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

15:00 Deliciile bucătăriei 
(doc. Anglia) 

1530 Akzente. Interviu cu 
regizorul Thomas 
Ciulei.

17:00 Jurnalul TVR 
17:15 Festivalul de arc de la 

Monte Cario (partea a 
ll-a) (Franța, 2006) 

18:00 Sport 2006.
Episodul 4: 
Calendaristic 

19:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

20*15 Teleanemateca: Rain
(3 Man (dramă, SUA, 

1988). Cu: Dustin Hoff- 
man, Tom Cruise, 
Valeria Colino. R.: Ba- 
rry Levinson

2235 Celebritățile timpului
Htău(s)

2245 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

23:10 Shaolin cowboy
Q (comedie/aventuri/pa- 

rodie western, SUA, 
2000). Cu: Jackie 
Chan, Owen Wilson, 
Lucy Liu. R.: Tom Dey 

1:10 Profeția (thriller, SUA 
11995). Cu: Christopher 
Walken, Virginia Mad- 
sen, Eric Stoltz, Viggo 
Mortensen. R.: Gregory 
Widen

2:50 Să auzim numai de 
binel (r)

3:20 Jurnalul TVR (0 
420 Deliciile bucătăriei (r) 
445 Sport 2006 (r)

700 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit
B(film serial, reluare) 

10:15 Stilul Oana Cuzino 
(reluare)

11:00 Familia Bundy
B(film serial, 

reluare)
12:15 La Bloc

(reluare)
13:00 Știrile ProTv 
1345 Impact iminent

(film, reluare)
1 16:00 Tânăr și neliniștit 

H(film serial).
în distribuție: 
Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Beli, Doug David- 
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott

‘ 17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Familia Bundy (s) 
18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

20*30 Aventuri fri parcul de 
: .‘distracții (acțiune, SUA, 

1998). Cu: Hulk 
Hogan, Loni Anderson, 
Jim Vamey, Mathew

- BotuchiS. R.: Sean 
McNamara 

22:15 La Bloc (r)
‘ 2300 Știrile ProTv. Sport 
. 2345 Dragoste cu sufletul la 

Ogurăl
(comedie/acțiune, SUA 
2004). Cu: Devon 
Sawa, Amarida Det- 
mer, Jamie-Lynn DiS- 
cala. R.: Lorena David 

1*40 Omul care aduce
j cartea (r) 

145 Știrile ProTv
î 3:00 Pro Motor

(reluare)
; 400 Parte de carte

(reluare)
5:00 Stilul Oana Cuzino 

(reluare)
530 Te vezi la Știrie ProTv 
600 Apropo Tv (reluare)

t
I

l

i

6:00 în gura presei 
cu Mircea Badea

7:00 Kane și Abel (s,
B dramă, SUA, 1985). 

Cu: Peter Staruss, Sam 
Neill, Ron Silver, David 
Dukes, Alberta Wat- 
son, Christopher 
Cazenove, Veronica 
Hammel, Jill Eikenberry;

9:00 în gura presei (r) 
1000 Concurs interactiv 
11O0 Vivere (s) 
1200 Vocea inimii (s) 
1300 Observator cu Simona

Gherghe 
1345 Un polițist cu capsa 

pusă (film, r) 
1600 Observator 
1645 9595, te îhvață ce să 

fad 
18.00 Vocea inimii (serial,

Bdramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu 

1900 Observator cu 
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță.
Sport Meteo

i
i

1
>
»

2030 Robin Hood: Bărbați
Hlh izmene (comedie, 

SUA 1993). Cu: Caiy 
Elwes, Richard Lewis, 
Patrick Stewart, Roger 
Rees, Isaac Hayes, 
Dave Chappelle, Mark 
Blankfield, Matthew 
Porretta, Mei Brooks 

2230 Animat Planet 
(divertisment) 

23:00 Observator cu 
Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu. 

2400 Am încurcat bor-
Hcanelel (acțiune, SUA,

2003).  Cu: Gerard 
Depardieu, Harvey Kei- 
tel, Johnny Hallyday, 
Stephane Freiss, 
Renaud, Albert Dray, 
Richard Bohringer, 
Said Taghmaoui R.: 
Brad Mirman

200 Concurs interactiv 
300 Observator (r) 
345 9595 (r)

i

10:00 Subiectul e căsătoria 
(comedie romantică, SUA, 
1998) 1140 Lege și ordine (r) 
1230 Cum să nu ne îmbră
căm (r) 13:00 Bugetul meu (r) 
1330 Teleshopping 14:00 
ABC... de ce? 1430 Poveste 
fără sfârșit (s, aventuri, SUA 
2001) 15:00 împreună în 
Europa! Emisiune în limba 
maghiară 16:00 Jurnalul TVR
(r) 1630 Hollywood necenzu
rat (s) 17:00 Crăiasa Zăpezii
(s) 18:00 Lecția de... sănătate 
(doc.) 1835 Lege și ordine (s) 
19:25 Câțiva pași spre un 
management mai bun (doc.) 
20:00 Pe urma banilor (docu
mentar, Finlanda, 2005) 21 OO 
Ora de știri 22:10 Iubiri și 
secrete (dramă, Italia, 2004) 
24:00 Marcă înregistrată 030 
Familia mea dementă (d. a.)

rl|i|
8:00 Știri N24 830 Știri uti
litare N24 8:45 Revista pre
sei 9:00 Dimineața cu Răzvan 
și Dani 11:00 Ce bine e 
acasă! (serial) 12:00 Look 
who is winning 13:00 țara 
Iu' Papură Vouă (divertis
ment) 13:20 Look who is 
winning 1430 Film artistic 
16:20 Bărbatul din vis (seri
al) 17:20 Naționala de bere 
1830 Știri Național TV 20:00 
Film artistic 22:00 FBI în pri
ma linie (s) 23:00 Ultravio
let (serial) 24:00 Anatomia 
crimei (serial)

13:45 Taz-Mania (s) 14:15 O 
familie ciudată (s) 14:45 Enter- 
tainment News 1500 Joan din 
Arcadia (r) 16:15 Entertain- 
ment News 1630 Ca-n fami-ș 
lie (r) 17:00 Calea misterelor 
(s) 18:00 Verdict: Crimă! (s) 
19:00 Viața la Casa Albă (s) 
20:00 Entertainment News 
20:20 Dispăruți fără urmă (s) 
2130 Ca-n familie (s, ultimul 
episod) 22:00 Legături extra
terestre (biografic/ dramă, 
SUA 1989) 0:15 Schimbul trei 
(serial)

5:00 Rebelde (r) 7:00 Suflete 
rănite (r) 9:00 Culoarea păca
tului (s, Brazilia, 2004) 11:00 
Pariul iubirii (s) 1300 Jurămân
tul (s) 1345 Iubire ca în filme 
(r) 1530 Suflete rănite (s). Cu: 
Guy Ecker, Jacqueline Braca- 
montes 1730 Poveștiri adevă
rate 1830 Rebelde (s) 20:30 
Iubire ca în filme (r) 2230 SOS, 
viața mea! (s, Argentina, 
2006). Cu: Natalia Oreiro, Fa- 
cundo Arana 2330 Jurămân
tul (r) 030 Poveștiri adevărate 
(r) 130 Iubire ca în filme (r) 
3:15 Lori (divertisment) (r) 400 
Amy, fetița cu ghiozdanul 
albastru (s)

8:15 S.O.S. Salvați-mi casa (r) 
845 Flavours - 3 bucătari (r) 
935 Al 7-lea cer (s, r) 11:00 
Tele RON 12:50 Play 14:00 
Dragoste și putere (s) 1430
Viața mea de basm (partea I) 
(biografic, SUA, 2001) 1630 
Al 7-lea cer (ep. 2, SUA, 996) 
17:30 Dezastre in lumea 
sportului 18:00 Focus 19:00 
Cele mai uimitoare filme din 
lume 19:45 Celularul (s). 
20:00 Super Nanny. 2130 
Ciao TV 22:00 Totul despre 
sex (s) 2230 Focus Plus 2330 
Celularul (r) 23:45 Spaima 
șoselelor (r) 045 Focus (r) 
2:00 Totul despre sex (r)

930 Euroblitz - Astăzi, mâine 
(r) 1000 Euromaxx 1030 Mof
turi 1900 (comedie, România, 
1964). Cu: Mircea Anghelescu, 
Ioana Bulca, lurie Darie, Ion 
Lucian R.: Jean Georgescu 
1200 Știri 1230 Teleshopping 
1305 Marș forțat. Cu George 
Mihalcea 14:00 Teleshopping 
1435 Lumea cărților. Cu 
George 1535 Euroblitz: Jurnal 
european (r) 1600 Nașul. Talk- 
show cu Radu Moraru (r) 1800 
6! Vine presai Cu Livia Dilă și 
Nzuzi Mbela 2000 Unde e 
iubirea 22D0 Nașul. Talk-show 
cu Radu Moraru 2400 Știri 0:15 
6! Vine presa! (r)

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

9:25 Hustle (biografic, SUA,
2004) . 1105 Tatăl și cei patru 
copii (comedie, Danemarca,
2005) . 12:40 Sister Act 2: De 
la capăt (comedie, SUA 1993). 1 
1435 Ghidul auuntupiSuiiui 
galactic (aventuri, SUA, 2005). 
16:20 Expresul Polar (ani
mație, SUA, 2004). 18:00 
Divorțul (dramă. Franța, 2003). 
20:00 Animalul (dramă, sua,
2005).  2135 în corzi (dramă, 
SUA, 2004). 2330 Război în 
deșert - Arme de distrugere în 
masă (Ep. 12, acțiune, SUA, 
2005).

