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Cerul va fi mai muft noros. PosilMe pre
cipitații sub formă de runsoare.

seara

Mamă criminală, arestată
dim neața la prânz

o Incendiu. Un incendiu declanșat, ieri, în 
Sălașu de Sus a fost localizat și stins de For
mațiunea de Pompieri Civili Hațeg. Incendiul 
s-a produs la imobilul aparținând lui loan 
M., de 47 de ani. Cauza incendiului a fost 
un scurtcircuit la instalația electrică a trac
torului ce se afla în curtea imobilului. (T.S.)

■ O tânără de 21 de 
ani, acuzată de omor, 
a fost prinsă după ce a 
dat naștere unui copil.

Petroșani (T.S.) - în urmă cu 
doi ani, Gabriela Varga, din 
Baia Mare, aducea pe lume un 
copil în Timișoara. La numai

câteva luni, tânăra de I9 ani 
își ucidea propriul copil iz- 
bindu-1 cu capul de pereții 
apartamentului în care locuia. 
Polițiștii sosiți la fața locului 
au fost șocați de cele văzute, 
dar tânăra mamă dispăruse. A 
fost condamnată, în lipsă, la 
I5 ani de închisoare pentru 
omor deosebit de grav și dată

în urmărire generală. La sfâr
șitul anului trecut, în noaptea 
de Revelion, Gabriela se afla 
în sala de nașteri a spitalului 
Petroșani. A născut un băiețel 
și se pregătea să părăsească 
spitalul când asistenta i-a ce
rut buletinul. „A dat din colț 
în colț, fapt ce a trezit suspi
ciuni. Asistenta a chemat Po

liția care a identificat-o pe fe
meie ca fiind autoarea crimei 
din Timișoara. Femeia a fost 
depusă în arestul Penitencia
rului Bârcea unde are de ispă
șit o pedeapsă de I5 ani. Copi
lul a fost încredințat celor de 
la Protecția Copilidui”, decla
ră Magda Popa, purtător de 
cuvânt al IPJ Hunedoara.

momouelism din cadrul 
Gopiîlor din Deva este frecven-

Cercul
I Palatului

tat de copii ș; te perioada .vacanței de 
iarnă. (Foto: Traian Mânu)

Cerere de cărbune
Petroșani (M.S.) - Termocentralele Mintia 

și Paroșeni, principalii parteneri ai Com
paniei Naționale a Huilei (CNH) Petroșani, 
au solicitat CNH creșterea cu câteva sute de 
mii de tone a cantității livrate de cărbune, 
față de anul trecut. Directorul general al 
CNH Petroșani, Daniel Surulescu, a declarat, 
ieri, că termocentrala Paroșeni a solicitat o 
cantitate de 800.000 de tone de huilă, față de 
460.000 de tone, cât a fost anul trecut, în timp 
ce Mintia a cerut cu 500.000 de tone de 
cărbune mai mult față de contractul din 2006, 
care era de 2,2 milioane de tone.

Localnicii dintr-un sat 
situat la câțiva kilometri 
de Brad lasă banii pentru 
pâine în plase, pe care le 
atârnă în gard, și, sur
prinzător, nu-i fură 
nimeni, /p.3 (Foto: T. Mânu) 

® www.huon.ro

Salvat de jandarmii montani
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■ Un turist aflat în 
stațiunea Parâng a fost 
îngrijit de militarii 
profesioniști.

Parâng (MF) - Jandarmii 
montani au intervenit, în 
noaptea de joi spre vineri, 
pentru a transporta la o 
ambulanță, cu ajutorul unui 
ATV pe șenile, un turist aflat 
la o cabană din masivul

Parâng, după ce bărbatul a 
făcut o criză de spasmofilie. 
Potrivit Inspectoratului de 
Jandarmi Județean . Hune
doara, jandarmii au fost 
solicitați, în jurul orei 22.00, 
să se deplaseze la cabana Că
suța din Povești, unde un tu
rist acuza starea de boală. Cei 
12 turiști, printre care și băr
batul bolnav, un timișorean 
în vârstă de 28 de ani, cazați 
la cabană, nu erau blocați în

zona respectivă din cauza ză
pezii, însă nu aveau nici un 
mijloc de transport cu care să 
se deplaseze spre spitalul din 
Petroșani. Jandarmii montani 
de la Postul Parâng au urcat 
la cabană cu ajutorul unui 
ATV pe șenile și l-au trans
portat pe tânăr la refugiul 

■ SSlvamont, unde a ajuns 
după aproximativ două ore și 
de unde a fost preluat de o 
ambulanță.

Poet la PLD
Hunedoara (M.S.) - Po

etul și scriitorul hune- 
dorean Eugen Evu, mem
bru al Uniunii Scriito
rilor din România și al 
altor organisme inter
naționale, expert în li
teratură - American Bio- 
graphical Institute USA 
și redactor-șef al revistei 
Nova Provincia Corvina, 
a aderat la PLD.

Bulgaria

Rata inflației in momentul aderării
Potrivit estimă mor expe ți I or europeni, după aderarea Ro
mâniei și Bmqariei, inflația UE nu va stJr r i ii ' ia-

Grafica: Cuvântul Liber, Sursa: EU ROST AT

UE - 25 state

UE - 27 state

Rețea virtuală privată
■ Agenții economici 
din Valea Jiului pot 
trimite pe Internet evi
dențele salariaților lor.

Deva (I.J.) - începând cu 1 
ianuarie 2007, ITM Hune
doara a lansat pe Internet o 
rețea virtuală privată - VPN 
- prin care angajatorii din 
județ pot trimite evidențe 
pentru care erau obligați să 
facă drumuri la Deva. „Ope
rarea în acest sistem este mai 
ieftină. Prin VPN furnizorii.

clienții și alți parteneri de 
afaceri pot asigura schimbul 
de informații într-un mod 
optim, securizat și rapid. Fir
mele care trebuie să depună 
lunar la Deva registrul pen
tru completarea evidenței ,an- 
gajaților o pot face pe Inter
net. Cei mai avantajați sunt 
deocamdată cei din Valea Jiu
lui”, declară Horea Rațiu, 
inspector-șef ITM Hunedoara. 
Declarațiile fiscale vor putea 
fi trimise și ele pe Internet 
din Valea Jiului începând cu 
1 fnhrniario

Persoanele 
dul Iuliu Maniu, din 
surprinse de lucrările de modernizare efectuate la 
carosabil, parcări paralele și trotuare. Finanțarea 
lucrărilor a fost realizată din bugetul local al Primăriei.

(Foto: Traian Mânu)

au circulat mai rar pe - bulevar- 
Deva, vor rămâne acum plăcut
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• Detîarație Senatorii Teodor 
Meleșcanu și Paula Ivănescu 
sunt printre puținii parlamentari 
care și-au actualizat declarațiile 
de avere la începutul lui 2007, 
liberalul precizând că și-a 
cumpărat un autoturism Audi,

iar reprezentanta PD, că și-a construit o casă în 
Pioiești. (MF)

• Statuie. Libia, care a decretat trei zile de 
doliu național după moartea lui Saddam Hus- 
sein, îi va ridica acestuia o statuie, alături de 
cea a unui erou național spânzurat în 1931, 
pentru că a condus rezistența libiană împotri
va ocupației italiene. (MF)

Un nou cabinet
Tg. Jiu (MF) - Depu

tatul PD de Gorj, Marcel 
Romanescu, își va des
chide un cabinet parla
mentar la Milano, aces
ta declarând, vineri, 5 
ianuarie 2007 corespon
dentului Mediafax, că în 
partid s-a luat decizia, la 
nivel național, ca parla
mentarii democrați să 
păstreze în acest fel legă
tura cu românii stabiliți 
în Europa. Romanescu 
se va afla, astăzi, la Mi
lano, împreună cu un alt 
parlamentar democrat 
din Botoșani.

PLD condiționează
București (MF) - Pre

ședintele provizoriu al 
PLD, Theodor Stolojan, a 
declarat, vineri,5 ianua
rie 2007, pentru Medi
afax că, dacă după o e
ventuală restructurare a 
Guvernului, premierul 
este din PD, atunci PLD 
va lua în considerare 
„posibilitatea de a cola
bora". „Nu putem’ fi de 
acord cu asta, dorim a
legeri anticipate", a adău
gat liderul PLD. Dacă, în 
urma restructurării, con
form noului algoritm, 
Guvernul va fi condus de 
o persoană din PD, atunci 
vom lua în considerare 
posibilitatea de a colabo
ra", a mai spus Stolojan.

Răzvan Ungureanu 
(Foto: E.P.A.)

Redobândirea 
cetățeniei 
București (MF) - Mș- 
nisterul de Externe 
Atenționează să 
propună un proAct 
de lege referitor la 
redobândirea 
cetățeniei romăine de 
către cei care ai 
pierdut caHtatea de 
cetățeni rom^ din 
cauza unor „vidsrtu- 
dini istorice", aL 
dedarat surse d^o- 
maticei Acest proiect 
ar urma să se refere 
nu numai la cei care 
au pierdut cetățenia 
română, ci și a 
urmașii târ, at 
adăugat sursele 
dtatei Conform aces
tora, proiectui de 
lege n va viza atât pe 
cei care au fost 
oWgatf să renunțe a 
cetâțenia romtârtâ 
după ai doHea răztioi 
mondial ctât și pe cei 
cărora h s-a retras 
cetățenia romtână în 
aceastâ perioadă, 
pentru evttarea muki- 
plei cetățeni.

Bulgaria vrea compensații
Sofia (MF) - Bulgaria intenționează să 

ceară un miliard de euro compensații din 
partea Uniunii Europene, pentru închiderea 
reactoarelor trei și patru de la centrala 
nucleară KozloduL Bulgaria va urma exem
plul altor state membre, care au obținut deja 
o serie de avantaje din aceste compensații, 
și a avansat suma la circa un miliard de 
euro, Ministrul Rumen Ovcearov și-a rei
terat speranțele, că cele două reactoare des
ființate ar putea fi redeschise.

Explozie. Palestinienii privesc autotu
rismul ars din fața casei colonelului 
Mohamed Ghayeb „Abu Al", ucis în timpul 
luptelor dintre facțiunea Fatah și Hamas, 
gruparea islamică ce se afla la conducerea 
Cabinetului Palestinian. ftooi epa)
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Vid in spionajul american?
■ John Negroponte va 
deveni adjunctul secre
tarului de stat al S.U.A., 
Condoleezza Rice.

Washington (MF) - Retra
gerea lui John Negroponte 
din funcția de director al Ser
viciilor de informații ameri
cane ar putea afecta procesul 
de reformare a acestora, ini
țiat ca reacție la incapacitatea 
de prevenire a atacurilor de 
la 11 septembrie 2001, comen
tează AFP.
Strategie nouă în Irak

La 67 de ani, John Negro
ponte va renunța la funcția de 
director al comunității de in
formații pentru a deveni ad
junctul secretarului de stat 
Condoleezza Rice, în contex
tul în care președintele George 
W. Bush urmează să anunțe

John Negroponte (Foto: epa)Condoleezza Rice (Foto: epa) 

săptămâna viitoare noua 
strategie în Irak. Un oficial 
american a anunțat, joi, că 
Bush îl va desemna pe Mi- 
chael McConnell la conducerea 
serviciilor de informații.

„Simt profund preocupat de 
momentul retragerii lui Ne
groponte și de vidul pe care 
plecarea acestuia îl va lăsa la

conducerea comunității de in
formații", a reacționat sena
torul democrat John Rocke- 
feller, viitor președinte al Co
misiei de Informații din Se
nat. Negroponte, fost ambasa
dor al Statelor Unite în Irak, 
se află la conducerea servici
ilor secrete de 20 de luni. 
Dacă unii analiști cred că

experiența sa din Irak va fi t 
filă la Departamentul de Stai' 
demisia din fruntea serviciilo 
de spionaj ridică semne d 
întrebare în legătură cu refoi 
ma celor 16 agenții secrete.
Atacuri împiedicate

Postul de director al corn 
nității din informații fuses 
creat tocmai pentru a cooi 
dona activitatea agențiilor 
care, deși au un buget anua 
de 40 de miliarde de dolari, ni 
au reușit să împiedice corni 
terea atacurilor din septem 
brie 2001 și au furnizat infor 
mâții eronate despre arsenalu 
fostului regim irakian. „Ple 
carea lui Negroponte probabi 
este un lucru rușinos pentn 
serviciile de informații, inc; 
un eveniment delicat apăru 
pe fondul unei crize", apreci 
ază Gregory Țreverton, exper 
la Rând Corporation.
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Protest. în Jakar 
ta, activiștii indo
nezieni au purtat un 
giulgiu, în timp ce 
alții au arătat foto
grafii cu Ministrul 
Transporturilor din 
Indonezia, Hatta 
Radjasa , în ’impui 
unui protest ce a 
avut loc vineri, 5 
ianuarie 2007, și au 
cerut demisia acestu
ia, în urma scufun
dării unui vapor, cu 
400 de persoane date 
dispărute.