. ■ ■ ■

• - as is, v
1140 Fabrica 12:00 Realitatea 
de la 12:00 13:20 EU, Româ
nia 14:50 Realitatea bursieră 
1500 Realitatea de la 1500 
15:20 Fabrica 16:50 Marfă 
17D0 Realitatea de la 17:00 
17:20 România fără frontiere 
1745 Editorii Realității 18:50 
Realitatea zilei 20:00 Reali
tatea de la 20:00 20:50 Româ
nia fără frontiere 21:00 Rea
litatea de la 21:00 21:50 Pri
ma ediție 22:05 Cap și pajură 
23:15 Realitatea all-inclusive 
24:00 Realitatea de la 24:00

8D0 Petrol, sudoare platforn, 
9:00 Lecții de supraviețuire cu 
Ray Mears 10:00 Automobile 
americane recondiționate 
11:00 Motociclete americane 
13:00 Petrol, sudoare plat
forme 14:00 Lecții de 
supraviețuire cu Ray Mears 
15:00 Cum se fabrică 16:00 
Mașini pe alese 17:00 Auto
mobile americane recondițio
nate 1800 Motociclete ame
ricane 19:00 Vânătorii de 
mituri 2000 Manevre pe scară 
mare 2100 Asediu la Mosco
va 2200 Dr. G, medic legist 
2300 Constructorii de moto
ciclete 2400 Ora zero
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• Investiție. Regia Apei din Valea Jiului a finalizat în 2006 o investiție prin care se monitorizează sistemul de alimentare cu apă din Vale. Investiția se ridică la 2,55 mii. dolari. Prin punerea în funcțiune a sistemului de monitorizare, peste 100 km de conducte sunt supravegheate computerizat, se asigură un control al calității apei de la distanță. (IJ.)

Unele cabinete se vor închide

BIOFARM OPRIT

TMNUCȚD BURSEEBE
Socletatea Preț; Variație

SNP
închidere

0,6050
(lel/acț) (%)

7,08
SIFi 3(5300 ____________________
TLV 1.0700 5,94
BRD 19.8000 7,03
BCC 0.5800 5,45
IMPACT 0.6100 ’iT'j4,27

SIF5 3.8200 8,22

ANTIBIOTICE 1.8300 5,4
TEL 36.0000 6,51
ROMPETROC 0.0925 5,71
SIF3 3.3000 7 10,74

Rubrici realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter {lingă QUASAR), tel.: 221277.

■ Peste 70% dintre 
cabinetele stomatolo
gice se vor închide anul 
acesta.
Ina Jurcone___________________
lfiajurcone@lnformmedla.ro

Deva - Doar 30% dintre cabinetele stomatologice îndeplinesc condițiile solicitate țării noastre de Uniunea Europeană. Potrivit acesteia, restul cabinetelor, peste 70%, se așteaptă să fie închise. Medicii au obligativitatea de a asigura mai multe condiții, „în cabinete va fi obligatoriu să se folosească, separat, câte o sală pentru tratamente, o cameră separată pentru sterilizare, una pentru scris rețete, alta pentru spălarea instrumentarului medical, o sală de așteptare, precum și
Serviciile stomatologice se vor plăti (Foto: t. Mânu)două grupuri sanitare și două ieșiri. Cu toate că în județ ducem o lipsă de cel puțin 70 de medici stomatologi, un

foarte mare procent dintre cabinetele stomatologice vor fi închise", declară Avei Cră- ciunel, președintele Colegiu

lui Medicilor Stomatologi Hunedoara.
Peste 14 mp un cabinetDin acest an, medicii stomatologi nu-și vor mai putea practica meseria în încăperi care au mai puțin de 14 mp și în condiții improprii. „Uniunea mai impune și schimbarea formei de funcționare a cabinetelor. Nu oricine își va mai putea deschide cabinet stomatologic, ci doar medicii care au diplomă vor avea posibilitatea să-și deschidă astfel de cabinete”, a mai completat dr. Avei. Pe de altă parte, pacienții asigurați vor trebui să plătească serviciile stomatologice medicului căruia se adresează, decontarea cheltuielilor urmând a fi realizată, ulterior, de către Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara.

HUNEDOARA
Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. Dacia, nr. 33.®-» 
748080._
DEVA
Farmacia „Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl. 5. 
®-» 231515.
Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, Piața Victoriei, nr.
29. ®- 211616, 224488.
ORĂȘTIE
Farmacia „Oros", sâmbâtâ, orele 8 - 23, duminică, orele
9-18, str. N. Bălcescu, nr. 7. ®-» 240976.

Programatorii vor 
câștiga 1.000 euro?

Amplasarea aparatelor radar în data de 04.01.2007:
- DN 7: Vețel - llia - limită jud. Arad;
- DN 687: Bârcea Mică - Crlstur - Hunedoara - Hășdat;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 

Mlhai Emlnescu
y

■ Salariul mediu în 
industria software și în 
serviciile IT va ajunge 
la 1000 euro.
Ina Jurcone___________________
lna.Jurcone@lnformmedla.ro

Deva ■ Afirmația a fost făcută de Florin Talpeș, președintele Asociației Patronatelor din Industria de Software și Servicii (ANIS). Salariile au ajuns deja în 2006 la cca. 700 de euro, însă negocierile din 2007 pot aduce salariu la 1000 de euro. Companiile străine puternice care intră pe piață doresc să dispună rapid■

de o forță de muncă talentată și motivată și atunci oferă salarii mai mari decât media pieței cu peste o treime.Astfel se produce un fenomen de dizlocare a forței de muncă în favoarea celui care oferă mai mult.Numărul limitat de programatori talentați duce la creșteri importante ale salariilor din domeniu. „Salariile unor categorii de softiști, cum ar fi așa-numiții seniori java, cresc și cu câte 50 de procente anual”, crede Florin Talpeș.România beneficiază încă de pe urma faptului că fiscalitatea în domeniu este cea mai scăzută din regiune. în
Salariile IT-iștilor vor crește (Foto cl)țara noastră, din venitul brut al unui programator, 49,5% se duce la stat, față de până la 85% în Ungaria sau chiar88% în Polonia, conform datelor furnizate de ANIS.

1 euro__________________________________ 3,3560 lei
1 dolar american _________________ 2,5374 lei
1 gram aur 51,9540 lei Locuințele, la alte standarde

SUDOKV
Reguli:

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

ÎNCEPĂTORI

5 8 9 4
î 6 9 1 2 5

1 6 9
7 5 3 2 8

9 1 5
2 5 7 8 1
1 6 8

4 8 1 9 7
3 4 7 2

AVANSAȚI

1
9 7 1 8

2

6 7 9 5 1 3
9 3 4 2

4 9 7
3 6 2 9

4 8 2 9 6 5
6 1 7 3

9 7
Soluția jocurilor din numărul precedent

826174.395 
354982176 
97 1536428
6 1 8 3 5 7 2 4 9 
539248761
7 42691853 
2 8 3 4 6 9 5 1 7 
465713982 
19718256 3.4

Avansați

5 7 1 6 2 4 3 9 8
3 9 8 751:642
4 2 6 8 9 3:5.7 1
7 6 3 1 8 5 9 2 4
1 5 9 2 4 6 7 8 3
8 4 2 9 3 7.1 5 6
9 3 4 5 1 8 2 6 7
2 1 7 4 6 9 8 3 5
6 8 5 3 7 2 4 1 9

începători

■ Hunedorenii au 
locuințele departe 
de standardele euro
pene.
Ina Jurcone___________________
lna.jurcone@informmedia.roDeva - Mai bine de jumătate din hunedoreni locuiesc la țară. Puțini dintre aceștia au încălzire centrală, pentru unii chiar căldura este un lux, iar apa „de robinet” rămâne un vis, căci nu se pot bucura de ea. Potrivit statisticilor, 35% din locuințele

hunedorene nu au apă curentă, 46% nu dispun de canalizare, iar 27% nu au în „dotare” o baie.
Spațiu micLa nivel de județ, necesarul de locuințe se ridică la peste 60.000. Cu toate că mulți hunedoreni au plecat peste hotare sau disponibilizații au plecat în județele de proveniență, se pare că se locuiește extrem de înghesuit. Fiecărei mie de locuitori îi revine 1,2 camere, rezultând astfel că la noi se locuiește foarte înghesuit. Pentru a ne putea com

para cu alte țări care au aderat înaintea noastră, numai în județ ar fi nevoie de cca. 500.000 de camere, iar la nivel național cifra se ridică la minimum 16 milioane de camere. Deși sectorul construcțiilor și cel al imobiliarului, a înregistrat o dinamică ascendentă extrem de puternică în ultima perioadă, agențiile imobiliare susțin că se construiește mult și prost. „80% din locuințele nou construite sunt realizate în regie proprie, cu mână de lucru necalificată, la negru, iar materialele de construcții
S-a construit în regie propriesunt de cele mai multe ori de calitate îndoielnică”, declară Ovidiu Petcu, agent imobiliar.

Milioane pentru Vale
M Până în 2009, în 
Valea Jiului se vor 
investi 107 milioane de 
dolari.
Ina Jurcone
ina.jurcone@lnformmedia.roPetroșani - Până în 2009, Valea Jiului va dezvolta o serie de programe care să sprijine refacerea socio-eco- nomica a zonei. Astfel, cei care angajează mineri dispo- nibilizați vor primi plăți stimulative, programul fiind de 10 milioane de dolari. Se vor acorda și microcredite în valoare de 14 milioane de dolari până în 2009. Cele 10 centre de afaceri existente în Vale vor fi finanțate cu 4,1 milioane de dolari. Zonele miniere vor primi sprijin financiar și pentru creșterea capacității comunităților și activității locale. Conform planului stabilit în 2005 și con

tinuat anul trecut se vor avea în vedere 15,9 milioane de dolari pentru dezvoltarea comunităților miniere; 17 milioane de dolari pentru infrastructura municipală; 3,1 milioane de dolari se vor da sub formă de granturi mici pentru îmbunătățirea grupurilor dezavantajate - copii, femei și bătrâni; 900.000 dolari pentru creșterea capacității comunităților. în același plan de dezvoltare ce se va încheia în 2009 se vor mai da bani în zonele defavorizate pentru întărirea capacității instituționale.Cu alte cuvinte 600.000 de dolari pentru monitorizarea și evaluarea impactului social, 700.000 dolari pentru informarea publică și 2,2 milioane de dolari pentru dezvoltarea instituțională și instruire. Calitatea vieții celor peste 24.600 de disponibilizați din Valea Jiului nu arată nici o îmbunătățire.
Investițiile în turism continuă să aibă caracter privatCa orice bani veniți de dincolo și aceștia par să meargă pe apa Sâmbetei. în 2006, la doi ani de la demararea programului, centrele de afaceri

nu și-au arătat nici până în prezent binefacerile, iar banii pentru informarea publică s- au dus anul trecut... pe pliante.

mailto:lfiajurcone@lnformmedla.ro
mailto:lna.Jurcone@lnformmedla.ro
mailto:lna.jurcone@informmedia.ro
mailto:ina.jurcone@lnformmedia.ro
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Evenimente așteptate in 2007

a căror retragere este totcane

© GRAPHIC NEWS

Prima centrală nucleară iraniană, despre care Teheranul susține că va fi folosită în scopuri exclusiv energetice, iar SUA, în scopuri nucleare, va fi pornită în orașul iranian Bushehr.
România și Bulgaria se alătură Uniunii Europene, numărul țărilor membre devenind astfel 27. Violențele politice s-ar putea intensifica în timpul alegerilor parlamentare din Bangladesh, una dintre cele mai sărace țări din lume.

Alegeri de importanță maximă în Nigeria, care vor marca prima alternanță la putere dintre un guvern democratic cu altul, pentru prima oară de când cea mai numeroasă națiune a Africii și-a câștigat independența, în 1960.

Cercetașii, cea mai mare organizație voluntară de tineret din lume, ce cuprinde 28 milioane de membri, ani versează 100 de ani.

Turcii vor vota pentru alegerea 1 unui nou președinte. Sub conducerea premierului Tayyp Erdogan, analiștii consideră că influența islamistă a crescut în Turcia.

Aniversarea a 400 de ani de la fondarea localității Jamestown din Virginia, prima colonie britanică din America.

Curtea Internațională de Justiție va judeca disputa dintre Malaysia și Singapore în privința suveranității asupra micuței, dar strategicei insule Pulau Bătu Puteh.

Australia speră să împiedice desfășurarea Cupei Mondiale de Cricket în Indiile de Vest, care găzduiesc din 4 în 4 ani evenimentul ce durează 47 de zile și are 16 echipe participante.

Mandatul președintelui pakistanez Pervez Musharraf, aliat important al SUA în războiul antiterorist, este la final.

Vaticanul ar putea anunța o schimbare istorică la aniversarea a 20 de ani a Donum Vitae - documentul prin care Biserica Catolică interzice metodele contraceptive, și anume să se accepte folosirea prezervativului ca mijloc de precauție împotriva SIDA.

Irakul se așteaptă să preia comanda forțelor de securitate de la trupele ameri- mai cerută

Candidata socialistă Segolene Royale ar putea deveni prima femeie președintă a Franței, suc- cedându-i actualului șef al statului, Jacques Chirac, la alegerile din această lună.

Se aniversează 200 de ani de la abolirea comerțului transatlantic cu sclavi de către Imperiul Britanic, primul care a interzis această practică.

Fanii lui Harry Potter prezic apariția celui de-al șaptelea și ultimul volum al seriei în data de 7.07.07. Al cincilea film, „Harry Potter și Ordinul Phoenix", are premiera în 13 iulie.

Ecranizarea bestseller-ului „The Râpe of Nanking" de Iris Chang va marca debutul în China a comemorării de 70 de ani de la masacrul din Nan- jing comis de japonezi, eveniment care stă la baza bestseller-ului.

Ianuarie
Septembrie

Februarie

Octombrie

Noiemnrie

Decembrie

Martie



"Invazie" de străini la Jiul

.M•*» • Baraj. Câștigătoarea Campionatului Județean de fotbal în sală care începe în șase ianuarie a.c., va fi premiată de AJF Hunedoara. De asemenea, această echipă va participa la un baraj pentru promovarea în Liga a ll-a de Futsal. (V.N.)
• Lege nerespectată. Deși legea spune clar că 3 la sută din veniturile consiliilor locale trebuie să fie alocate sportului, în județul Hunedoara aceasta nu este respectată. Această concluzie a reieșit dintr-o recentă analiză a Biroului Executiv al AJF. (V.N.)
Străini în Liga I

București (C.M.) - Un număr de 72 de fotbaliști străini din 29 de țări a evoluat în prima parte a ediției 2006/2007 a Ligii I, majoritari fiind jucătorii europeni, 41 din 14 țări, în prima parte a ediției 2006/2007 a campionatului, cei mai mulți străini au fost din Serbia - 17, Portugalia - 7, Australia - 6, Argentina - 4, Bosnia - 5, Brazilia - 4. Numărul de jucători străini a crescut constant, an de an: 30 în 2002/2003, 38 în 2003/2004, 43 în 2004/2005 și 56 în 2005/2006.în tur, FC Vaslui a fost echipa cu cei mai mulți străini în lot, nouă, urmată de Dinamo și CFR Cluj, cu câte șapte, și FC Argeș, cu șase. Farul și Gloria au avut doar un fotbalist străin, iar Jiul niciunul. La FC Argeș, Dinamo și FC Vaslui au evoluat jucători din șase țări.Clasamentul jucătorilor străini, după meciuri jucate în primul eșalon: Adnan Guso (bosniac, Pandurii) - 100 de partide, Mariko Daouda (ivorian, FC Argeș) - 94, Boris Keca (bosniac, FC Argeș) - 88, Jonathan McKain (australian, Poli Timișoara) - 85, Milorad Bukvici (sârb, FC Vaslui) - 80.Dintre cei 23 de marcatori străini, cele mai multe reușite le-au avut Viorel Frunză (moldovean, FC Vaslui) - 9, Cyril Thereau (francez, Steaua) - 7 și Vojislav Vranjkovi- ci (bosniac, Pandurii, acum la Dinamo) ■ 4.

■ Oficialii minerilor 
susțin că peste 30 de 
jucători de afară vor să 
joace la Petroșani.
ClPRIAN MARINUȚ____________________

ciprian.marinLt@in1crmmedia.ro

Petroșani - Cluburile de fotbal din Liga I au devenit destinații super-atractive pentru jucători din străinătate odată cu integrarea României în UE. în acest sens, conducerea clubului Jiul Petroșani susține că aproximativ 30 de jucători din afara țării vor să dea probe de joc la echipa antrenată de Marin Tudo- rache. „Avem CV-uri și casete de joc cu acești jucători și urmează să-i vedem la treabă când echipa își va relua pregătirile”, au spus oficialii echipei Jiul. Printre jucătorii care vor veni la probe se află și doi camerunezi și un portar din Serbia.

în ciuda acestei avalanșe de jucători străini, Marin Tudorcahe, antrenorul principal al Jiului, a declarat că el preferă fotbaliștii din țară și mai puțin pe cei care evoluează în alte campionate. 
Preferă românii„Este foarte greu să aduci jucători din străinătate. în primul rând e vorba de bani și apoi e vorba de comunicarea cu ei, care este greoaie. Noi am mai avut tentative de a aduce fotbaliști străini, dar care nu s-au adaptat. Și mai este și problema climei de la noi din țară. Spre exemplu, jucătorii africani se adaptează mai greu frigului de la noi. Știu că oficialii clubului nostru s-au interesat de un portar sârb, dar sincer nu simt de acord”, a spus Tudorache. Tehnicianul a mai declarat că în retur va încerca să se bazeze pe aceiași jucători pe care i-a avut și în prima parte

Venirea străinilor va crește concurența pentru titularizarea campionatului. „Nu cred că jucătorii vor depune memorii pentru că ei au banii pe care trebuia să-i încaseze de la club în cont. Sunt convins că și-au primit toate restanțele”, a spus Tudorache.Dacă la unele echipe din prima divizie a devenit un obicei ca in cantonamentele din țară sau din străinătate să meargă însoțiți fie de prietene,

fie de neveste, antrenorul Jiului, Marin Tudorache, a declarat că este împotriva acestei proceduri care nu este benefică pentru, fotbal. „Ar fi bine să nu confundăm fotbalul cu viața privată pentru că s- ar putea să nu culegem roadele dorite. Brazilia a plecat la CM cu nevestele și a ieșit un dezastru pentru ei”, a spus Tudorache.

i:

Un campionat mai „subțire"
■ Deși avem două 
echipe în Liga I de Fut
sal, Campionatul jude
țean este tot mai slab.
Valentin Neagu_______________
valentln.neagugln1ormmedla.ro

Deva - în Liga I de fotbal în sală doar Bucureștiul și Deva au câte două echipe. Mai mult, FC CIP Deva este campioana României, cu rezultate deosebite pe plan internațional, iar Quasar este într-o continuă creștere de formă. Cu toate acestea, aici se desfășoară un Campionat județean tot mai „subțire”, și cu echipe tot mai puține. O dovedește și această a IlI-a ediție, care începe sâmbătă la Sala Sporturilor din Deva.Dacă ne uităm la echipele

Doru Tomaînscrise, vom putea lesne observa că din cele opt echipe, șase sunt din Deva, iar câte una din Brad și Geoagiu. „în acest an avem mai puține echipe. Și nu este bine deloc. Nu s-a înscris nimeni de la Hunedoara sau Petroșani, din alte localități ale județului. Cei

din Valea Jiului au spus că vor organiza ceva pe plan local, dar nu au făcut nimic. Cauze ar fi mai multe, dintre care una foarte importantă este lipsa fondurilor” - ne-â declarat Doru Toma, secretarul AJF care este și organizatorul competiției.