(Foto: EPA)

Jurământ oficial
București (MF) - Ovidiu 

Ispir va depune, la 5 feb
ruarie 2007, jurământul 
oficial în calitate de mem
bru din partea României 
al Curții Europene de 
Conturi, pentru un man
dat de șase ani, reînnoibil. 
Ispir, al cărui mandat a- 
început la 1 ianuarie 2007, 
data aderării României la 
Uniunea Europeană, va fi 
învestit în același timp cu 
reprezentantul bulgar la 
instituția europeană, Na- 
dejda Sandolova.

Regim restrictiv
Budapesta (MF) - Gu

vernul ungar a anunțat că 
va impune o perioadă de 
tranziție de șase luni 
muncitorilor români și 
bulgari, după care va rea- 
naliza acest regim restric
tiv. Ungaria devine astfel 
primul stat din cele zece’ 
care au aderat la UE în mai 
2004 ce impune restricții 
temporare imigranților ro
mâni și bulgari, Deși liber
tatea de a munci în oricare 
stat comunitar este unul din 
principile fundamentale ale 
UE, statele membre pot 
impune restricții temporare 
pentru a-și proteja piața 
muncii internă.

Macovei, favorită la europariamentarr
■ Ministrul Justiției ar 
putea candida ca inde
pendent pentru Parla
mentul European.

București (MF) - Liderii 
democrații au decis, la sfârșitul 
anului 2006, ca PD să prezinte 
o listă proprie la alegerile pen
tru Parlamentul European, 
care vor avea loc în luna mai 
2007, au declarat, vineri, 5 ia
nuarie a.c., pentru Mediafax, 
reprezentanți ai Partidului 
Democrat „PD va candida sin
gur la europarlamentare, pen
tru a-și da adevărata măsură 
a forței sale politice", au pre
cizat sursele citate, Totuși, la

Monica Macovei (Foto: epa)

sfârșitul anului trecut, liderii
PD spuneau că ar putea merge 
la alegerile pentru PE pe liste 
comune cu PLD. Conform

surselor citate, liderii PD ai 
analizat varianta ca lists 
democraților să fie deschisă di 
ministrul Justiției, Monici 
Macovei, care să candideze ci 
independent, susținută de for 
mațiunea care a și propus-o îr 
Guvern.
Indecizie

Monica Macovei ar pute; 
primi și o eventuală funcție di 
vicepreședinte al Parlamentu 
lui European, au mai spui 
aceleași surse, Acestea au spui 
că dacă ministrul Integrări 
Europene, Anca Boagiu, vice 
președinte al PD, se va decidi 
să candideze pe listele demo 
craților la alegerile pentru PE

Comisarii Uniunii Europene, mărul discordiei
■ Opiniile cu privire la 
viitoarea structură a 
Comisiei Europene sunt 
divergente.

Bruxelles (MF) - Comisia 
Europeană este divizată în 
privința reformării institu
ționale, comisarul polonez 
Danuta Hubner criticând vi
rulent ideea omologului său 
german Gunther Verheugen, 
potrivit căruia statele comu
nitare mici nu au nevoie de 
comisari cu drepturi depline, 
relatează publicația electro
nică EUObserver, „Crearea a 
două categorii de state comu
nitare și acceptarea dimensi
unii drept criteriu, pe baza 
căruia un stat ar avea drep
tul să numească un comisar, 
sunt nefondate și sincer, inac

ceptabile", a declarat Hubner,, 
pentru agenția poloneze PAP, 
Gunther Verheugen, comisar 
pentru Industrie și vice
președinte al Comisiei,, afir
mase, miercuri, că statele 
mici ar trebui să primească 
funcțiile de adjuncți ai comi
sarilor în domenii cheie și nu 
posturi de comisari cu porto
folii lejere pentru a crea „c 
comisie eficientă, mică și 
foarte competentă".
Proporții diferite

Dezbaterea are loc înainte 
de tentativa UE de a reviaa-, 
liza procesul de reformare 
instituțională în cursul aces
tui an, dar atribuirea comi
sarului român a noului porto
foliu pentru Multilingvism, 
pare să afecteze credibilitatea 
sistemului clasic de repartiție

Dezbaterile la Bruxelles, tot mai furtunoase.

a posturilor de comisar fie 
cărui stat membru, deoarece 
majoritatea consideră dome
niul lui Leonard Orban drept 
unul neglijabil, comentează 
EUObserver, Proporțiile dife
rite ale statelor comunitare se 
reflectă doar în mecanismul

„majorității calificate", care 
repartizează numărul de 
voturi în funcție de popula 
țiile statelor.

La poli opuși se situează 
Germania cu 82,5 milioane de 
locuitori și Malta cu 400.00t 
de locuitori.
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• La furat de carne. Polițiștii Comparti
mentului de Criminalitate Judiciară Petroșani 
i-au identificat pe Ramon M., 35 de ani, din 
Petroșani, care în noaptea de 18/19.12. 
2006, dintr-o afumătoare aparținând părții 
vătămate Marin S., din oraș, a sustras dife
rite preparate din carne de porc, în valoare 
de 800 lei, prejudiciul fiind recuperat. (T.S.)

Trei permise într-o zi. în urma acțiunilor 
*și controafetor efectuate în trasee de către 

polițiștii Serviciului Rutier Hunedoara, au fost 
aplicate 79 amenzi la legea circulației, din 
care 13 la regimul de viteză și s-au ridicat în 
vederea suspendării 3 permise de conducere 
și un certificat de înmatriculare. (T.S.)

Satul unde banii nu se fură

Bobotează pe pârtia 
de la Straja

Straja (M.S.) - Sute de turiști sunt aștep
tați să participe, astăzi, în stațiunea Straja, 
din Valea Jiului, la slujba de Bobotează care 
se va desfășura la Crucea Eroilor. „Apa va 
fi adusă cu achia salvamontiștilor de la un 
izvor situat la cota 1700 metri, sub Vârful 
Mutu. Va urma slujba religioasă la Schitul 
Straja, iar sfințirea apei se va face lângă Cru
cea Eroilor, la ora 12.00”, a declarat Emil Pâ
rău, imul dintre cabanierii care organizează 
evenimentul. Localnicii care se pregătesc 
pentru sărbătoarea de sâmbătă simt obișnuiți 
să urce, pe jos, mai mulți kilometri, spre 
Schitul de călugări Straja, situat la 1480 de 
metri altitudine. Slujba religioasă va fi ținută 
de Părintele Daniel, starețul schitului.

Cititorii noștri pot vota 
prin SMS
în fiecare săptămână, ziarul nostru tensează o întrebare 
de actuaHtate pentru aritorl aceștte putând vota prin SMS 
cu DA sau NU, însoțmd răspunsă cu scurte comentarii 
Reziutatul votului va fi pubficat te sfârșitul săptămâinil 
ateturi de cete mai teteresante comentarii.

CUVÂÂW Vot prin
SMS

Webarea săptămâni: Credeț că 
salarfite vor crește su^tanț^ 
acum după aderare?

Trimde SMS conținând cuv^Iu1

■ într-un sat din județ, 
localnicii lasă banii 
pentru pâine în gardul 
porții fără să fie furați.
Mihaela Tămaș 
mihaela.tamas@informmedia.ro

Brad - Localnicii dintr-un 
sat din apropierea munici
piului hunedorean Brad au 
un obicei mai neobișnuit. De 
aproximativ opt ani, în fie
care dimineață, în aproape 
fiecare gard al caselor din sat 
poți vedea câte o plasă, în 
care se află diferite sume de 
bani. O zi întreagă poate să 
rămână plasa cu banii în 
gard. Nimieni nu se atinge de 
ea. Pentru că locuiesc la o dis
tanță considerabilă față de 
oraș, este imposibil să ajungă 
în fiecare zi să cumpere pâine 
proaspătă, iar majoritatea 
sunt pensionari. Astfel, în 
fiecare zi trece prin sat ma
șina cu pâine. Odată ajuns în 
sat șoferul începe distribuirea 
pâinii.
Ia banii și lasă pâinea

„Fiecare pune în plasă, 
alături de bani, și un bilețel 
pe care scrie câte pâini vrea 
să-i las. Sunt oameni foarte 
corecți. Dacă pâinea costă 12 
mii cinci sute de lei (vechi), 
și cei cinci sute de lei îi 
găsesc în plasă. Se mai întâm
plă ca vreun localnic să nu 
poată plăti pâinea de fiecare 
dată. în astfel de cazuri avem 
un caiet, și eu și persoana 
respectivă, în care trecem 
datoria, iar când primește 
pensia, pentru că de regulă 
sunt pensionari, se achită 
suma”, declară Adrian Țoca, 
patronul firmei care dis
tribuie pâinea. „Este bine că 
există cineva care să ne

Distribuitorul verifică bilețelul, ia banii și lasă pâinea (Foto: Traian Mânu)

aducă pâinea acasă, pentru că 
nu avem cum să batem atâta 
drum pentru o pâine. Dacă se 
mai întâmplă să nu vină ma
șina cu pâine, ceea ce este 
foarte rar, mai facem acasă,

în cuptor. în ceea ce privește 
banii pe care fiecare îi lasă în 
poartă, nu s-a întâmplat nicio
dată să fie furați”, declară 
Macrei Emilian Mâț, localnic. 
Așadar, în acestă afacere

toată lumea rămâne mulțu
mită. Distribuitorul vinde în 
mod cert o mașină de pâine, 
iar sătenii hu trebuie să par
curgă zeci de kilometri pen
tru a cumpăra acea pâine.

DA te numără 0728/222779 (tarif normaD . pot fi adăugate 
/ și scurte comentară msoțrte de nume.

Trimde SMS conțm^d cuvântul NU te numără 
0728/222779 (tarif norma) pot fi acteugate și scurte 
comentarii msofite de nume. VotU prin SM5 poate fi tri- 
mte până m data de 12 ianuarie 2007, ora 24.

Spre casă cu pâinea în plasă Ana Feier pregătește banii 
pentru pâine

Emilian Macrei Mâț
(Foto: Traian Mânu)

PĂREREA TA CMlEASl: Vâ simțiți în siguranță în cartierele din Deva?
............   . ■ • .. -.-.-.--.-.-.j ........... ..................

Votul prin SMS, 
pentru tetretiarea săptămtenh 
fiecute: Dor) să mai em^ra) 
după integrarea m Untenea Euro
peană?
S-au înregistrat 40% răspunsuri afir
mative și 60% răspunsuri negative.

IAn Micro 15 unde 
stau eu nu prea mă 

simt în siguranță. 
Sunt oameni care nu 
lucrează și nu poți 
ieși pe stradă de ei. 
DAFINA LOBONȚ,
Deva

Nu prea umblu 
seara și niciodată 

neînsoțită. Cred că ar 
trebui mai mulți 
agenți care să asigure 
liniștea publică.
Andra Sandu, 
Deva

Ziua mă simt în si
guranță, dar seara 

nu. Oricâți agenți de 
pază ar fi, nu pot evi
ta toate pericolele 
care apar seara.
NUȚA SlNGURELU, 

Deva

Atât noaptea cât și 
ziua eu mă simt în 

siguranță. Sunt și 
foarte mulți agenți, 
nu sunt motive să-ți 
fie teamă în oraș. 
COSTEL Fagu,
Deva

Da, pentru că nu 
prea ies afară. Li

nii sparg băncile prin 
parcuri și de aceea ar 
trebui să fie mai 
mulți agenți de pază. 
Rodica Toder,
Deva

Suntem la un click distanță de voi!

Cele mai tari poze din cluburi, cu tine și prietenii tăi le poți găsi la http://party.huon.ro !!!
Di AUT

mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro
http://party.huon.ro


COTIDIAN /sâmbătă, 6 ianuarie 2007

REMEMBER___ _______
1412 - S-a născut Jeanne d'Are, ersinS națior ală a Franței 

(m. 1431)._________________________________________
niM-S-a născut scrHtoral Ion Budai Deleanu, , (m. ^O).

1802 - S-a născut Ion MeNade 
Rădutescu, scriitor Hngv^t ș om 
poHtlc român (m.1872).___________
1822 - S-a născut arneo|ogu| german 
Heiunch Schfiemann; în fiSZO a 
de^i^<^p<^i^iit ruinele presupuse a|e 
Trotei antice (m. U890).___________
W97 - S-a născut |a teșL 
romanc^ru1 |one| Seodoreanu (m.

1954).____________ ■_______________________________
"93 - A 1™% ta paris, cetalM datarln ș coregraf ie 
or|g|ne rusă Rudol< Nureev (foto) (n. U?38).___________
1993 - A murit trompetistu1 american de jazz D|zzy Gtita- 
5^_______________________________________________

1999 - A murit ptanistu| și compDZiitoru| ie jazz M|che| 
Retrucctau1 (n. 29^S^t

Prognoza pentru astăzi
Cerul va fi noros. Minima termică va fi

de -3°C, iar maxima de 3°C.
Prognoza pentru două zile
Duminică. Cerul va fi temporar noros. 

Termometrele vor înregistra temperaturi 
minime de -2°C și maxime de 3°C.

Luni. Cerul va fi mai mult noros. Tem
peratura minimă va fi de aproximativ 1°C 
și maxima de cel mult 5°C.
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Berlbec

Se pare că nu aveți chef de vorbă cu nimeni și vă |lpsește 
inspirația. Ar .fi bine să evitați întâ|nlri|e de afaceri, pre
cum și călătoriUe |uugi. Aveți succes îu activități|e casnice.

Taur

Aveți mu|te prob|eme de rezo|vat, dar uu prea vă simțiți 
în formă. Ar fi bine să nu vă asumați riscuri, pentru că 
este puțin probabi| să aveți succes.

A Gemeni ______ j

Dimineață, af|ați de |a o rudă îndepărtată o veste care Vă 
indispune și vă dă programU peste cap. Este posibH să p|e- 
cațl într-o călătorie |ungă, neprevăzută.

_ (Uf* R«
Intenționați sa începeți mai mu|te treburi deodată. Nu uitați 

1 că graba strică treaba! Vă sfătuim să nu sperați |a Câ^fl-
guri ' ușoare, pentru că nu prea aveți șanse.

Leu .
:$Ș1F Prob|eme|e financiare vă îngrijorează. Vă recomandăm să 

vă păstrați cumpătu| și să țineți cont de sfaturi|e unei rude 
mai în vârstă.

- Eecloarâ

Evitați specutajții|e ca să nu greșiți. Veți avea succes mai 
a|es în afaceri. Este o zi bună pentru îutâluirlle cu prietenii 
însă nu neg|ijați persoana iubită.

Balanță

Dimineață s-ar putea să fiți nervos din cauza unor Drob|eme 
igr ■eșf financiare. Dacă nu vă păstrați ca|mu|, riscați să uu vă ter

minați treaba |a serviciu și să vă certați cu co|egii.

Cahendar Creșfin-iQrtotjox______________________________

(t) Botezi Domnul (Dumnezetasca Arătere^eofanta) TELEFOANE UTLE
Catandar Romano-Catotic________________________________
+ EPIFANIA DOMNULUI
Ss. Gas^t Me|chior ș| Baltazat mag|
Is 60,1-6; Ps 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

Catanfor Greco-Catohc___________________________________

BOTEZUL DOMNULUI Șl DUMNEZEULUI NOSTRU ISUS 
CRISTOS (Bobotea). EvU Mc 19-11; Ap Tit 2,11-14. 3,4
7; Ev Mt 3,13-17. Sfințmea Mare a apeL

Soluția Integramel din număru| 
precedent: p - S - COD - NECTAR
- ES - LR - CACAO - ATOM - PISC

- EMIS - OA - SA - ETIC - F - E
- ORATORI - SARE - ALES - DE - 

UNA - T - DO - AZ - TEI - RAC - 

TANC - ZAHAR - BADE - ZI - EA

- LEAL

Direcția Sanitar-Veter. 221145

Dtapecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dtapecerat ^ectrica 929
□tepscerat gaz 127091
Morrnații CFR 2957.25
Urgențe 112
Pompieri 981
Ja^darnerie 956
Poliție 955
0.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090

Scormon

Dacă intenționați să faceți o investiție, vă sfătuim să nu 
vă grăbiți. Nu este o zi bună pentru afaceri. De aseme
nea, este indicat să nu vă asumați riscuri.

Mgetittor

Se pare că dimineață sunteți indispus și aveți tendința de 
a exagera. Vă sfătuim să nu fiți încăpățânat și să evitați 
discuții|e în contradictoriu. •

Capricorn

Nu vâ faceți griji din cauza banitorl în curând veți primi o 
sumă constatentă de ta o rudă mai în vârstă. Aceasta vă 
va rezo|va prob|eme|e financiare.

Vărsător

Nu este momentu| să cereți o mărire de salariu, pentru că 
azi nu aveți șanse să vă faceți înțe|es cum trebuie. Vă 
sfătuim să vă |imitațl |a activități de rutină.

pești .
Dimineață s-ar putea să primiți o veste bună de |a o rac.' 
din a|tă |oea|itate. Vă recomandăm să vă temperați ner 
vozitatea și să evt'tați discuțiUe în contradictoriu.

Gaz metan
Nu există mtrerufjen programate în furnizarea gazu|u| 
metan.

Energie etectrtaă_______________________ _________________

Nu sunt îutreruperi programate fir fumizarea energfe1 etac- 
trice.

Apă___________________________________ ______________________
Nu sunt întreruperi programate m furnizarea ape| ișota- 

bi|e.

■Hm»........................

Plăcinte mocănești
Ingrediente: Pentru aluat: 2 gălbenușuri, 

380 g făină, 200 ml lapte, 1/2 linguriță sare. 
Pentru uns foile: 150 g grăsime: unt/untură, 
grăsime pentru prăjit. Umplutura; 250 g 
brânză de burduf amestecată cu un ou.

Mod de preparare: Se face un aluat din 
ingredientele menționate. Se împarte în 
patru. Din fiecare bucată se întinde o foaie 
de mărimea unei farfurii. Se unge cu 
grăsime. Se suprapun cele patru foi. Ulti
ma se unge cu untură pe deasupra, doar o 
jumătate. Se pliază partea neunsă peste cea 
unsă. Vor fi opt foi lipite cu grăsime. Se lasă 
la rece 1 oră. Se întinde o foaie groasă de 
0,5 cm și se taie pătrate de 8 cm. Se pune 
brânza cu o linguriță pe fiecare pătrat. Se 
închid lipind marginile. Se prăjesc în untu
ra încinsă. Se scot pe o sită sau pe hârtie 
de bucătărie.

7:00 Grea e viața de cățeH 
fâ| (fflm te fami|ie, SUA,

2005)
830 Desene animate. Gub 

Deney (SUA)
9:20 Celebntățfle timputai 
Btăta(s)

9:30 Vreau să fiu... cu Hsy 
și Bfcy. Bnuiune pen
tru cop11 

10:00 Joaca de-a povejtfie 
1035 0 vedetă... popu|ară.

Spectaco| tau Dotaues- 

cu ta 45 te ab te 
actwtate artistică (ti) 

12:10 °epere sacre. Etfțta
speriata. Bobotează 

I3:30 Un european ca mine
(0 '

1400 AuraU TVR. Spoit 
14:20 ta Urgență (r) (ep. 15

utamul).
15:20 Jucăria (cornedă 

H Franța, 1976) 
17D0 Hectu1 MG. ffiezinta

(Siauiua Coronctan ș| 
Mihai Anton 

1230 Cinemaniarii 
18:00 Tetaenado^ta 
"00 .JumaM TVR. Meteo.

Sport

5 
ș

r
1

r

l

7900 Road Runner - cea 

Ol mai rapidă pasăre 
(desene arnmate)

730 Fetițde F’oweipuff 
O (auimație, SUA/Hong 

Kong, 19^8)
8:00 Știrile ProTv. Ce se 

mtămp|ă doctore7 
10D0 M^a^ câine de arc 

O (dramă Romăuia, 
1979). Cu: Emest 
I^aRei I|eana Ripov1- 
c1, Kar| Michae| Vog|er. 
R.: Sergrn Nicotaescu 

12:°° hoMotor (prima 
edtye) 

13:00 Știrile ProTv 
13:°5 pământul Eternei 

Tinere^ (aventuri 
ktanria/ Marea Bri- 
tauie, 1992) 

15:00 Regeta hoțfor (aven
turi taxemburgrWarea 
Blritau|e/Gellmau|a, 
2006)

17:00 Dracuta: Un mort
Hi ubă^reț (comedie, SUA, 

1997)
1&55 Știri sportive 
19:00 Știrita proTv. S[xoit 

Vremea

1

I

I

730 Vivere (r)
830 în gura presei cu

Mircea Badea

930 Casa de pîan^ 
10:00 Roata de rezenta 
10:30 Isltanbul (dramă SUA 

011956). Cu: Erro|| Flyu, 
Come|i B□rchers, 
Jolin B^i^Jt|ey 

12:00 Desene animate: Jetbc 
Famiia De ce; Familia 
Iota 

13:00 Șări 

H15 N|cu Atatis în con
cert 

1440 Sue Thomas (seria|) 
1530 Regefe Ralph (come

die, SUA, 1991). Cu: 
John (joodman. R.: 
Davta S. Warri După 
ce întreaga famHfe 
rergata a Aug|iei îș| 
pierde v|ața mtr-un ac- 
cideut, se cauta cu rn- 
fr|gurare un nou rege. 

17:15 în pa$i de dans
n (po|ițist, sua 2000). 

Cu: patsy Kensit Dean 

McDermott
19:00 Observator. Sport 

Meteo

s
3'

5

i

ir

1

1

6:00 R^be|de (r) 7:00 Suflete 
rânite (r) 9:00 Rasahnda (s. 
Meric I999). Cu: Tha|ia, her- 
nando Cârtita 11 A5 Celebritate 
(s) 1245 Daria, tabrea mea (r) 
1345 tabre ca în -me (r) 1530 
Suftete râbte (s, fv^e^xk:, 2aX)) 
1730 Ftave^ri adeeiăraae 
18:30 RRebk|^e! (s! Cu: 
Nine ( Conde 1930 Danu, 
iubirea mea (r) 2°30 Nora 
(romantic Ir|andiVAngl|ia tetia/ 
Germania: 2000). Cu: Ewan 

Mc^go^ Susau Lyuch 2230

7D0 pescar hoinar (r) 730 tac- 
ț|a rfe management. Vacanța 
perfecta (r) 900 fricurcăturtie 
|ui Zack &30 Megatehutaus 
9D0 Date ta' Mtarâ (r) WD0 
Natură ș| aventură (r) W30 
U||ta spre Europa U DO proiect 

IT 11:3e T3bblnrJ (1) 12:00 Dat- 
colo te hartă 1230 At|as 
TSDOVerctict: Cumă (s) 14D° 
O^go|ii (seria|) WD0 Bazar (r) 
W30 De ta carte ta f||m (enc.) 
I7:00 V|a sacra. I^ăntarea 
Sitaru T3D0 Mmacote (s) 19D0 _ ,
Cătatorte drnsfire centru 1 O |ume a fiaretar (ă Mcxic, 
p^i^i^i^^uta| 1950 Europa ah- C c1 f E

fe| MD5 Uu|tatea (pccia|a 2 

^D0 Ora rte știri 22:10 
Onoarea famtite1 Mzz1 (come
die, SUA, 1985).0:25 Transfer 
(r) tt55 iriome ma<fe.ro (r) 125 

Muz|că ta max|m 220 U||ța 
spre Europa (r)

JIFW 
oi (•*.’

2006). Cu: tesar fvnra, Emesto 

L^^uardia 030 p^ve^t|ri 
ateearatc (r)

■JniAlXrS

O^OD700 Observator (r
1f.3^0-164l5 Știri beate

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Surprize, surprize... 

prima parte. p^i^:zintă 
Andreea Marin Bimiă 

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

partea a ||-a‘ 
23:10 profesionițtii. h^vtet 

surpriză| 
tt10 Rize - un meaco1
E vizua| (documentar 

muzica|, SUA, MO4). 
Cu: Li| C Tommy the 
aowu, Dragon Tight 
Eyez. R.: Davta LaCha- 

pehe. Rize surprinde 
senzaț^aM fenomen 
dance care exp|odează 
pe strâzHe dm Los 
Angefesși scoate ta 
|umină o formă revota- 
țfenarâ de arta ș 
expresie arristiă.

1:45 Dacă doriți să 
nev*^.. (r)

2D5 Efectul MG (r) 
235 Cnemarniad (r) 
3D5 ArnOU TVR («.

r
1

1

2030 Fărâ tearrâ

H (ac^une, Clima/Flanr] 
Koiu9/SUAi 2006). Cu: 
Jet Li 
Shido Nakamura, 
Betty Sun. R.: Ronny 
Yu. Complet umiht 
după udderea tat^rn 
său într-un due| puMq 
Huo 'fuanjta (Jet |j) se 
hotarăște să facă tot 
posibi|u| pentru a 
ajunge |upt^toru| per
fect.

2230 pe cont propriu
Q (acțiuue, S^rV/^i^!ma- 

uia, 2003). Cu: V|u 
DieseL tarenz Tate, 
Timothy pliant Geno 

S|va. R.: F. Gary Gary 
045 Fără teamă (film, r) 

230 pe cont propriu
O (fim r) 

4:15 MihML
□ câine de arc 

(fim r)
6D0 Pro Motor (r)

2°30 Nisi|piri abe (thriller, 

I3SUA, 1992). Cu: 
W|||em Dato^ Mary 
Ehzabeth Mastranto- 
n|o. Ray Dotezai șer|- 
fu| unu1 m|c orășe| bu 
ta-vest, descoperâ îu 
deșert un cadavru ce 
avea uu pi(tn| m mta 
șl o servietă cu 500 de ■ ,p 
m11 (te (fotari aruncată 
|ângă d Cr|mă? Sinu- 
dtae?