Refuz
Petroșani (V.N.) - Jucătorul echipei Jiul, Adri- I an Mihart, a refuzat funcția de antrenor-jucă- tor propusă de oficialii de la Minerul Mehedinți, echipă care activează în Liga a IlI-a. „Este adevărat că m-au solicitat, dar i-am refuzat deoarece vreau să mai joc fotbal în prima ligă”, a declarat Mihart. La rândul său, finanțatorul Jiului, Alin l Simota, ar fi dispus să renunțe la mijlocașul în vârstă de 32 de ani doar în cazul unui schimb de jucători. Pe lista lui Simota se află inclusiv Gabriel Petrovici, fotbalist la care Minerul vrea să renunțe doar în cazul unei ofertă substanțiale.

Deva (V.N.) - Etapa I, din 06 Ianuarie: Electro Conat Deva - Power Brad; EFC Anonimii Deva - Avantaje Deva; 
Rodostar Deva - ETI Dual Deva; Magic Geoagiu - City Taxi Deva.

Etapa a Vlll-a; 24 februarie: Power Brad - Electro Conat Deva; Avantaje Deva - EFC Anonimii Deva; ETI Dual 
Deva - Rodostar Deva; City Taxi Deva - Magic Geoagiu.

Etapa a ll-a, 13 ianuarie: ETI Dual Deva - EFC Anonimii Deva; Magic Geoagiu - Electro Conat Deva; Power 
Brad - Rodostar Deva; Avantaje Deva - City Taxi Deva.

Etapa a lll-a, 21 Ianuarie: Rodostar Deva - Magic Geoagiu; Avantaje Deva - ETI Dual Deva; EFC Anonimii Deva
- Power Brad; Electro Conat Deva - City Taxi Deva.

Etapa a IV-a, 27 Ianuarie: Power Brad - Avantaje Deva; Electro Conat Deva - Rodostar Deva; Magic Geoagiu
- EFC Anonimii Deva; ETI Dual Deva - City Taxi Deva.

Etapa a V-a, 02 februarie: EFC Anonimii Deva - Electro Conat Deva; ETI Dual Deva - Power Brad; Avantaje 
Deva - Magic Geoagiu; Rodostar Deva - City Taxi Deva.

Etapa a Vl-a, 10 februarie: Magic Geoagiu - ETI Dual Deva; Rodostar Deva - EFC Anonimii Deva; Electro Conat 
Deva - Avantaje Deva; City Taxi Deva - Power Brad.

Etapa a IX-a, 03 martie: EFC Anonimii Deva - ETI Dual Deva; Electro Conat Deva - Magic Geoagiu; Rodostar 
Deva - Power Brad; City Taxi Deva - Avantaje Deva.

Etapa a X-a, 10 martie: Magic Geoagiu - Rodostar Deva; ETI Dual Deva - Avantaje Deva; Power Deva - EFC 
Anonimii Deva; City Taxi Deva - Electro Conat Deva.

Etapa a Xl-a, 17 martie: Avantaje Deva - Power Deva; Rodostar Deva - Electro Conat Deva; EFC Anonimii 
Deva - Magic Geoagiu; City Taxi Deva - ETI Dual Deva.

Etapa a Xll-a, 21 martie: Electro Conat Deva - EFC Anonimii Deva; Power Brad - ETI Dual Deva; Magic Geoâ- 
giu - Avantaje Deva; City Taxi Deva - Rodostar Deva.

Etapa a XIll-a, 24 martie: ETI Dual Deva - Magic Deva; EFC Anonimii Deva - Rodostar Deva; Avantaje Deva - 
Electro Conat Deva; Power Brad - City Taxi Deva.

Etapa a XlV-a, 28 martie: Rodostar Deva - Avantaje Deva; Magic Geoagiu - Power Brad; Electro Conat Deva 
- ETI Dual Deva; City Taxi Deva - EFC Anonimii Deva.

Etapa a Vil-a, 17 februarie: Avantaje Deva - Rodostar Deva; Power Brad - Magic Geoagiu; ETI Dual Deva - 
Electro Conat Deva; ECF Anonimii Deva - City Taxi Deva.

—..K ■ a»
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Cinci italieni în echipa anului• Numai în deplasare. Directorul sportiv al echipei de handbal feminin „U" Jolidon Cluj, Mircea Cucuian, a declarat, ieri, că ambele meciuri din turul trei al Challenge Cup, cu CS Madeira, se vor juca în deplasare pentru că formația ardeleană are prima șansă la calificarea în optimile competiției. (MF)
• Grozdanovski la Rapid. Directorul tehnic al FC Rapid, Grigore Sichitiu, a declarat, ieri, că mijlocașul macedonean al formației cipriote Omonia Nicosia, Vlatko Grozdanovski, este jucătorul echipei giuleștene în proporție de peste 90 la sută. Oficialul rapidist a refuzat să confirme dacă suma de transfer este de 250.000 de euro. (MF)
Beți pe teren

București (MF) - Mijlocașul israelian Yo- ssi Benayoun a declarat că jucătorii echipei West Ham United au evoluat ca o adunătură de bețivi în partida cu Reading, pierdută cu scorul de 0-6, in etapa a XXII-a a campionatului Angliei, informează publicația Daily Mirror. „A fost o rușine, o rușine absolută. M-am simfit umilit, am jucat ca o adunătură de bețivi. Apărarea a fost absolut șocantă, am primit cinci goluri din cinci faze fixe. Nu știu cum a fost posibil acest lucru, mai ales că am lucrat toată săptămâna la fazele fixe. Acesta a fost al treilea meci consecutiv al meu, iar în ultima partidă am fost cel mai bun de pe teren. Dar ce aș fi putut face cu Reading? Am atins mingea doar de două ori. Antrenorul a spus că nimeni nu va pleca, dar după un astfel de meci nu știu ce se va întâmpla”, a afirmat Benayoun. Potrivit Daily Mirror, managerul Alan Curbishley vrea să îi aducă la West Ham United pe John Hartson de la West Bromwich, Anthony Gardner de la Tottenham, dar este interesat și de jucătorii Mark Viduka (Middlesbrough) și Shaun Wright- Phillips (Chelsea).

■ Fotbaliștii campioanei 
dețin majoritatea în 
echipa lumii pe 2006 
stabilită de L'Equipe.București (MF) - Cinci corn- ponenți ai campioanei mondiale Italia, Gianluigi Buffon, Gianluca Zambrotta, Fabio Cannavaro, Fabio Grosso și Andrea Pirlo, fac parte din echipa anului 2006 stabilită de jurnaliștii cotidianului francez L'Equipe. în ceea ce privește echipele de club, cea mai bine reprezentată este FC Barcelona, câștigătoarea Ligii Campionilor, cu patru jucători: Gianluca Zambrotta, Deco, Ronaldinho și Samuel Eto'o. Arsenal Londra, finalista Ligii Campionilor, are doi jucători în această echipă: Wi- lliam Gallas și Thierry Henry. De asemenea, din echipa ideală face parte și jucătorul for-
Premieră la JO Beijing 2008

Ronaldo

■ China va testa în 
acest an trecerea 
flăcării olimpice prin 
Vârful Everest.

București (MF) - China va testa în 2007 trecerea flăcării olimpice prin Vârful Everest, cel mai înalt din lume (8.848 metri), înainte de Jocurile Olimpice din 2008 de la Beijing, a anunțat, miercuri, presa chineză, citând un responsabil al comitetului de organizare, informează AFP. „în timpul candidaturii pentru organizarea JO, Beijingul a propus să treacă flacăra olimpică prin cel mai înalt punct din lume. Această dorință devine încetul cu încetul realitate”, a declarat Liu Jing- min, viceprimarul capitalei chineze și vicepreședinte al comitetului de organizare al JO-2008 (BOCOG), citat de presa de la Beijing. El a pre-

Calderon „pariază" pe Ronaldo
Madrid (MF) - președintele clubului Real Madrid, Ramon Calderon, speră că Ronaldo se va „implica” pentru a permite grupării spaniole să „câștige im titlu”, potrivit unui interviu dat publicității, marți, de cotidianul Marca, informează AFP. „Este un jucător excepțional care poate să dea 15 sau 16 goluri și care, dacă într-ade- văr se implică, atunci vomcâștiga un titlu”, a declarat Calderon. înainte de pauza de iarnă, Ronaldo, în vârstă de 30 de ani, a arătat o creștere de formă, înscriind două goluri în campionat și două în Liga Campionilor. El a pariat că va „marca 30 de goluri în acest sezon”, după ce a lăsat să se înțeleagă în sezonul trecut că ar putea părăsi clubul, nemulțumit că a fost fluierat de suporteri. Real Madrid, ocupanta locului trei în campionatul Spaniei după 16 etape, nu a mai câștigat un trofeu de trei ani.