2230 tatuneric total (thri||tr, 

HSUA, 1999). Cu: Viu 
DteseL Radha MUchei 
Cote Hauser. R.: tata 
T^v Nava (pația|ă 
Gratzner s-a prâbuș|t 
pe o p|anetă mrte- 
pă^ată. Semuate te 
S.O.S. continuă, 
mbcta ce| puț|n 40 
te (upraviețuitnri.

"5 Cenușii și nisip 
(erama: SUA 2002). 
Cu: Nxi Moran

RRW !-oj:î 
H rtîss •»

10D0 parker Lewb (serial SUA 
I990) ti03!0 U^l^.^|^|pi|y ever 
after (strial, SUA 1995) 11 DO 

pariu 24 ^t30 Agențta te tu
rism UDO Ghem, set ș| mec1 

13D0 Ttaanu' 1330 pet Zoue 
UD0 Citateta (ep. 1 |ta|ia, 

2003) WD0 0 vacant |a Roma 
(cvmceic, ^^A) I745 Ma|co|m 
ș| Mc (ser|a|) 18:30 Ș:iri 
Naținna| TV 20:W țara ta' 
papură \Zmiir ((Avertisment) 
M30 Un bucătar cu gus-t 
(dramă, |997) 223o pri-
etenti (aventură S^ I986). 
0:15 Iustine (seria|)

9D0 Hugo - gameshow inter
activ îu d|rect '900 ^obNare 
Mtz 11 DO Autoforum II:40 
Tete RON BDO Sporț dteta ș| 
o vedetă 1330 Umor... d|n gre- 
șeata - fuuuy home vtaeo 
Î4D0 Spaima șose|e|or (rete- 
are) 15:0° S.O5. Salvați-mi 
casa (re|uare) 1530 Nan-
ny (re|uare) 17^ Montan - 
Speda| Re^eHon (r) T8^0 Focus 

1900 Cete ma1 uim|toare f||me 
dm |ume I930 Camera de râs 
20D0 toret^ de |a Co|d Creek 
Manor (thri||er, 2003) 22:00 
Cl|ffhanger (^rq[iune/ thri|ter, 
SUA I"3) 24:00 Umriefe 
ptaceri1 ('f||m erotic)

• •
................ V .....................
900 Juma| european (doc.) 
9:05 Top Fan X (r) 10:00 La 
Urnita 1030 Upgrade Embiune 
IT iuteractivă M DO EuroUftz: 
Cinema 1130 Hobby Mix (r) 

UD0 Fan X 13D0 Cinema 
B|tz - Sandra Bufiock UDO 
Destinat11 |a che|e. Călătoni m 
străin^'tate cu Ifieea 1430 
pasu| fortune1 (r) WD0 
Esentze. prezinta |||nca tadto 
17D0 Hlgh Lfe (r) 18:00 Brie- 
f|ng. Retrospectiva s.ăptam^n 
1900 Cinema Bfitz - Jacl< 
Mchoto 21 DO Undeva ta Est 
(Urama,•Ramauta) 23:15 D|rect 
rn pat fteabzator Cristina Cabd 
Z345 TrenU vietu (r)

14D0 Răzdoiul deacasă (6ț 
14, comeoiel eUA ăOOE 
14S25 IVIzIfou1 de aăsse (l:| 

15) 1A5( Reu,0e îubiae al 
taNtuM meu (romant, 
SUA' 2.J0.1. 1Ș.40 în d 

utarea Tărâne|ei te ftficăte 
(teamă Marea Brrtarnr
2004) 18:20 ftrliți'st su 
acoperfre (acț|ene, SU7
2005) . 20:0° Fiica președir 

teM (romantic, SUA 2004 
21:45 Hoțn de teamant 

Cth(illc(, SUA 2004). 23:2 
Bcorcistuk începutul (horroi 

SUA, 2004).

-
HD0 R<^;^l|ltatea te |a 11D1 

leas areșelite noastre 13D 
Ueatitatoo de ta iea:^e eaid 
(apita: w 14D0 ^altetea e 
la, AOT1 5D0 R^titatea te I. 
15::°t15:2° Fabrica 17D5 3X 
cu ttetian taase tiâD0 Real 
tatea te ta W:00 cu Cristin 
taniceanu și Marius |ou|ță 1841 
Sport 20:00 0^i^l||:atee te l 

20D0 21:00 ^ahtatea te | 
21 DO 22D0 Rceiltatce de |a 22D 
23D0 R^r^l||tatea te |a 23:01

■ (pț ( ( m ... M* 

. '
WD0 Descofperă Rotata (s) 
ID40 Vtața |a Casa A|bă (s) 

1230 M|to|ngta animată Fter- 
cu|e și Xena (tim auimațit, r) 
1430 Meteu11 tă| (r) 15D0 

Di^^^uț1 ferâ urmă (r) 16:^ 
\Zercfict: Crimă! (s) UD0 G|o- 
ria nu tatăl "D0 C|uc| d|ntr- 
o |veitura (s). Cu: Sarah Mason 
2020 Monk (s). Cu: Tony Srial- 

tata 2130 ftfeteu11 tă| (3) 
^bD0 Rot Apachc, Bronx (tira- 
01^1^ SUA, 1981). 0i45 
Vine poăpal (serial). Cu: Owsti- 
ratCuncj 1:45 ‘ichimtxJ trer (s)

5

.3

23:15 Jurna| te mare aucteenț. 
24D0 Real^tea te |a 24:00

9D0 Rabe ș| (eparații - Sl^ 
Un nou [prefect WD0 Curse 
Iriammer UD0 Depenten1 
de casc1dorii . ponion ci 

catacV 13:00 Confruntăm ; 
fiare vecb WD0 fegii con 
stnjcfltior. Snoheit? Gazu| are 
tic 15:00 Vânătorii te m|tur
Cateta care expitoteaz. 
16:00 X-Testers 17:00 Cur 
se talariM Averse tacruri 
18:00 Un nou morman
«^scofterit în Egipt 19:0l 

se produce tezastrul 
ferite: pr|uși cu ^rte jo 
2OD0 Tu a|egi azi! 23D0 L 
uu pas te moarte Or:
Zero

made.ro
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Deva ( CP.) - Procesul de traducere a acquis-ului comu
nitar în Hmda româna este coordonat de către Insdtutul 
European din Romtaa. Traducerfie efectuate de IER sunt 
pubHcate pe Site-til sau, |a stcfiunea „Traclucerea acquft- 
u|ui comunitar".

Dn sile pa zi

Se restrânge calea 
ocolirii legii

HUNEDOARA
farmada „Enerțjofarm"1 non-stop, str. George Enescu, 
nr 14. ®-_ 717659. ___________ „ 
Farmacia „Green Une"1 non-sto^ Bd. Dada1 nr. 33.®-» 
748080.
Farmacia „Arnlca", str. G. Enescu nr. 7. ®-» 713045. 

DEVA
Farmada „Bella farm'" non sto^ b-dul DecebaL b|. 5 
®- 231515.
Farmada nr.1 „Remedta", non-stop, Piața Victoriei nr. 
29. ®- 211616, 224488.
farmada „Tacomi - tamanftas N", str. A|eea Transh- 

vanfel b|. 1. </-* 211949.
ORĂȘTIE
farmada „Oros^ sâmbătâ, ore|e 8 - 23, duminică, 
ore|e 9- 18, str. N. I^Rescu nr. 7. ®-> 240976. 
PETROȘANI
Farmada .Hață" non-sto^ str. Avram tancu, nr. 5 
BRAD
farmada „Remeda"1 sâmttâtâ și to^că ore|e 9 - 
I3, str. Avram fencu nr. 48. ©-» 612887.

PoHcHnka Stomatokgk Dev4, str. M. Ko^niceanu 
zHnfc 8-20______________________________________
Cabinet medica| indMdua| ^OIMTO, dr. Dumftru 
Gude4, Că^n str. Intendenței 18A. ®-> Ț31509.
Cab|net ch|rurg|e maxlto-facla^ dr. Zuberecz Rlctiard

Hunedoarai piața Eltarărtl nr. 5. ®-» 7176S6.

Radara
I w J J J J J J J J J J
Amp|asarea aparate|or radar în data de 06.01.20©7:

- DN 7: Vețe| - Burjuc - Zam - fimfta Juă Arad;
- DN 7: Simeria - Mștfe - tafta jud. A|ba;
- Deva: B-du| Decetal Cafea ZarandduL str. Horea și Mihai 
Eminescu.
Amp|asarea aparate|or rattar în data de 07.01.2007:
- DN 7: Leșnic ' - ta - Tătără^ti:
- DJ 687: Bârcea Mcă - Cfistur - f-iăștîat;
- Deva: B-dd Decedai Cafea Zarandufel str. tarea și Mihai 
Emmescu.

„Revoluția din 1989 ne-a 
zăpăcit un pic, aderarea la UE 
cred că ne va face mai 
așezați”.

Clara PAs___________________
clar•.p•■elnformm•Cli.ro

REPORTER: Cum credeți că 
ne vom adapta la cerințele 
UE?

Dorina Mlllan: Anul 2007 nu 
va fi un an de răscruce. Tre
cerea va fi lină. Presupun că 
după alegerile pentru de
semnarea reprezentanților 
României în Parlamentul 
European, lucrurile, cel puțin 
în viața politică, se vor mai 
domoli. Mi-aș dori însă, ca pe 
viitor, oamenii politici să 
învețe să colaboreze mai 
mult, să lase la o parte orgoli
ile și să își aducă aminte, mai 
des, că sunt în slujba 
cetățeanului. Apoi fiecare din
tre noi va trebui să se 
informeze mai mult pentru că 
statutul de cetățean european 
înseamnă și beneficii, dar și 
obligații. Una dintre acestea 
este respectarea întocmai a 
legii, a autorității, a disci
plinei. Se va restrânge calea 
largă a ocolirii legii sau a 
încălcării ei.

REP.: Anul 2007 vine cu o 
mulțime de modificări le
gislative. Vom fi capabili 
să ținem pasul cu aceste 
schimbări?

D.M.: Legislația comuni
tară a fost deja preluată și 
adaptată în legislația 
românească, iar o parte 
a acesteia a intrat deja în 
vigoare.Există anumite 
domenii unde s-au
obținut „perioade de 
tranziție”, adică unele 
norme și prevederi în 
domeniul protecției 
mediului de exem
plu, vor fi aplicate 
după un anumit RJ 
număr de ani. Dar 
eforturile cele mai 
mari va trebui însă 
să fie făcute pentru 
funcționarea optimă 
a instituțiilor care 
răspund de punerea 
în aplicare a legilor în 
toate domeniile.

REP.: Oamenii se 
așteaptă ca raporturile cu 
angajații instituțiilor statu
lui să primească attă 
direcție. Cât de repede se va 
realiza acest lucru?

D.M.: Indiferent de categoria 
profesională căreia îi

Cm SALUTAR BNR - 06.01.2007

RRRTE * DE WZITA
Dorina Milian
Nume ș| prenume: Mflfen Dorina

Data nașteri1: 12.04.1958
Stare c|vt|l: Nec^atontă
StudH: Unfeersitatea București - F<aciu|- 
tatea de Limbi și lîîteraturi ' Atârne 
(cehă - franceză) ■ ;; < ■

Loc de muncă: tatituțfe Prefectul - 
Județu| tanedoara
Coordonatoarea Compartimentul de ; 
taegrare E.uropeană
și Cooperare fnternațonafe (constari 
superior)

Dorina Mlllan

aparținem fiecare dintre noi 
la locul de muncă trebuie să 
se simtă ca și când ar fi sub 
lupa cetățeanului. Mi-ar 
plăcea ca fiecare funcționar 
public sau orice altă persoană 
care lucrează în domeniul 
serviciilor să aibă simțul

(Foto: CL)

De asemenea trebuie să 
revenim la o atitudine corectă 
față de muncă, față de cel de 
lângă noi. E timpul să 
înțelegem, că „a-mi fi mie 
bine” nu echivalează cu „pot 
să fac orice”, dacă acest 
„orice” îi deranjează pe

SDDORD
Reguli:
în fiecare 
b|oc sunt 
câteva cifre 
tare 1 și 91 
staNHte 
dinainte. 
Acestea tre- 
iruie comp|e- 
tate cu 
cftrefe |ipsăi 
în așa fe| 
taât fiecare 
număr să 
figureze o 
singură dată. 
De aseme- 1 
nea1 cftrefe 
de |a 1 fe 9 
trelaufe să 
figureze o 
singură dată 
atât pe tân- 
duri|e onzon- 
ta|e cât și pe 
co|oane|e 
verticafe a|e 
ceta nouă 
b|ocun feate 
tapreună.

ÎNCEPĂTORI

8 6 7 9
3 9 6 2 8

7 9 5 4
4 5 9 3

2 7 4
9 4 2 3
5 4 6 1

6 1 2 8 7
9 8 6 5

AVANSAȚI

3 6 5
6 7 2
8 9 4 6

1 8 7
4 1 2

7 2 1 6
2 8 7 3

7 3 1
4 9 7

Soluția jocurilor din numărul precedent

începători

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

Avansați

5 8 9 4 7 6 3 2 1
3 6 ! 9 5 1 7 4 8
4 1 7 8 2 3 5 9 6
9 7 3 6 1 8 4 5 2
15 8 2 4 7 6 3 9
6 2 4 5 3 9 8 1 7
8 4 1 7 9 5 2 6 3
2 9 6 3 8 4 1 7 5
7 3 5 1 6 2 9 8 4

Călătoria cu trenul, mai scumpă
București (MF) - Prețul 

biletelor de tren va crește cu 
aproximativ 7%, începând cu 
1 martie, potrivit programului 
stabilit în cursul anului trecut 
de Ministerul Transporturilor, 
Construcțiilor și Turismului. 
Potrivit surselor citate, va
loarea exactă urmează să fie 
stabilită în perioada urmă
toare.

Ministrul Transportului, 
Radu Berceanu, a explicat că 
aceste scumpiri sunt necesare 
pentru ca subvenția acordată 
de stat transportului de 
călători cu trenul, la care se

adaugă prețul biletului, să 
poată acoperi măcar costurile 
transportului.

Guvernul a aprobat în 
octombrie 2006 o ordonanță 
prin care tarifele pentru trans
portul feroviar de călători vor 
putea fi majorate, trimestrial, 
până la 31 decembrie 2007, cu 
maximum 7% peste nivelul 
cumulat al indicilor prețurilor 
de consum publicați de INS. 
Astfel, se urmărește ca până 
la sfârșitul anului 2007 prețul 
unui bilet de tren să se 
majoreze cu până la 60% față 
de prețul de acum.

răspunderii pentru munca lui 
și să se adreseze celor cu care 
vin în contact ca și cum s-ar 
adresa sie însuși.

RRP.: Se vorbește de ani 
de zile de schimbarea men
talității. Ce înseamnă să 
„ssdescaa una eetțieeanal 
UE?

D.M.: în UE una dintre 
politici este cea de coeziune 
și de solidaritate socială. Deci 
trebuie să reînvățăm să fim 
solidari, să redescoperim și să 
aplicăm sensul expresiei „îmi 
pasă!”, să avem spirit civic.

oamenii din jur.

REP.: Când vom avea 
același standard de viață ca 
locuitorii vechlor state 
membre UE?

D.M.: A ne dori doar con
fortul vieții din țările Uniunii 
Europene este poate legitim, 
dar bunăstarea nu vine de lâ 
sine. Confortul trebuie creat 
și tot noi trebuie să ni-1 
facem! Problema este că 
românii au uitat să-și plani
fice cheltuielile, unii întinzân- 
du-se mai mult decât le este 
plapuma.

Se decide eliberarea lui Cozma
București (M.F.) - Comi

sia specială de la Peniten
ciarul Rahova a propus eli
berarea condiționată a lui 
Miron Cozma, care va fi 
dezbătută marțea viitoare 
de Judecătoria sectorului 5 
București, pentru mai 
multe dovezi de bună com
portare și pentru interesul 
său pentru activități reli
gioase, sportive și de arti
zanat. în documentul Comi
siei se arată că Miron Coz
ma nu a fost sancționat dis

ciplinar și că a fost recom
pensat de patru ori cu supli
mentarea dreptului la vizite 
și pachet. Dosarul cu cere
rea lui Cozma a ajuns ieri 
la Judecătoria Sectorului 5 
care urmează să ia o decizie 
finală, cauza urmând să fie 
judecată în 9 ianuarie. 
Dosarul mineriadei din 13
15 iunie 1990, în care simt 
cercetate aproximativ 20 de 
persoane este aproape de 
finalizare, după trei ani de 
investigații și audieri.

M W ■ ■ ■ V ■

Suntem inca mici si saraciA

DiRiil/nsp gg I"”*»”

■ Biroul de Statistică al 
UE, Eurostat, a 
întocmit o analiză eco
nomică a statelor UE.

BBC (C.P.) - Raportată la 
situația celor mai mari 
economii europene, economia 
românească este departe de a 
fi performantă, deși România 
a primit statutul de economie 
de piață funcțională din 2004, 
reiese din documentul dat 
publicității de Eurostat. Pro
dusul Intern Brut pe cap de 
locuitor în România 
reprezintă 34% din media UE

extinse. Astfel, în valori 
absolute, PIB-ul pe cap de 
locuitor în România a fost de 
3657 de euro față de 23.402 
euro cât reprezenta media 
europeană în urmă cu doi 
ani.

în Polonia de exemplu PIB- 
ul pe cap de locuitor 
reprezintă 50% din media 
europeană. De altfel, România 
are o economie care nu ar 
reprezenta decât 0,7-0,8% din 
PIB-ul comunității statelor 
europene. Dacă în 2005 aces
ta era de 10.847 de miliarde de 
euro, PIB-ul României era de 
99 de miliarde de euro.

Nesemnificativ în comparație 
cu cel al Germaniei, de exem
plu, care se situa la 2.241 de 
miliarde de euro, potrivit 
Eurostat.
Inflație mare

Un alt aspect interesant: în 
România, agricultura are o 
pondere de 10,1% in PIB, față 
de 1,9% cât este media euro
peană. în schimb, în Uniunea 
Europeană ponderea servici
ilor în PIB este de 71,9% față 
de 54% în România. în 
schimb, România stă mai bine 
la capitolul șomaj, cu o rată de 
7,6%, sub media europeană de

Romtafe - 34% din medfe UE 
Letonia - 47% din medfe UE 
Polonia - 50% (fin medfe UE 
Danemarca - 124% comparativ cu 
media UE
Irfenda -137% comparativ cu media 
UE
Luxemburg - 248% comparativ cu 
media UE
Sursa: Eurostat

7,9%. în privința inflației, in 
România rata anuală a fost de 
4,8%, față de 1,8% media în 
comunitatea europeană în 
luna octombrie a anului tre
cut. în fine, la capitolul expor
turi România înregistra un 
deficit ridicat, la fel ca întreg 
spațiul comunitar.

http://www.ier.ro
clar%25e2%2580%25a2.p%25e2%2580%25a2%25e2%2596%25a0elnformm%25e2%2580%25a2Cli.ro
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Anul cinematografic 2006
la Ho|IywooB este pefioada când tacep pregătirile pen
tru premiile cinematografice ta următoarei1 două luni, 
actorii, âctrițete și ^ducător" Be film se pregătesc 
pentru mar||e premii ate industriei fi|muta1, tatre care 
ceremonfa Ssearuritor sau a Globuta'i Be Aur. IVIomen- 
ttf ce1 mai important a1 tacepututai de an cîne- 
matograf'c este, evl^ent, (decernarea premiHgr 0scar( 
care și ta 20S6 au adus o mare surpriză, răsturnM 
toate predicții|e.

GOOD NfGHT AND GOOD LUCK! WORLD TRADE CENTER

CRASH Premiu1 pentru cel mai bunffim 
....  .a fost acordat filmului „Povești 

d|n Los Ange|es", ta tltiui origtaa1 ®asBi o poveste • 
despre Intolerantă rasSIă, clasă și aparențe tașelătoars. 
Efimu1 urmărește mai multe personaje diferite, 0 cas
nică rărtăcroasă un pcrilț'st ras'st; un reg'zor de: tele
viziune afro-amencan $ sofia tat, do' detertwh do1 boți 
de mașini, un cup|u cdreean... personaje ale căror vieți ■ 
se • 8'ocnesc tai bos Angetes. Pelicula rfflrâ probtemd■ 
Wfic11, ca de pildă de ce ata" (fin clasa de mijtac se 
tem de negrii 'dm cfasa munctoare? De ce a f|':rasist 
nu înseamnj'neapărat a fi inuman? itafine f||meconț'n• 

scene a® de cutremurătoare, ia fe| cum pufine surit ' 
atât de îndrăznețe. Bacă nu Bați văzut, cS^tati-ll' me

rită • cu adevărat să tatre |a cotecfie. '

Crash - o poveste despre intoleranță rasială, clasă și 

aparente , tașeistoare (Bote: epa)

o atktu- 
amcam

Q dramă alb-negru ta reqia lui George Clooney
’ (Foto: EPA)

On fita care m 2006 a fost mu|t premSt și adesea 
nomiRa|izat este Noapte bună și Noroci, regizat |e 
George Cloone® 0 Bramă ab-negru despre tentativa 
uru1 jurna|ist de • • a- înfrunta pe senatorB1 J®seph 
McSartliy și crucrâda antRomunWă a acestuia b|r anw 
'S0'. Un f||mu|et realizat deș:ept, a1 cărul succes se 

datorează mar al§s retavanțe1 fflcredtaHe a fflefior pa 
care le conține. George Slooney e fimpete fascinat 
de anil 'S° - de sti|u| acelor ani, cu fumu| ife țigai 
omniprezent și senzația că un grup de adu® inte|igen> 
pot sebimba tamea. Eiim! nu ține pred|ci • 
diRe admlrabi|ă ta condei1® ta care «d .toț11' ne-am 
s^^urat de; predicNe ho||ywoodiene

Ce1 de-a1 do||ea fi|m cardiratează sub'ectu1 atentate|or 
de |a 11 septembrie d|n Catete Vn'te este „Worid Rade 

lCeȘtet", al regizorutal 0||ver Stone, avăriBu-t în 8is- 
tr|buț|e pe N|co|as Cage ș| M'chae| pena îR rotarii1 a 
bo| pofițKfi prinș sub dăffimita'te turnurilor gemene. 
R^igii^<^Eu|ui Bfiver Storf nu a fost 'nterdiaf de ' con
textul • mai |arg a1 atacuritor de |a 11 s^|^tembrie 2Q0H 
concentreinffii-se pe tema curajuta1 uman. Ffirnu1 ign
oră contextu1 ma' larg a1 atacuri|°r de |a TT septem
brie 2001 concentrMu-se pe tema ceva ma1 s|mp|ă 
a curaju|u| uman. BArnul pune accent pe oonfuziă și 
teroarea Bmî fimpu1 efadur'tor de samare. Nu arată tur- 
nurite gemene prăbusinBu-se, Bar nu mfi-i puțin tuf- 
burătoare este povestea văzută Bta prisma*c‘e|or prinș 
sub (dărâmături sărinB uneori B a examina ș| s^ffer|nța 
fami|iii0r |or. ■ aiaSsLif f „Awonu1 cu șerpi a fost un succes mcreidfon grație mi

lioanelor de fani de pe Internet (lato:? era)

1
4

CAPOTE

(Foto: ERA)

0scarul primit ele Erasb a fost o surpriză fitadcă ce' 
mai mu® s® așteptau • ca premfa1 pentru ci1 mai' bun 
ffim să fie • acordat peficutei BroReBatk Mountan „O 
iub're secretă". Este povestea une1 retaț'1 amoroase • 
intre doi cortoy fa toceau1 anfior '60 ta statul 
Wyoming. Și clfiar Bacă un'' ar strâmba poate d|n • nas 
auztad că e ' vorâa ide o refafie bomosexuală tatre doi 
cowtoy, Brokelb^k Wlounta'n este o capodoperâHag1- 
zorală, care®aM a ș| fost râspfat't.3 de Academii 
de Bim americană. ftegizoru1 Ang Lee • dă • dovadă (te 
subfHtate re^zorafa, dar asta nu foseamnă că ezirâ 
să trateze franc s^;^i^^lrtatea
pastanea d'ntre ce' Bo' cowboy este șocant de tata! 
dar ta ace|aș| timp un mode1 de de|'catețe și vutaera- 
bi|ltate.

Joaqum phoenix și Reese Wrtherspoon foi Wa^ the Line
(Foto: EPA)

PeHcufa Brolrtaclc Mountâln este povestea unei relați ' 
amoroase între ita cowbby

0upă Oscarul acordat ■ 
^WALKUHtaUIN^H fi|mu|u| despre v'iața

lui Ray Gbaries. 2006 

a adus tacă o ueRcufa despre primii am ai' une' tegende 
a muz'c'1, Jobnny Cash. 0 poveste spusă deprimant 
de serios, dar pe care o safitetiză combtaaț'a d'ntre 
muzica foarte bună șl atracțfa sexuală pa|pab||ă din
tre actorH principal, Joaguta phoemx ș Reese W'ther- 
spoom cea d|n urnă Etamind Be artfel și Oscaru1 pen
tru cea ma' Hună actriță. Se pare că poveste despre 
vfața fațjendelor muz'ca|e sunt o rețetă de succes - să 
nu u'râm că anta trecut unul Bmtre cete ma' 'mpor- 
tante f||me a fost Ray. Bespre v'ața |u| Ray Cliaries. 