Nemții îl susțin pe JohanssonA A ■
■ Federația Germană va 
vota cu președintele fo
rului european la ale
gerile pentru șefia UEFA.

Berlin (MF) - Președintele Federației Germane de Fotbal (DFB), Theo Zwanziger, a declarat că îl va sprijini pe Lennart Johansson la alegerile pentru funcția de președinte al UEFA, afirmând, în presa de marți, că suedezul este un „factor de stabilitate”, informează AFP. „DFB își exprimă sprijinul pentru Lennart Johansson pe care îl considerăm ea un factor de stabilitate”, scrie Zwanziger într-un editorial apărut în publicația

Italienii au câștigat în 2006 Cupa Mondială (Foto: epa)mației Chelsea, Claude Make- lele. Antrenorul acestei echipe a fost ales Marcello Lippi, cel care a condus națională Italiei la câștigarea titlului mondial la turneul final al Campionatului Mondial Germania 2006.
cizat că data testului nu este deocamdată cunoscută.Viceprimarul orașului Beijing a dat asigurări că trecerea flăcării olimpice prin Vârful' Everest în 2008 va fi televizată în întreaga lume. El a precizat că flacăra va fi dotată cu echipamente speciale, pentru a se asigura „că ea va arde normal” în ciuda altitudinii, a frigului și a lipsei de oxigen. Potrivit agenției China Nouă, vârful Everest măsoară 8.844,43 metri, după ultima măsurătoare realizată în 2005, adică mai puțin cu 3,70 de metri ca la precedenta măsurătoare, efectuată în 1975. Comitetul de organizare va anunța programul ștafetei flăcării olimpice în luna aprilie, a precizat vicepreședintele, care a calificat anul 2007 drept „decisiv” pentru buna desfășurare a JO de la Beijing. Liu a definit „șase provocări” pentru anul 2007:
Kicker de marți. Zwanziger a avertizat însă că indiferent de rezultatul alegerilor, UEFA s- ar putea confrunta cu o „divizare”. „Acesta ar fi un lucru negativ pentru fotbalul din Europa și pentru poziția UEFA în discuțiile cu UE privind chestiuni importante”, a avertizat președintele DFB. „încă trebuie să convingem instituțiile politice europene și statele din Europa că sportul joacă un rol în solidaritatea socială și nu se învârte exclusiv în jurul banului”, a adăugat Zwanziger. Noul președinte al UEFA va fî ales la 26 ianuarie la Dusseldorf de către reprezentanții celor 52 de federații europene care vor avea

Fundașul echipei Real Madrid, Fabio Cannavaro, câștigător al Cupei Mondiale cu Italia, al Balonului de Aur și al trofeului FIFA World Pla- yer în 2006, a recunoscut că va fi dificil să facă totul la fel de 

Flacăra Olimpică va ajunge pe cel mai înalt munte din lumeprogramul flăcării olimpice, încheierea lucrărilor la instalațiile olimpice, organizarea a 26 de competiții-test de-a lungul anului, amplasarea structurii de organizare, recrutarea de voluntari și pregătirea ceremoniilor de deschidere și de închidere.„în al doilea semestru al anului 2007, pregătirile cere-

Lennart Johanssonde ales între suedezul Lennart Johansson (77 de ani, aflat în funcție din 1990) și francezul Michel Platini (51 de ani). 

bine și în 2007, dar a promij că va încerca să fie cât ma| bun, informează AFP. „Va fî dificil în 2007 să fiu la fel d| bun ca în 2006, iar principalii meu scop pentru acest an estg să-mi păstrez forma bună”, a afirmat Cannavaro, după reluarea antrenamentelor cg Real Madrid. Cannavaro, care a făcut două greșeli ce au con- dus la înfrângerea echipei sal| în fața formației Recreativi Huelva, scor 3-0, la 20 decerna brie, a recunoscut că atunci când face un meci mai slab „criticile curg” la adresa sat „Și este foarte dur să trăiești cu acest lucru”, a spus fostul fotbalist al formației Juventus Torino.Duminică, Real Madrid, echipă aflată la cinci puncte de liderul FC Sevilla, va juca la La Coruna, cu formația Deportivo, în etapa a XVII-a a campionatului Spaniei.

moniilor de deschidere și de închidere vor trece de la stadiul de discuții la cel de. repetiții”, a declarat vicepreț ședințele BOCOG.Regizorul chinez Zhang Yi- mou se va ocupa de realizarea ceremoniilor, asistat de americanii Quincy Jones și Ste- ven Spielberg și de taiwa- nezul Ang Lee.
Keșeru, dorit : 
la Palermo

București (MF) - Atacantul echipei FC Nantes, Claudiu Keșeru, este dorit la formația italiană Palermo, scrie presa franceză de miercuri. în vârstă de 20 de ani, Keșeru nu a fost titularizat decât de trei ori în acest sezon în campionatul Franței. La Palermo, el este dorit pentru a-1 înlocui pe Caracciolo, aflat pe punctul de a pleca, și pentru a suplini absența lui Amauri, accidentat pentru o lungă perioadă.

Pedro Pauleta, căpitanul echipeiSaint-Germain, a declarat că se gândește să își încheie cariera la Analul sezonului viitor, când îi va expira contractul cu gruparea pariziană. (Foto: epaj

X_______________________________________________________________________

Paris

Revine la 
Sporting

București (MF) - Mijlocașul portughez Bruno Pereirinha, în vârstă de 18 ani, împrumutat la formația Olivais e Moscavi- de, din Liga II, va reveni la Sporting Lisabona. Jucătorul, format la clubul lusitan, s-a antrenat, marți, cu echipa portugheză. în plus, mijlocașul echipei Middlesbroug, Fabio Rochemback, și-a manifestat dorința de a reveni la Sporting.

Dezertează și Buffon
■ Cel mai bun portar al 
CM 2006 vrea să plece 
de la Juventus dacă 
echipa nu promovează.București (MF) - Portarul Gianluigi Buffon a declarat, ieri, că intenționează să plece de la Juventus Torino dacă echipa nu promovează în Serie A și dacă nu achiziționează jucători, informează AFP. Buffon este unul dintre puținii jucători importanți rămași la Juventus după scandalul meciurilor trucate din fotbalul italian, care s-a

soldat cu retrogradarea echipei țn Serie B, cu o perialitate de nouă puncte. în vârstă de 28 de ani, Buffon i-a răspuns unui jurnalist de la Gazzetta dello Sport la întrebarea dacă se simte legat de Juventus: Vom vorbi mai târziu, în următoarele luni, dar nu pot promite nimic. Pot decide să plec așa cum aș putea hotărî să rămân. Orice se poate întâmpla. Vom vedea unde ne aflăm în clasament și dacă există mișcări pe piața transferurilor”. Buffon este în continuare cel mai scump portar din lume. duDă ce a fost

Gianluigi Buffontransferat de Parma la Juventus pentru suma de 52,3 milioane de euro. Săptămâna trecută, justiția italiană a retras acuzațiile împotriva sa privind pariurile ilegale pe meciuri ale echioei Juventus.
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Vând ap. 2 camere (03)

1

• Deva, zona Zamfirescu, etaj 3,51 mo. balcon 
închis, oarchet. 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, centrală termică, termopane. 
parchet, gresie, faianță balcon închis, etaj 1, 
zona Astoria, preț 35.000 euro, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)
• semidecomandate, centrală termică, 
termopane, multiple îmbunătățiri, zona Astoriă 
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 Minerului, et. 1, dec., faianță, gresie, 
balcon, parchet, preț 26.000 euro, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)
• în Gojdu, et intermediar, semidec., contorizări, 
parchet, preț 115.000 RON, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)
• In Dada, parter, faianță gresie, termopane, 
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 
moderne, centrală termică preț 125.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
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încheie o asigurare RCA —————— 
în perioada
decembrie 2006 - ianuarie 2007
și vei primi în plus

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

a autovehiculului asiguratului

rHUNEDOARA - Deva, Aleea Transilvaniei bl. 7, parter; Tel. 231.355,235.355
* sta Kogălnicaanu bl. D7 parter; Tel. 218.087,206.088

BRAD - sta Republicii; Tel. 613.891 • Ag. CÂLAN - Sta Libertății; Tel. 732.911
_ TIE - sta Eroilor; Tel. 244.144 • Ag. HUNEDOARA bd. Corvin bl 7, ap. 17; Tel. 745.599 

Ș$ANI «ta 1 Decembrie, bl. 116, parter; Tel. 548.891,548.805
sta Republicii bl. 54, ap. 16 • Ag. LUPENI sta Plopilor bl. 1, parter; Tel. 560.040

I Numele________________________
i Prenumele______________________
' Adresa: Str._____________________
i Nr.___ Bl. Sc.__ Ap.___
i Localitatea______________________
1 Telefon_______________
I DA □ vreau sâ primesc în fiecare dimineață, 
I GRATUIT, timp de o lună, la adresa de mai sus, 
• cotidianul Cuvântul liber.

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

TALONUL DE TESTARE GRATUITA ESTE VALABIL DOAR PENTRU CEI 
CARE IN ULTIMELF G LUNI NU AU FOST ABONAȚI LA "CUVÂNTUL 
LIBER" SI NICI CITITORI DE PROBA. TALONUL NU IMPLICĂ NICI UN 
I El. DE OBLIGAȚII FINANCIARE DIN PARTEA CITITORULUI.

CUNOȘTI AVANTAJELE OFERITE DE
C J < lLLI SR?
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,

I' educație, sport, telefonul cititorului etc.;
5. Vineri, Jurnal Tv GRATUIT;
6. în flecare 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!

SnteSittiS JURNâL MCT'
48.9 lei • 12 kuii-89.9 k>i bMafeUiliJl

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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• urgent, zona Dacia, balcon, fără amenajări,
preț 78000 RON, tel. 0740/013971. (A2) {

• b-dui luliu 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, termopane, 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)

• circuit, gresie, faianță, parchet cabină de duș, 
balcon închis, et 2, zona Dacia, preț 1 miliara, 
tel. 0740/290024. (A3)

• semldec, gresie, faianță, parchet, canalizare 
separată, zona Al. Teilor, preț 650 mii., neg., tel. 
0740/290024. (A3)

• semldec, gresie, faianță, parchet, reparti
toare, et. 2, zona Al. Moților, preț 980 mii. neg., 
tel. 0740/290024. (A3)

• decomandate, eta| 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 șl 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)

• etal Intermediar, 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)

• eta| 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)

• etaj 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.Kogăiniceanu, 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)

• et Inteimediar, 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)

• zona Piață, 2 camere decomandate, modificat, 
living mare, CT cu telecomandă, termopane etc„ 
mobilat și utilat preț 160.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)

• zona Zamflrescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță, termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (A8)

• zona Dada, 2 camere, CT, parchet, gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288. (A8)

• zonă centrală, 2 camere decomandate, 
parchet, repartitoare, balcon închis, et. 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)

• semldec, multiple îmbunătățiri (gresie, 
faianță, geamuri termopan, CT, parchet laminat, 
vedere pe 2 părți), etaj3, zona Gojdu, preț nego
ciabil, tei. 231300; 0740/317.314. (A9)

• Brad, ipesle, faianță, parter, zona A, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/188.483. (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. 
O7m/47aT75.07-mAi«09S (A4S

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, termopane, gresie, 
faianță, parchet, garaj, boxă, zona tmp. Traian, 

preț 70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)

• semldec, parchet, apometre, repartitoare, 
balcon închis, zona Gojdu, preț 1,3 miliarde, tel. 
0740/290024. (A3)

• decomandate, 70 mp, contorizări totale, 
parchet, balcon mare, 2 băi, zona Bălcescu, preț 
130.000 ron negociabil, accept credit ipotecar, 
tel. 0723/251498,0745/302200,232809. (A4)
• cu garai și boxă mare, zona împăratul Traian, 
110 mp, etaj 2, cu centrală termică, termopan, 
parchet, gresie, faianță, 2 balcoane, poziție 
deosebită, zonă liniștita, accept credit ipotecar, 
preț 79.000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200,232809. (A4)

• zona Udo, ultracentral, 2 băi, balcon, deco
mandate, termopan, parchet, gresie faianță, 
bine întreținut, preț 55.000 euro negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

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

• *t 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)

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

• zona lltu Malorescu, semldec., et. 4, Izolat, CT, 
ușă metal, s=60 mp, preț 125.000 RON, neg., tel. 
206003,0745/159608. (A7)

• Hui 1 Decembrie, semidec., et 1, liber, 
contorizări, neamenajat vedere la bulevard, 
preț 170.000 RON, neg., tel. 206003,0745/159573. 
(A7)

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

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

• zona L Creangă parchet, contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288. (A8>
• semldec, camere cu parchet contorizări, 
balcon, etaj 1, zona Gojdu, Deva, preț 130.000 
Ron, tel. 231.800. (A9)

• zonă centrală Brad, 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

• termopane, CT proprie, bucătărie mare, 
cămară în balcon, Al. Lalelelor, preț 42.000 euro, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță, CT, 2 balcoane, inst sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță st. bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288 (A8)
• dec, 2 băl, hol central, balcon, etaj 3, zona 
Progresul, Deva, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
231300. (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 băl, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg., tel. 
0745/78657^481

Vând case, vile (13)

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)

Vând ap. 4 camere (07)

ÎMPREUNA in afaceri • Deva,BdulDecebal,i>lM,etai2dki4,pnț 
negodabIL Tel 0723/726868(8/101)

• decomandate, hol central, zona Progresul, bl. 
C, etaj 3 din 4, termopane, ocupabil imediat Tel. 
0722/722112.(T)

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

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

• dec, gresie faianță parchet CT, garaj, boxă 
et. intermediar, zona împăratul Traian, preț 

70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)

• dec, CT, 2 băi, boxă 2 balcoane, st=112 mp, 
et. intermediar, zona pizzeria Veneția, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)

• dec, Dvlng, 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, sau amenajări, poziție 
deosebită accept credit ipotecar, tel. 
0730/474275,0740/535095.  (A4)

• et 1, dec., 2 balcoane, CT proprie, zona 
Progresul, preț 53.000 euro, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)

• dec, st=100 mp, contorizări, zona Dorobanți, 
preț 46.000 euro, tel. 223400, 0720/387896. 
0740/914688. (A5)

• casă nouă în Deva, P+E+M, sc 240 mp, 2 
Intrări separate, 5 camere, 2 băl, 2 bucătării, 
garaj, centrală termică 400 mp teren, preț 
120.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)

• casă la 14 km de Deva, 3 nivele, garaj, 800 mp 
teren, canalizare, apă gaz, curent, totul nou, 
preț 65.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)

• urgont, 4 camere, bale, bucătărie, curte și 
grădină st=1500 mp, apă curent sobă teracotă 
zona Crlstur, preț 1,8 miliarde, neg., tel. 
0740/290024. (A3)

• isgant 2 camere, hol, bucătărie, cămară beci, 
bucătărie de vară anexe, apă curentă curent 
trifazic, livadă 5=2000 mp + 2000 mp teren lângă 
casă zona Geoagiu, preț 25.000 euro, neg., tel. 
0740/290024. (A3)

• 2 camera, bucătărie, hol, apă curentă gaz 
metan, canalizare, st=400 mp, zona Călugăreni, 
preț 230.000 RON, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)

• casă P+l, 4 camere, 2 băi, garaj, CT proprie, 
parțial termopane, st=1.200 mp, Deva, preț 
100.000 euro, -neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228 (A5)

■ 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 199ă P+E, living, bucătărie. 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80,000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)

• 3 camera, bucătărie, baie (gresie, faianță), 
piscină curte, ST=580 mp, zona ultracentrală 
Deva, preț 150.000 euro negociabil, tel. 231.800; 
0740/317314. (A9)

• Brad, casă 8 camere, subsol, bucătărie, terasă 
curte 1320 mp, posibil privatizare, preț atractiv, 
zonă centrală tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (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. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)

• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)

• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

• 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)

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

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

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

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

• zona Decebal, dec, etaj bun, contorizări, fără 
modificări, ocupabilă repede, accept credit 
Ipotecar, preț 85.000 ron negociabil, tel. 
0788/165703,0745/302200. (A4)

• zona Mineralul, bloc de cărămidă parchet, 
apometre, repartitoare, ușă metalică ocupabilă 
repede, preț 47.000 ron negociabil, tel. 
0788/165703,0745/302200. (A4)

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

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

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

• 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 Zamfiresci 
Deva, preț 85.000 Ron negociabil, tel. 231.800 
0740/317314. (A9)
• semidec, suprafață 35 mp, cameră ci 
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 pre1 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490 
0788/158.483. (A10>

Cumpăr garsoniere (20)

• garsonieră In Deva, orice zonă se oferă prei 
bun, plata imediat, de preferință fără amenajări 
se oferă de la 67.000 ron până la 90.000 ron, tel

• 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 In Șoimuș, 1200 mp, fs 12 m, preț 12 
euro mp. Tel. 0746/029058 (T)

• Vețel, zona Valea Căolulul, 3 parcele a 14 
-15 ari, pentru casă de vacanță praț nego- 
dabă TeL 0788/078290. (1/28.12)

• loc de casă în Hunedoara, 3516 mp, fs 22 m, 
apă gaz, curent, loc drept, zonă liniștită preț 
35.000 euro. Tel. 0723/005657,0747/191372. (T)
• 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 tetravllan, st=2.750 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 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)

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 
negociabil. Tel. 0254/215795. (T)
• casă in Zlaști, nr. 41. Tel. 0745/516460. (T)

Vând garsoniere (19)

TOURIMPEX GROUP vă oferă: I
SCULE ELECTRICE, MOTOFIERĂSTRAIE, MOTOUNELTE, £
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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: cdinis@sniart.ro

DITEL NET vă oferă produse, 
servicii și soluții profesionale complete 
in 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

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE:

A1 - Prima Invest

A2 - Garant Consulting

A3 - Imobfranc

A4 - Fiesta Nora

A5 - Casa Betania

A7 - Mimason

A8 - Morellia

A9 - Elitte

A1O - Liliacul Multicom

• garsonieră 2 camere, tarasă închisă parter, 
faianță gresie, contorizări, repartitoare, preț 
70.000 ron. Tel. 0728/069396,0254/229017. (T)

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

• semldecomandate, contorizări, balcon închis, 
zona gării,.preț 75.000 ron, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al)
• confort 1, dec., bucătărie, baie, faianță gresie, 
contorizări, et. intermediar, zona Dorobanți, preț 
85.000 RON. tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)

• confort 1, dec., bucătărie, baie, faianță gresie, 
suprafață de peste 40 mp, zona Dorobanți, preț 
110.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)

• 2 camere, baie, et. intermediar, zona Gojdu, 
preț 67.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. 
(A2)
• dec, ocupabBă imediat zona Zamflrescu, preț 
22.000 euro, neg., tel. 0741/154401,227542 seara. 
(A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
contorizări, zona Coritim, preț 85.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
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mică și mare publicitate.