<Wa|k the Une este o poveste de ma^sne far fi|mu| 
ar putea fi considerat foarte oonvenilrona1 dacă ru s
ar baza pe o poveste rea|ă - un taffent ara^^for; sabat 
din iadu| droguri|or de dragostea unei femei

BROKEBACK MOUNTAIN

WALK THE LINE

Oscaru| pentru ce1 . mai' bun actor i-a fost acordat Ki : 
2006 |u| pMp Sleymour Boffman pentru prestația d|n 
Capote, unde face ro|u| serfitorufa1 american Truman 
Capote în povestea Bespre reiațfa acestufa'cu un cu
lmina1 infam. C^pi^te a revoluționat jurna||smul când a 
pub||cat cartea „Cu sânge rece", ta 1966 fflifepre o 
crimă brutafă petrecută ®tr-w m'ic oră^1 ș'i orocesu1 
asasiâloMjf («Ss: • .

11 septembrie a arâtat tamfi de ce sunt ta stare ' 
oamenii spune personaju| jucat de Nteotes Cage

tegori'e B. ^mue1 L fi^^kson este un agent |B| tasărd- 
nat să escorteze un martor a1 une' cr'me până fa Los ■ 

Ange|es. E^ii^enl, c'neva vrea să se asigure că acest 
|ucru nu se va îRtâmp|a ș aranjează ca o mu^'me ide 
șerpi' ven'no^ să fie e||beraț| ta avion. Av'onu1 • cu - șerp| 
este exemp|u| perfect de f||m reafizat (te un com'tet- 
în acest caz imensa comurntate ide fani care a cutavat ' 
acest f||m de 1a moimentu1 concejșer1' până când a 

apârut pe ecrane, sugerând rep|icil cerând, ma1 mu|tă 
v1^^1, fabr'când tacour'. .

THE DEPARTED

MISSION IMPOSSIBLE III
Tom CriuKe a revenit cu unu1 dintre cete mai . cunos
cute ro|ur' a|e sa|e, înti-un an îR care a țtaut prima ■ 
pag|nă ai tabio'de|er ma' muft grape v'ețB sale' per- 
sonate; ta M'stane lmpos|b||ă Bă tasă senzațra că are 
un ro1 mai degrabă se<zundar ffindcă m f||m nu 
stHtace^e uri Eomparațte cu restW marilor nume B'n 
Bistributie, cum ar fi ce1 pe care tocmai Fam pemen'ti 
pbilip âefl^our Hoffman, țS? ro|u| personajuiffl nega
tiv.

CODUL DA VINCI
Nu vă va fi greu să gh'c|ți unmătoru1 f||m Besțjre care ' 
vorb'm. Acț'unea sună așa: un curator de |a muzeu| 
Euvru e asasinat, Iar. m^teru1 morțil sa|e nu poate fi 
descifrat Becâ de un academlc'ăn morocănos ș| o 
trinără și v'oa'e criptografă. Cei Boi purced la a descifra 
un ș'i de en|gme, descoperind treptat l o gpRsi'raț'e 
re||g‘io>asă 8e ampteare. Exact, e vorba ife pa 
V|nci, fi|mu| după romanu1 8e un 'mens succes inter- 
națfiâna1 a1 lui Dan Btown.

Tom Hanks caută un cod: Codul Da Vinci (Foto: epa)

ZBORUL UNITED 93

Anu1 2006 a adus două f||me a căror acț'une e tega^ 
de atentatei1 petrecute ta America |a 11 s^ptembre 
2001 „Zboru| vniteB SB" a1 reglZoru|u| pau Green- 
grass tratează subiectu1 cetar tatâmpfate |a bordu1 
aeronave- IMeB Mtaes care s-a prăDușt ta pennsy- 
vanla pe • 11 septembrie. „Zboru| tolted 93" este pro- 
babi| unu1 B'ntre cete ma1 • depimante ffime pe care te 
veț1 vedea.
4n acea z-i 44 de persoane s-au urcat ta avionu| care 
făcea |egatura dintre Newark ș| San B^^ncisco, 33 erau 
pasageri oarecare. Șapte erau . persana|u| de bord; patru 
erau atentatori. ii vreme ce două avtaane se priăb^eau 
îR turnur||e gemene ele |a Wor|d Raite G^i^ter ș' un 
alM în c|ăd|rea p^i^l^;^!^ianu|ul| pasager'' de te taW 
zbioruta' vnited 93 aveau să se taiUă dlacă 'să ÎBcerce 
sau nu să recâșt|ge controM asupra avienufa' care fuse

se deturnat.
Scenaristffl șl reg|zoru| 'p^u| Greengraiss combină fapte 
reaie ș| teorH pentru a prezenta ce creite că s-a tatâm- 

p|at după aceea ta avtan. ita'1 ar putea spune că fil
mul prezintă storie. A|ții ț| atacă. ^se tasă cu s|guranță 
un fBm tu|burâtor.

PIRAȚII DIN CARAIBE

Vara tal 2006 a adus confinuarea unu f||m extrem de 
popular - Krațu din Earaibe, Măru1 Omu|u| Mort. pira- 
tu1 mu|t 'ubi'tor de rom trebute să pălească o (datorie 
Be sânge tegendaruta' Davey Jo.nes. ®ufăru| Eimulu1 
■Mort este pnma parte a une' confinuări..Cea de-a Boua 
parte va apărea pe ecrane ta tana ma1 a -•aflufiS 2°0'7. 
Ca. să vă faceț' o taee despre lasouteritatea acesta' fi®; 
trebuie spus ca atunci' câta a apărut pe DVD a devenit 
f||mu| cu cete ma1 rap'He vânzăr1 DVD • în Marea Bri
ante. .în''c|fre, asta taseamnă că s-au vândut un mi- 
fion și jumătate Be copu ta numa1 o săptâmM, a'Bică 
unul' d'n,patru ©VU-uri cumpătate ÎR Marea Mtanfe a 

fost Btrâț11 B|n Cara|be, Iar ta Statele fânitl s-au vân
dut S m'|ioane ide ^xemp|are fa pr|ma z'.

Căpitanu| Jaek• jucat : de Johnny Depp e terăși ta 

încurcătură ,, (n^to. erax

CASINO ROYALE

Dar • sâ reven'm la fl|me|e de c|asă - • pe||cu|a „The, 
D^tparr^ed" • a regiaorului iMartin â^orsese, cu Leonardo 
D| Saprio ta ro|u| unu' • pofiț'st acoperit ș MO^t Damon• 
ta rota1 unu' agent a1 maf'e' tafiKrat ta rându1 8° l|tel. 
Aiături Be e'. Jack NKHoBon ș| IMartin Sldeen care aiduc 
un p|us de cfasă. D'n momentu1 în care șefu| maf|Qt 
a1 une' bairâe dln Boston taterpretat de J(^ck N'cho|-:: 
go® apare pe ecran pe fondu| une' p'ese de Rblling 
Stones, nu-ț' râmâne decât să te așez' pa.nfortabii cu 
ceirt'tarânea că ve' urmări un • f||m bun. Dar cu toate ' 
astea f||mu| nu este neapâat • o capodoperă tasS . mc' 
departe nu e.

A

SUPERMAN RETURNS
în ro|u| pr'nc'pa1, un actor practic necunos^eul,, Bran- 
Son Routit Kev'n Spacey renunță lâ păr pentru a 'nter- 
preta ro|u| |u| L'ex^ui^:hor, . ter Kate ftoswortB este Lo's 
Lane. .Noij1 Superman este ^redibi1 și 'BranBon ' . Roufo 
reușește să convtagă că poate zldura ș că are puteri 
supranatarafffi pe fa 'taed'bNa ș| fa'moasa temă mu- 
zteafa, pâaă |a f'na|u| emoționant; Supermain a fost 
fnm® verii care nu lireta'a ratat.

prababi| ce1 ma' a^ejatat A1® și ma' comentat fi|m a1 
anu|u' încă B'nafot1 să înceapă fimărite. Cu un actor 
câm'a puțin' |-au dat ș^lSter Bond a • reven't. Sau aKa 
a îRceput? Ce1 Be-a| ^-tea fflm (fin seria James Bondj 
ffiastao Roya|e, introduce un Bond mai rânăR ma' (dun 
care face eforturi să finde^mească pr'ma sa mtetane 
majoră. Dan'e| Cra|g a fost o ategere criticată de foarte 
mu|ț1, care nu |-au crezut potrivit pentru roL Ținta mis- 
'unii |u| Xames BonB este de asrâ Bată un finanjiator a1 
terorisli|or, ,Le S^iffre, pe care Bond ttebifie să fi fovEgă 
tafoo part|dă de poker cu mfeă mare, care are ioc îR 
Menfenegru |a Castao R0yate. Danie1 . firâig reu^șe să 
înlruchigeze exact ace1 James Bond pe care l-a con
ceput lân Fleming - un uc|gaș irofSsi0nisl; seducător; 
un patriot cu • .'sânge rece ș'i cu gusturi scumpe. Sisena 
de la început, urmăr'rea ide pe• un șantier este • atât 
de htiprestenan® încât restu1 acț'un'1 se cMnui® să
atingă acefaș nive1. Bond e bătut cump||t; otrăv't șl 
tortuFatț.' până ș| . inima u este |ov|tă când se 
tadrăgosfeșfe Be fermecăloarea foncțlonară de la Tre
zoreria StatiuuE Vesper L^nd, jucată de Eva Green. 
fflmu1 are fosă ș| ^că|șărl5 pi|ricul0s Be tang pentru ' un 
fi|m de acți'un’e - (două ore șl j.umătate.
^(B^estea nu se teagă tot timpul, iar cofoana sonoră nu 
se rta'că fa nive|u| sperat. Dar cu toat® astea Bond s
a în^t0is in forță. Ș' f|na|u1, poate frustrant, te lasă • cu 

sufletu1 |a gură îR așțeptarea următoru|ui fflm.

A
Supennan a ■ revenft (Foto:EPA)

SNAKES ON A PLANE
vn f||m de categorie dar care a făcut furor' in 2006 
este „Av'onu1 cu serpi", în titiui1 orig'ria1 Snakes On A 
plane. îR rota1 pr'nc|pa| Samue1 L. tecfcson, 'ar apoi., 
o mutame de șerp', un avion 767, (dar un succes incred- 
ib|1 gratie m|iloanelor (te fan| Be pe InterneL Trt|u| este 
genta1 și rezuma dar mtreaga acțiune, mentă să dea 
fior1 pe șira ^pinărfi fanifor fi|me|or (te acțune de ca-

Daniel Craig este noul Bond. James Bond (Foto: EPA)
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cuvÂfB Sportiva anului, contestată
SPORT

| • Sprijin logistic. Unul din obiectivele
■ ••. primului trimestru al acestui an al Asociației
■ Jutețene de Fot^ este acodarea de sphfln 

logistic în finalizarea terenurilor de fotbal de 
la Mintia, Șoimuș-Bejan și din alte localități 
ale județului unde se impune așa ceva. 
(V.N.)

• Studiu. Recent, primarul municipiului 
Hunedoara, Nicolae Schiau, a declarat că 
Mittaî Steel nu mai acordă sprijin financiar 
echipei de fotbal Corvinul 2005 Hunedoara 
întrucât, în urma unui stpdiu, deocamdată 
confidențial, s-a ajuns la concluzia că fon
durile nu sunt utilizate cum trebuie. (V.N.)

primul sportiv hunedorean participant la 
Olimpiada de iarnă, va concura, in perioa
da 12-13 ianuarie, la ultima etapă de Cupă 
Mondială care se va desfășura în Germa
nia. (Foto: CL)

■ Daria Vișănescu 
crede că ar fi meritat o 
„remiză" cu gimnasta 
Aluissa Lăcusteanu.
ClPRIAN MARINUȚ__________________
clprlan.marinut@ln1ormffiedla.ro

Petroșani - Decizia Direc
ției pentru Sport a Județului 
de a o desemna pe gimnasta 
Aluissa Lăcusteanu drept cea 
mai bună sportivă hunedo- 
reană a anului 2006 a fost 
contestată, ieri, de Gheorghe 
Șcurhan, antrenorul șahistei 
Daria Vișănescu. Șcurhan 
consideră că „Micuța Kas- 
parova” care e legitimată la 
Comexim Lupeni a obținut 
medalii mai prețioase decât 
gimnasta de la GSS Cetate 
Deva și că ar fi meritat fie 
locul I, fie să fie la egalitate 
cu Lăcusteanu. „Daria are 
medalii mai valoroase și cred 
că merita să câștige titlul de 
cea mai bună sportivă, însă

Daria Vișănescu

Lăcusteanu a fost preferată 
numai pentru că gimnastica 
este sport olimpic”, a afirmat 
antrenorul Gheorghe Șcur
han.
Șah vs Gimnastică

La o comparație între pal
maresul din 2006 al celor două 
„candidate”, Vișănescu stă

Campionatul județean de 
pFutsal la debut

Deva (V.N.) - Astăzi, de la ora 12,30, la 
Sala Sporturilor din municipiul Deva, 
debutează ediția a îlî-a a Campionatului 
Județean de Futsal. La competiția din acest 
an, care este organizată de Asociația 
Județeană de Fotbal, s-au înscris opt echipe, 
cele mai multe (șase) fiind din municipiul 
Deva. Câștigătoarea campionatului județean 
va participa la un baraj pentru promovarea 
în Liga a îl-a de futsal. îată și partidele din 
prima etapă: Electro Conat Deva - Power 
Brad; EFC Anonimii Deva - Avantaje Deva; 
Rodostar Deva - ETî Dual Deva; Magic 
Geoagiu - City Taxi Deva.

Cele mai multe echipe sunt din Deva

Rămâne, dar trebuie să 
slăbească vreo 5 kg

Petroșani (V.N.) - Dan Găldeanu, jucător 
al Jiului Petroșani, a declarat că a refuzat 

, oferta de a se transfera în această iarnă la 
Universitatea Cluj, în Liga a îl-a, deși clu
jenii au mari șanse să revină în primul 
eșalon, iar formația antrenată de Marin 
Tudorache se află pe penultimul loc în Liga 
I. „Este adevărat, am avut o discuție cu ei, 
dar prefer să rămân la Jiul să ne salvăm 
de la retrogradare, cu toate că, sentimen
tal sunt legat de formația clujeană”, a spus 
Găldeanu. De asemenea, jucătorul a asigu
rat că va fi prezent în data de 10 ianuarie 
la reunirea lotului. Cu toate acestea, direc
torul tehnic al grupării din Valea Jiului, 
Dumitru Marcu, s-a arătat nemulțumit, în 
ultima perioadă, de activitatea lui Găldeanu 
și l-a sfătuit să mai slăbească vreo 5 kg.

Gheorghe Șcurhan (Foto: t Mânu)

mai bine la numărul de 
medalii pe plan internațional, 
însă e de la sine înțeles că 
gimnastica, un sport olimpic, 
trebuia să „bată” șahul, sport 
nemotric care speră totuși ca 
din 2008 să devină olimpic. 
Astfel, Daria Vișănescu a 
obținut o medalie de aur la 
șah practic și una de argint la

șah rapid la CE din Muntene- 
gru în luna septembrie, o 
medalie de argint la Campi
onatul Mondial Școlar din 
Grecia în aprilie, iar pe plan 
intern a luat două medalii de 
aur și o medalie de bronz. 
Aceste performanțe i-au adus 
șahistei în vârstă de zece ani 
titlul de maestră FIDE din 
partea Federației Internațio
nale de Șah, fiind cea mai 
tânără șahistă română care 
deține această titulatură. La 
rândul său, gimnasta Aluissa 
Lăcusteanu a obținut o 
medalie de aur la sol și una 
de argint cu echipa României 
la CE de gimnastică de la 
Voios în concursul junioa
relor, o medalie de aur, trei de 
argint și una de bronz la CN 
la maestre. Premierea celor 
mai buni 10 sportivi hune- 
doreni ai anului 2006 va avea 
loc în cadrul Galei Sportului 
hunedorean, care se va des
fășura în data de 31 ianuarie 
la Casa de Cultură Deva.

Sancțiuni aspre pentru Adi llie
■ Dacă nu se va 
prezenta la reunirea 
lotului, fundașul riscă 
amendă sau excludere.
Valentin Neagu______________

valentin,neagu@lnformmedia.ro

Petroșani - Conform Regu
lamentului de Ordine Inte
rioară al clubului Jiul 
Petroșani, dacă nu se va 
prezenta la reunirea echipei 
antrenate de Marin Tudo
rache, Adrian llie riscă să fie 
amendat cu 1000 de dolari, 
suspendat șase luni, ori, chiar 
exclus din lotul echipei.

După cum se știe, jucătorul 
a afirmat, joi, că nu va fi 
prezent la reunirea lotului 
echipei Jiul, programată în 10

Naționala Angliei 
la Deva

Deva (C.M.) - Antrenorul 
naționalei de futsal a Angliei, 
Graeme Dell, a anunțat, ieri, 
componența lotului pentru 
turneul primului tur preli
minar al CE 2007 a căror par
tide se vor disputa la Deva 
între 18 și 21 ianuarie. 
Naționala Albionului face 
parte din grupa B alături de 
România, Bulgaria și Letonia 
și prin prisma clasamentului 
realizat de site-ul www.fut- 
salplanet.com în care ocupă 
locul 51 în lume e principala 
contrcandidată a tricolorilor 
(locul 12 în lume) la câș
tigarea grupei. în ultimul 
meci amical înainte de 
turneul de la Deva, Anglia a 
fost învinsă de Franța (locul 
36 în lume) cu 2-1, după un 
joc foarte bun.

Graham Smith (23 an( 14 seL) 

Mark Cantiam (24 ani 22 set) 

Alex Sykes (32 de ani 20 sel.) 

Jon Adams (21 ani 8 seL) 

James Elford @6 ani 19 seL) 

Steve Torpey (25 ani 2 seL) 

Michael Lyons (25 anL 9 sel) 

Michael SkubaHa (24 ani, 22 seL) 

Steve IHarrison (21 ani 22 sel) 

Alex Haddow (24 ani 6 seL) 

Glen Harris (25 ani 10 sel) 

Darren Budd (22 anL 6 seL) 

■lotin Robinson 21 anL 4 seL) 

ftdnard follett (27 anL 14 seL) 

Antrenor - Graeme Dell.

Regulamentul este dur la Jiul

ianuarie, și că așteaptă un 
semn de la Poli Timișoara, 
grupare care l-a împrumutat 
până în vară la clubul din 
Petroșani. „Nu mai vreau să 
aud de Jiul”, a declarat fun
dașul. La puțin timp, 
antrenorul Marin Tudorache

a reacționat, spunând că sen
timentul este reciproc, dar a 
precizat că fotbalistul va fi 
sancționat dacă nu va veni la 
reunire. „Sentimentul este 
reciproc. llie este un fotba
list valoros, dar care nu a 
confirmat. Dacă nu va veni 
atunci va suporta consecin
țele”, a afirmat Tudorache.

Așadar, dacă se va ține de 
cuvânt, Adrian llie riscă o 
amendă de 1000 de dolari, sus
pendarea până la finele con
tractului și chiar excluderea 
din lot. „Sancțiunile și amen
zile sunt în funcție de gravi
tatea faptei, dar eu sunt con
vins că la 10 ianuarie toți 
jucătorii vor veni la stadion 
pentru că mizez pe profe
sionalismul lor”, a mai spus 
Tudorache.

Aniversare
Deva (V.N.) - Echipa de 

popice Jiul-Inter Petrila 
a împlinit 35 de ani de 
activitate competițională. 
în această perioadă popi
carii din Vale au reușit 
să cucerească foarte 
multe trofee, greu de ega
lat în sportul național de 
acest profil. La nivelul 
țării, aceștia au dobândit 
mai multe titluri de cam
pioană națională, atât la 
seniori, cât și la juniori 
și cădeți. De asemenea, 
în plan internațional au 
reușit să câștige medalii 
de aur și titluri de cam
pioni europeni, precum 
și mai multe locuri frun
tașe la competiții mondi
ale.

Bl . Sc. Ap.___

Numrie___
Prenumele _
Adresa: Str.
Nr.
Localitatea .
Telefon___
DA □ vreau să primesc in flecare dimineață, 
GRATUTT, timp de o lună, la adresa de mai sus, cotid
ianul Cuvântul liber.

DA □ vreau să devin ABONAT, sau să îmi pre
lungesc abonamentul la Cuvântul liber.
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CUNOȘTI AVANTAJELE OFERITE DE 
CUVÂNTUL LIBER?
1. Cotidian local prezent pe piață 6 zile din 7 
(apare și sâmbăta);
2. Sâmbăta, talon gratuit de mică publicitate;
3. în Deva și Hunedoara, distribuție proprie; 
ziarul sosește acasă la prima oră a dimineții;
4. Cotidian de 12 pagini color cu rubrici din 
domeniile: economic, social, politic, cultură, edu-

* cație, sport, telefonul cititorului etc.;
5. Vineri, Jurnal Tv GRATUIT;
6. în fiecare zi de luni, Cuvântul Liber te ajută 
să-ți găsești job-ul potrivit, oferindu-ți o listă 
completă a ofertei locurilor de muncă din județ.
7. Concursuri pentru toate vârstele, cu premii 
atât de atrăgătoare!

/ 1
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LIBER

PE SCHI
• Renunță Ia Gâlcă. Gruparea Gimnastic 
Tarragona a împrumutat, joi, un fundaș cen
tral, pe Cesar Navas, în vârstă de 26 de ani, 
de la Malaga, și a anunțat că românul Con
stantin Gâlcă nu mai reprezintă o prioritate 
pentru club, deoarece nu a mai jucat de 
șase luni. (MF)

• Boștină, dorit de Poli. Președintele 
clubului Poli Timișoara, Marian lancu, a 
declarat, ieri, că formația bănățeană ar 
putea fi interesată de mijlocașul Stelei 
Gabriel Boștină, jucător declarat transferabil 
de Gigi Becali. „Nu știu exact care este 
prețul lui, pentru că deocamdată nu există 
discuții cu Steaua", a spus lancu.’ (MF)

Dică, cel mai ofertat stelist

Ronaldo are o nouă iubită
București (MF) - Atacantul echipei Real 

Madrid, Ronaldo, are o nouă iubită, Erika 
Abreu, un medic stomatolog la care și-a 
ftcut un tratament de albire a dinților la 
Rio de Janeiro, a anunțat cotidianul O 
Globo, citat de AFP. Jurnalistul Ancelmo 
Gois notează că Ronaldo, după câteva 
ședințe în cabinetul de stomatologie al 
tinerei, a invitat-o pe dentistă să petreacă 
Crăciunul cu el la Rio. Cei doi au plecat 
apoi la Madrid, de unde s-au deplasat cu 
mașina la Paris, unde au petrecut Reve
lionul în noul apartament al fotbalisțului.

Ronaldo și Erika Abreu se află în prezent 
la Madrid, unde atacantul brazilian a 
închiriat un cabinet de stomatologie doar 
pentru ca Erika să îi poată termina trata
mentul. Jurnalistul de la O Globo precizează 
că Ronaldo „nu a pierdut timpul”: el nu mai 
avea o relație din septembrie 2006, când ulti
ma sa iubită, modelul Raica de Oliveira, s
a despărțit de el, din cauza escapadelor fot
balistului. în februarie 2005, Ronaldo, care 
încă nu divorțase oficial de Milene, s-a 
logodit cu modelul Daniela Cicarelli. După 
doar 63 de zile, Cicarelli a revenit în Brazil
ia, spunând că Ronaldo a înșelat-o.

■ Cel mai în formă fot
balist al campioanei a 
primit numeroase 
oferte de transfer.

București (MF) - Prestațiile 
foarte bune ale atacantului 
stelist Nicolae Dică în par
tidele din Liga Campionilor 1- 
au transformat pe ex-piteștean 
în cel mai curtat jucător din 
campionatul intern. Interna
ționalul român este dorit de 
numeroase grupări din 
Europa, printre care Aston 
Villa, Portsmouth, Glasgow 
Rangers, Celtic Glasgow, OSC 
Lille, Girondins Bordeaux, RC 
Lens, Florentina sau AEK 
Atena. Finanțatorul stelist 
Gigi Becali a anunțat inițial 
că Dică este netransferabil, 
însă ulterior a menționat că 
acesta ar putea pleca pentru 
o sumă minimă de șase mili
oane de euro, pentru a avea 
șansa de a juca într-un cam
pionat mai puternic.

Site-ul francez „footmerca- 
to.net” a scris, ieri, că sunt 
șanse reduse ca gruparea 
Girondins Bordeaux să-l

Nicolae Dică și-a crescut cota prin evoluțiile bune din partidele cu Real Madrid (Foto: epa)
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achiziționeze pe atacantul 
stelist Nicolae Dică, deoarece 
alte cluburi sunt pregătite să 
înainteze . grupării ■ din Bule
vardul Ghencea oferte supe
rioare. „.Pista Dică a înghețat”, 
a scris sursa citată. „Dorit la 
Bordeaux, atacantul român nu

va ajunge la Girondins, nu 
există dubii. în urma excelen
telor prestații din Liga Cam
pionilor, câteva ■ cluburi ' bri
tanice îi fac cu ochiul celui 
mai bun jucător român din 
ultima ediție de campionat. 
Glasgow Rangers ar fi propus

patru milioane de euro, 
Aston Villa ar fi supralicitat 
până la 4,5 milioane de euro. 
Ținând cont de Upsa de readijle 
a celor de la Bordeaux, sunt 

. slabe speranțe ca gruparea 
franceză să aibă câștig %e 
cauză”, a comentat Mercato.