SUPER OFERTĂ!
Uși de interior PORTA DOORS
■ TÂMPLĂRIE PVC Șl ALUMINIU PROFILE REHAU
■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
• 10% REDUCERE
'• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL: 0745.584.499, 0788.664.715, 0254-230.553

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

Citește! 
Cuvântul 

Liber 
ți se 

potrivește!

Informația te privește!

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 in județ, 
te aiutăm să fii și tu numărul 1!

SC Agromec SA Simeria vinde la 
licitație, în fiecare zi de vineri, ora 10, 
următoarele utilaje: plug PP4 30, disc GDU 
4,2; cultivator CPU 7, mig Ml 5, remorcă 
RM 23. Relații la tel. 0722/936384.

1 1

WIEN CURIER HOTEL OSPĂTAR
»■ i... Condiții: Condiții:
** * te - studii medii - experiență minimă 2 ani In domeniu

- cunoștințe limbi străine, pre
ferabil limba engleză

- cunoștințe limbi străine, preferabil limba 
engleză

- prezență plăcută - prezență plăcută
- abilități de comunicare. - abilități de comunicare șl relațlonare.

08 ■! sudapunteMda totalului WtEN. CaleaZaranauu-nr. 55sau se 
țrimfto|fex 233331, e-rnaH: Georglanaahotelvv1en.ro, până la data de

RECLAME

mailto:cdinis@sniart.ro
Georglanaahotelvv1en.ro
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• teren In Deva, zona, Eminescu, parcelat, de la 1 
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, 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 ia 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, 
I utilități în zonă, loc drept și panoramă super, 

Deva, în prelungirea str. I. Vulcan, preț 18 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (A5)

• intravilan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
casă, certificat de urbanism, gaz, apă, curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Deva, Intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, Ideale 
pentru birouri 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)

• $ 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. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10) ________________

Cumpăr teren (22)

• Wravlan iau axtravian, lupratată 6000 - 1 
12000 mp, zona dapozltalor, Sântuhalm, 
Bârcoa, Unda, Șoimul, alte zone. Tel 
0744/515637 iau 0744/561761. (7/3411)

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

Vând spații comerciale (25)

• Deva, P+1,150 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 Măiâști, 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. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (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)
• pe b-dul Decebal, et. 1,3 camere dec., mobilat 

I frumos, repartitoare, s=70 mp, preț 700
RON/lună și garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• str. Caragiale, et 2,2 camere dec., CT, mobilă 
nouă, amenajări deosebite, dotări, preț 250 
euro/lună + garanție, tel. 0745/367893. (A2)

Anunțul 
tău e 
gratuit 
în CL!
Anunțurile de mică pu
blicitate pentru 
Cuvântul Liber pot fi 
depuse în cutiile 
speciale instalate în 
următoarele puncte 
în Deva:
1. Comtim;
2. Stația de autobuz 
Orizont- Micro 15;
3. Galeriile de Artă 
Forma;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția 
Zamfirescu - B-dul 
Decebal;
6. Cepromin; 
Orăștie - chioșcul de 
ziare de lângă maga
zinul „Palia"
Dobra - la Cooperativa 
de Consum;
Ilia - Centrul de 
schimbare a buteliilor 
Geoagiu-Sat - Casa de 
cultură
Hunedoara:
1. SC Oscar Company 
(lângă stadion);
2. SC Răzvan Divers 
(zona Chizid);
3. SC Unison
(Șc. Generală Nr.l) 
Slntuhahn nr. 25

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru 
persoanele fizice.

• 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)

• 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 dea, nemobilată parter, zona 
Trident, preț 100 euro/lună + garanție, tel. 
0745/159608. (A7)
• apartament 2 camere dec., mobilat, CT, zona 
BancaTransilvaniă 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 contorlzat, 
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 ap. 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 șp. 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 Bărnuțlu, 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 Devă zonă ultracentrală 
S-140 mp, amenajat, contorizări, preț negociabil, 
tel. 231.800 sau 0745/511.776. (A9)

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

I

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând aparat de sudură confecționat, preț 400 
ron. Tel. 0745/750705. (T)

Garaje (43)

• vând urgent garaj auto metalic din tablă 
zincată Tel. 0254/229611,0740/953297. (T)

Mobilier și interioare (47)

• vând comodă nouă cu 4 sertare, lustruită, 
dimensiuni 107/66/35, preț 200 ron. Tel. 
0745/750705. (T)
• vând dormitor cu dulap cu 3 uși glisante, 
masă lemn masiv cu 6 scaune tapițâte, combină 
frigorifică (frigider și congelator). Tel. 
0722/722112. (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)

Plante și animale, agroali* 
mentar’e (57)

• vând porci grași, 120 ■ 130 kg, localitatea 
Petreni, comuna Băcia. Tel. 0254/264550. 
(1545761/3.01)

Vinzi

Cumperi 
închiriezi
Schimbi

Cauți

Alege CL pentru anunțul tău

Comemorări (76)

Azi, 4 ianuarie se împlinesc 3 ani de la trecerea în 
neființă prea timpurie a dragei noastre

prof. LIGEARÂGĂLIE
Slujba de pomenire va avea loc în Cimitirul de pe str. 
M. Eminescu Deva, sâmbătă 6 ianuarie 2007.

Odihnească-se în pace.

Instrumente muzicale (60)

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

Altele (61)

• 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)

Pierderi (62)

■ pierdut bloc chitanțier cu seria 01569550 - 
01569600 aparținând SC Dom & Seb Cons SRL 
Deva. Se declară nul. (3/3.01)

Prestări servicii (72)

•abordabil transport zilnic, sigur șl rapid, 
persoane In Italia ■ 100 auro, Spania • 120
auro, Franța, Portugalia șl l«0a. cu mașH 
modeme; reduceri pentre grupuri; asigur 
necesarul pentru o călătorie sigură TeL 
0723 329600. 0765 455835, 0743/241010.
(4/2111)

Oferte locuri de muncă (74)

• Companie marketing angajează auditor 
(agent) pentru județul Hunedoara. Cerințe: 
studii medii, mașină personală constituie 
avantaj. Tel. 0723/588945, orele 10 ■ 15; CV la fax 
021/3106780. (4/3.01)

• 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 posturii, data limită 
31.01.2007. Tel. 213244, orele 9 -16.

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

• cusâtor 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.

• gaterist la tăiat bușteni, Petroșani, 2 posturi, 
data limită 31.01.2007. Tel. 213244. orele 9 -16.

• inginer constructor instalații, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 31.01.2007. Tel. 213244, orele 9 
-16.

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

FABRICA DE PÂINE 

VICTORIA & MARIȘCA 
ANGAJEAZĂ:

- Gestionar

- Tăietori pâine

C.V.-urile se depun la sediul firmei din Deva, 
Str. Mureșului, nr. 4, sau pot fi trimise prin 
poștă, până în data de 12 ianuarie 2007.

(73618)

• 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, io 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.

• malatni comtructll civile, Industriale, Hune
doara, 2 posturi, data limită 31.01,2007. Tel. 

213244, orele 9-16.
• mabtru 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 limită31.01.2007. 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 necallflcat 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.
• paznk, 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.

• 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 . 
4.012007. 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 mârfUri, 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.

• montator subansambluri. Hunedoara, 35
posturi, data limită 15.01.2007. Tel. 213244, orele 9 
-16
• mundtor 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 necallflcat 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.

Cu adâncă durere în suflet mama 
Zenovica, tata Gașpar, surorile Daniela 
și Ionela, cumnatii Viorel și Cristi, 
nepoțeii Flavius și Ionuț și bunicile 
anunță împlinirea a 3 ani de la 
trecerea în neființă a celui care a fost

IOAN MARIAN MAIER
din Boz.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

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

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

• termist-tratamentist 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,orele9-16.

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

SC Inform Media, parte a unei corporații interna
ționale mass-media care deține poziția de lider în 
publicarea de ziare și servicii Internet în vestul 
Austriei, în nord-estul Ungariei, cât și în județele 
Bihor, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Arad și 
Satu Mare caută pentru colaborare

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:
• minimum studii medii
• capacitate pentru muncă în echipă
• cunoștințe temeinice de operare 

Macintosh: QuarkXPress, 
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, trimiteți un CV și 
scrisoare de intenție la:

Inform Media SRL.
Bajusz Andrăs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajusz@informmedia.ro 
Informații: 0724-22-03-65.

Societate comercială i

• ING. A.T. (întreținere program)
Cerințe:
- studii specialitate
- experiență în programare
- vârsta minimă 30 de ani
- posesor permis conducere cat. B
Se oferă:
- pachet sala rial atractiv
- mașină de serviciu
- telefon mobil
• Agenți vânzări (produse ali
mentare)
Cerințe:
- studii superioare sau medii
- vârsta minimă 25 de ani
- posesor permis cat. B
- disponibil la program prelungit
Se oferă:
- pachet salarial atractiv
- mașină de serviciu
- posibilități avansare

(6/3.01)

(5/3.01)
• zidar-restaurator, Deva, 5 posturi, data limită 
3.01.2007. Tel. 213244, orele 9-16.

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

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

• ridar-roiar-tencuitor, Simeria, 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.

li

- telefon mobil
• OPERATOR DISP. TRANSPORT
Cerințe:
- studii superioare sau medii
- minim cunoștințe A.T.
- vorbit și scris limba engleză - 
germană
Se oferă: salariu motivant
• OPERATOR CALCULATOR (conta
bilitate)
• REVIZOR gestiuni
• MAISTRU COFETAR
• COFETAR
• COND. AUTO (permis conducere 
cat. B, C, E, pentru TIR) Transport 
intern și Internațional

C.V. se trimit la nr. fax: 0254/219300 
sau e-mail m ca de va, rdsnet.ro până 
la data de 15.01.2007.

' (73613)

RECLAME

mailto:andras.bajusz@informmedia.ro
rdsnet.ro
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• Cel mai tânăr. Un adolescent britanic în vârstă de 14 ani, Michael Perman, va deveni cel mai tânăr navigator care a traversat singur Oceanul Atlantic la bordul unei ambarcațiuni cu pânze.
• Devine serial TV. Rețeaua americană de televiziune ABC va lansa în curând episodul pilot al unui serial TV adaptat după lungme- trajul „Dl și Dna Smith".

Se caută avionul dispărut
■ Autoritățile 
indoneziene continuă 
operațiunile de căutare 
a avionului dispărut luni.

Anul 2007 va fi funebru
Havana (MF) - Imaginea anului 2007 este una „funebră”, au estimat preoții sante- ria. în tradiționala lor „Scrisoare a anului”, dată publicității într-o conferință de presă, „babalaos” (preoții religiei) au estimat că 2007 va fi marcat de „războaie, epidemii și intervenții militare”. Opiniile preoților sunt foarte ascultate în Cuba, unde mare parte dintre cei 11 milioane de locuitori practică santeria, religie venită din Africa împreună cu sclavii. „Lipsit de o liniște aparentă”, anul 2007 ar putea fi marcat „de un posibil complot, intervenții militare» ruperea de acorduri între state prietene”, potrivit preotului Lazaro Cues- ta. Divinitatea care va veghea asupra lumii în 2007 este, potrivit preoților, „Oshosi”, zeul vânătorilor.

Polewali (MF) - Autoritățile indoneziene au lansat, ieri, operațiuni de căutare terestră, aeriană și maritimă a unui avion Boeing 737, cu 102 persoane la bord, dispărut luni.Aparatul de zbor Boeing al companiei indoneziene Adam Air a decolat, luni, la ora 12.59 (07.59, ora României) de la Surabaya (insula Java), îndrep- tându-se către Manado (Cele- bres), dar nu a mai ajuns la destinație. Un total de 96 de pasageri se aflau la bord, dintre care 85 de adulți și 11 copii, plus șase membi ai echipajului.El a lansat un apel de urgență în timp ce se afla în zona Mamuju, în provincia Sulawesi de Sud, la 750 de kilometri sud-vest de destinația

Rudele dispăruților așteaptă 
vești (Foto: EPA)prevăzută. Eforturile de localizare a avionului se concentrau ieri pe regiunea din apropierea Majene, la 40 de kilometri vest de Polewali și la 200 de kilometri la nord de orașul Macassar.„în această dimineață (de ieri) am început să cercetăm zona de unde a fost emis ultimul semnal radio detectat de radarul de la Singapore, atât pe uscat cât și pe mare, în apropiere de Majene”, a declarat Firdaus, de la baza aeriană Hassanudin de Macassar.

Se gândește la 
copii

Los Angeles (MF) -Demi Moore a declaratrecent că ea și soțul ei, tânărul Ashton Kutcher, se gândesc la posibilitatea de a avea copii împreună, „în mod sigur ne gândim la asta”, a spus Moore, care are 44 de ani și al cărei soț, Ashton Kutcher, este cu 16 ani mai tânăr. „Dacă ai trei copii, nu mai contează dacă

Sami Naceri
(Foto: EPA)

S-au spălat de păcate
New Delhi (MF) - Milioane de pelerini hinduși au înfruntat frigul și s-au adunat pe malurile fluviului Gange pentru Kumbh Mela, eveniment religios de masă care implică o baie în apele Gangelui, despre care se crede că spală păcatele. Autoritățile locale se așteaptă ca 50 de milioane de

apoi sunt patru, cinci sau mai mulți”, a spus actrița. Demi Moore are deja trei copii cu vârste de 18, 15 și 13 ani, concepuți cu fostul ei soț, actorul Bruce Willis, de care a divorțat în 2000. Deși la Hollywoodse credea că relația celor doi nu dura,rechea

Arestat
Marsilia (MF) - 
Actorul francez Samy 
Naceri, obișnuit al tri
bunalelor din cauza 
frecventelor sale 
problemei cu justiția, 
a fost arestat marți 
în Aix-en-Provence, 
după ce a înjunghiat 
o persoană. Actorul 
a fost și el rănit și 
internat în spital, sub 
supraveghere pentru 
tentativă de omu
cidere voluntară. 
Marți seară, actorul 
s-a enervat pentru că 
i s-a refuzat accesul 
într-un club privat, 
motiv pentru care a 
făcut scandal, a scos 
un cuțit și a înjun
ghiat un paznic.

La plimbare Japonezii și-au scos la plimbare cățeii, frumos îmbrăcați, pe străzile din Tokyo. (Foto: epa)

Are datorii foarte mari
Londra (MF) - Cântăreața Whitney Hous- ton este obligată să își vândă multe dintre bunurile personale, pentru a achita datoriile foarte mari pe care le are, scrie Daily Mail. Haine realizate de designeri renumiți, echipamente muzicale și premii adunate de-a lungul carierei vor fi vândute săptămâna viitoare, după ce cântăreața nu a reușit să-și plătească taxele. Compania lui Houston, Nippy Inc, nu a mai plătit din 2005 banii necesari pentru depozitarea obiectelor menționate. Purtătorul de cuvânt al cântăreței a declarat că nu știe de vreo taxă de stocare neplătită și că Whitney vinde echipamentele și accesoriile de care nu mai are nevoie, așa cum fac și alți artiști.

Pelerini hinduși (Foto: EPA)

persoane să vină pe malurile Gangelui în timpul pelerinajului de 45 de zile care are loc o dată la șase ani în orașul sfânt Allahabad. Circa 62 .000 de corturi au fost montate pentru a găzdui cele circa două milioane de pelerini care vor înfrunta apele înghețate pentru a se purifica.„Temperatura a fost, marți, de 2,7 grade Celsius și va continua să scadă”, a anunțat un purtător de cuvânt al serviciilor de meteorologie din New Delhi. Reuniți la confluența dintre Gange și Yamuna, hindușii sar în apele fluviului repetând un act de credință ancestral.

Roxana Născută în zodia Capricorn, este pasionată de muzică, dans și modă.www.huon.ro

A deschis o școală de
M Oprah a deschis o 
școală de fete provenite 
din familii cu venituri 
mici, în Africa de Sud.

Londra (MF) - Vedeta TV Oprah Winfrey a deschis o școală în Africa de Sud, intenționând ca, prin această inițiativă, să contribuie la educarea tinerelor fete provenite din familii sărace. Construcția școlii, situată în Hen- ley-on-Klip, la sud de Johan- nesburg, a costat 40 de milioane de dolari'.Winfrey a intervievat personal 3.500 de fete sud-africane provenite din familii cu venituri mici și care au aplicat pentru unul dintre cele 150 de locuri disponibile în cadrul

George Michael (Foto: epa)

fete

Oprah Winfrey a deschis o școală în Africa de Sud (Foto: epa)școlii. Academia selectează fete ale căror familii au venituri mai mici de 700 de dolari pe lună. Oprah Winfrey Leader-
ship Academy va avea în grijă în cele din urmă 450 de fete foarte talentate, ale căror familii nu se pot ocupa de edu

cația lor. La ceremonia de deschidere a academiei, Win- frey a reamintit că nici propria copilărie nu a fost ușoară și a adăugat că „atunci când începi să educi o fată, schimbi fața unei națiuni”. Școala are 28 de clădiri, se întinde pe 20 de hectare și este dotată cu laboratoare hi-tech, computere și laboratoare științifice. Winfrey a promis că va construi școala în urmă cu șase ani, în timp ce vizita Africa de Sud împreună cu fostul președinte Nelson Man- dela. „Atunci când am început să câștig bani mulți, am devenit foarte frustrată de faptul că scriam cec după cec pentru organizații caritabile fără să simt realmente că fac ceva”, a spus ea.
Concert privat la Moscova

Londra (MF) - Cântărețul George Michael a primit trei milioane de dolari pentru a susține la Moscova, de Anul Nou, un concert privat pentru un miliardar rus. Concertul a durat o oră și a avut loc în fața a 300 de invitați. Despre eveniment se știe doar că magnatul anonim deține o proprietate privată în apropierea capitalei ruse. Aceasta cuprinde și o sală de sport pe care propri

etarul a transformat-o în club de noapte special pentru eveniment. Se pare că Michael a prezentat o versiune condensată a spectacolului 25 Live cu care se află în turneul care a început la Barcelona în luna septembrie a anului trecut. Alături de Michael au mai fost și aproximativ 20 de persoane din anturajul său, inclusiv formația cu care acesta cântă de obicei.
și vor putea vindeca micile 
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Uriaș Fermierul Karl Szmolinsky s-a lăudat cu iepurele lui, de aproape 10 kilograme, la ferma sa din Eberswalde, Germania. (Foto: EPA)
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