Andone „ars" de arbitri și-n Cipru

Prima cupă 
Mondială la 
skiboard, cel 
mai nou sport 
de iarnă, se va 
desfășura la 
Bușteni, Pre
deal și Sinaia, 
în perioada 
17-25 februarie. 
La competiția 
de pe Valea 
Prahovei sunt 
așteptați 
sportivi din 
Canada, Ame
rica, Cehia, 
Letonia, 
Norvegia, 
Rusia și 
România.

(Foto: EPA

■ Fostul tehnician al 
câinilor roșii a demi
sionat din funcția de 
antrenor.

București (MF) - loan An
done a demisionat din funcția 
de tehnician al echipei Omo- 
nia Nicosia, a anunțat, ieri, 
pe site-ul său oficial, gruparea 
cipriotă, antrenorul român 
motivându-și decizia prin fap
tul că nu poate munci în con
dițiile în care arbitrii decid 
rezultatul unui meci.

„Nu-mi pot exercita munca 
în condițiile campionatului 
cipriot. Principalul factor al

acestei situații sunt arbitra
jele, care influențează rezul
tatele meciurilor și stabilesc 
campioana și echipele care 
retrogradează: Am observat 
aceste lucruri pe durata 
șederii mele în Cipru, iar o 
problemă și mai mare este Că 
nu se iau măsuri pentru 
îmbunătățirea situației de 
către forurile competente. 
Sper ca demisia mea să aducă 
lucruri pozitive și îi rog pe 
cei din jurul echipei, pe 
suporteri, să aibă încredere 
în echipă, deoarece are forța 
necesară de a urca”, a spus 
Andone, citat de site-ul oficial 
al grupării Omonia Nicosia.

loan Andone a fost demis 
de la Dinamo în decembrie 
2005 de către fostul președinte 
executiv al clubului din 
Șoseaua Ștefan cel Mare, loan 
Becali. în ianuarie 2006, 
Andone a preluat funcția de 
antrenor principal al for
mației Omonia Nicosia, cu 
care a terminat pe locul doi 
în ediția tercută de campi
onat.

în prezent, Omonia ocupă 
poziția secundă, la patru 
puncte de liderul APOEL 
Nicosia. Ultimul meci al 
Omeniei cu Andone pe bancă 
a fost, miercuri, pe teren pro
priu, cu AEK Larnaca, în gru-

loan Andone (Foto: epa)

pele semifinale ale Cupei 
Ciprului. Formația tehnician
ului român a pierdut această 
partidă cu scorul de 1-2.

Benfica Lisabona face apel
București (MF) - Conduce

rea dubiului Benfica Lisabona, 
adversara formației Dinamo 
București în 16-imile Cupei 
UEFA, va face apel la sus
pendarea de un an impusă de 
Tribunalul de Arbitraj Sportiv 
jucătorului Nuno Assis, pen
tru dopaj, a anunțat vicepre-

Beckham, fericit la Real
Madrid (MF) - Mijlocașul David Beckham 

a declarat că vrea să rămână la Real 
Madrid, grupare ce i-a făcut o ofertă de pre
lungire a contractului, deoarece familia sa 
este fericită în capitala Spaniei. „Am dis
cutat în sezonul trecut despre prelungirea 
contractului, dar între timp s-a schimbat 
președintele clubului, iar apoi antrenorul. 
S-:au făcut multe schimbări și era necesar 
să se reia discuțiile, dar aceasta este o pro
blemă ce va fi rezolvată în scurt timp. Ceea 
ce știu cu certitudine este că familia mea 
și eu suntem foarte fericiți la Madrid. Pen
tru mine, măi importantă decât fotbalul este 
fericirea familiei mele”, a spus Beckham.

Beckham, care va discuta cu conducerea 
clubului madrilen săptămâna viitoare în 
legătură cu oferta de prelungire cu doi ani 
a contractului său, a precizat că își dorește 
să obțină în acest sezon primul trofeu cu 
Real Madrid. „Trebuie să câștigăm ceva, 
orice, indiferent ce se va întâmpla”, a spus 
fotbalistul englez. în schimb, cotidianul As 
scrie că Victoriei Beckham i-ar plăcea: ca 
soțul ei să se transfere la Los Angeles 
Galaxy, grupare care și-a manifestat de mai 
thult timp interesul pentru mijlocașul 
echipei Real Madrid.

Nuno Assis (prim-plan) (Foto: epa)

ședințele grupării portugheze 
Silvio Cervan. „Am început să 
pregătim cererea pentru anu
larea acestei decizii”, a 
declarat Silvio Cervan în 
cadrul unei conferințe de 
presă organizate după anun
țarea hotărârii TAS.

Nuno Assis, în vârstă de 29 
de ani, a fost depistat pozitiv 
cu norandrosteron pe 3 decem
brie 2005, la finalul meciului 
cu Maritimo Funchal (1-0), din 
campionatul Portugaliei. Me
ciul tur dintre Benfica și 
Dinamo este programat la 
14/15 februarie 2007, la Lisa
bona, returul urmând să aibă 
loc în 22 februarie, la Bu
curești.

Tavano, împrumutat la AS Roma
București (MF) - Clubul 

Valencia a anunțat, joi, 
împrumutul atacantului 
Francesco Tavano la AS 
Roma, grupare la care 
evoluează și fundașul Cris
tian Chivu. Jucătorul în 
vârstă de 27 de ani, 
achiziționat în această vară 
de la Empoli, după ce a 
marcat 19 goluri în 37 de 
meciuri în Serie A, a fost 
împrumutat până la finalul 
acestui sezon, cu opțiune de 
cumpărare. Tavano, care a 
fost adus la Valencia de 
directorul sportiv Amedeo

r-
Carboni, a jucat foarte 
puțin în acest sezon în 
echipa pregătită de Quique 
Flores, la care mai evolu
ează atacanții spanioli Da
vid Villa, Morientes și 
Angulo.

Francesco Tavano (Foto: epa)

Amical de lux
Londra (MF) - Repre

zentativele de fotbal ale 
Braziliei și Portugaliei 
vor disputa un meci ami
cal pe data de 6 februa
rie, pe Emirates Stadium 
din Londra, a anunțat 
agenția sportivă brazili
ană Placar. Brazilia a 
mai disputat un meci 
amical pe acest stadion 
în compania Argentinei, 
pe 3 septembrie 2005, 
impunându-se cu scorul 
de 3-0. Portugalia, pregă
tită de brazilianul Luiz 
Fe-ipe Școlari, și Brazilia 
s-au întâlnit, până în 
prezent, de 16 ori, națio
nala braziliană obținând 
11 victorii.

Olăroiu dă lecții antrenorilor
A

■ Cel mai bun tehni
cian român din 2006 
va deschide cursurile 
Pro organizate de FRF.

București (MF) - Antre
norul echipei Steaua, Cosmin 
Olăroiu, va ține, luni, o 
prelegere la Casa Fotbalului, 
cu ocazia începerii celui de-al 
doilea modul al cursurilor Pro 
2006-2007, organizate de Școala 
Federală de Antrenori din 
cadrul FRF. Cu această ocazie, 
antrenorul campioanei Româ
niei va răspunde câtorva 
întrebări care vizează munca 
tehnicianului profesionist în 
România.

Directorul ȘFA, Mircea 
Rădulescu. a precizat că în

cadrul acestui modul, care va 
dura cinci zile, au fost invitați 
directorul Școlii de antrenori 
din Germania, Erich Rutel- 
moller, și preparatorul fizic 
italian Ferretto Ferretti. 
„Rutelmoller va face și o ana
liză a CM care a fost găzduită 
de Germania în vara acestui 
an, iar Ferretti va oferi unele 
recomandări privind perioada 
de pregătire de iarnă a 
jucătorilor”, a spus Rădulescu.

Deși era prevăzut inițial un 
număr de 20 de cursanți, 
UEFA a aprobat, la solicitarea 
FRF, suplimentarea cu încă 
opt locuri. Cei 28 de înscriși 
simt: Alin Artimon, Eduard 
Bădescu, Marin Barbu, Mio- 
drag Belodedici, Lucian 
BurcheL Ionut Chirilă. Mihai

Ciobanu, George Ciorceri, 
Adrian Falub, Constantin Gâl
că, Stelian Gherman, Leo Gro- 
zavu, Viorel Ion, Lucian Mari- 
nof, Adrian Matei, Dorin 
Mateuț, Iulian Mihăescu, Vio
rel Moldovan, Eugen Neagof| 
Cătălin Necula, Marian Pană; 
Basarab Panduru, Marian 
Rada, Cristian Sava, Ștefan 
Stoica, Ion Vlădoiu, Ferenc 
Bajko și Bogdan Stelea.

Cosmin Olăroiu (Foo fpai
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• Cu ocazia aniversării zilei 
onomastice de „Sf. loan”, 
familia îi dorește lui Limbean 
Ion multă sănătate, fericire, 
viață lungă și un călduros „La 
mulți ani”.

(4/5.01)

• Deva, Al. Armatei bt 4, moMat; nu sunt agent 
imobiliar. Tel. 0742/207883. a)
• parter, balcon închis cu termopan, beci sub 
balcon, centrală, ușă metalică, interfon, 2 intrări 
prin scară și balcon, zona Gojdu, Al. Crinilor, 
125.000 ron. Tel. 0723/227569. (T)

• eanHecomandate, ultracentral, etaj 1, bloc de 
cărămidă cu 4 etaje, balcon mare, gresie în 
bucătărie, baie, holuri, preț 42.000 euro, sau 
schimb cu Timișoara. Tel. 0254/222398. (T)

• Dacia, p, baie, bucătărie, semidec., CT, două 
holuri mari, amenajări, preț 75.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Al. Păcii, et. 1, hol și bucătărie mărite, gresie, 
faianță, arată bine, termopane, repartitoare, 
°reț 110.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• luliu Maniu, et. 8/10, dec., baie cu geam, 
parctet contorizărl tiăcon mare din tiucătărie 
și sufragerie, preț 108.000 lei, tel. 0745/367893. 
(A2)
• Al. Bejan, et. 2, semidec., balcon închis, baie, 
amenajat, apometre, preț 66.000 lei, tel. 
0745/367893. (A2)
• Streiului, et.3/^10, dec., baie și bucătărie, CT, 
°reț 67.000 lei, tel. 0745/367893. (A2Î

OMNIASIC
VlENNA INSURANCE GROUP 

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

• Sucursala HUNEDOARA - Deva, Aleea Transilvaniei bl. 7, parter; Tel. 231.355,235.355
• Ag. • DEVA * str. Kogălniceanu bl. D7 parter; Tel. 218.087,206.088
• Ag. BRAD - str. Republicii; Tel. 613.891 • Ag. CALAN-Str. Libertății; Tel. 732.911
• Ag.ORAȘTIE - str. Eroilor? Tel. 244.144 • Ag. HUNEDOARA bd. Corvin bl 7, ap. 17; Tel. 745.599
• Ag. PETROȘANI str. 1 Decembrie, bl. 116, parter; Tel. 548.891,548.805
• Ag. PETRIlA str. Republicii bl. S4, ap. 16 • Ag. LUPENI str. Plopilor bl. 1, parter; Tel. 560.040
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• Gojdu, circuit, et. 2, lavabil, gresie, faianță, 
parchet laminat, preț 140.000 lei, tel. 221712. 
072^305661. (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)
• drcult, gresie, faianță, parchet, cabină de duș, 
balcon închis, et. 2, zona Dacia, preț 1 miliard, 
tel. 0740/290024. (A3)
• semidec., gresie, faianță, parchet, canalizare 
separată, zona Al. Teilor, preț 650 mii., neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• semidec., gresie, faianță, parchet, reparti
toare, et. 2, zona Al. Moților, preț 980 mii. neg., 
tel. 0740/290024. (A3)
• decomandate, etaj 1, cu balcon, zonă ultra
centrală, fără modificări, sau amenajări, preț 
118.000 ron negociabil, accept credit ipotecar, 
tel. 0723/251498,0745/302200. (A4)
• decomandate, etaj intermediar, zona piață- 
Mihai Viteazul, mobilat, și utilat, totul nou, 

centrală termică, termopan, ușă metal nouă, 
parchet, gresie, faianță, 2 balcoane, superame- 

najat, preț 52.000 euro negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498,232808.  (A4) ■
• decomandate, etaj 3, zona Mărăști, renovat, 
parchet, ocupabil azi, preț 125.00C ron nego

ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• etaj intermediar, zona Gojdu, centrală termică, 
termopan, parchet, gresie, faianță, ușă metalică, 
instalații sanitare noi, modificări, preț 37.00^ 
euro negociabil, tel.,0723/2514!98 0745/302200. 
(A4)
• etal 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 Kogălniceanu, preț 125.000 RON, 
neg., tel. 223400, 0724/169303,0742/005228. (A5)
• et 3, dec., contorizări, 2 balcoane mari, str. 
Dorobanți, preț 140.000 RON, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• et 3, contorizări, parchet, bloc de cărămidă, 
Al. Moților, preț 66.000 RON, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• et Intermediar, 2 balcoane mari, CT proprie, 
baie cu geam, modernă, str. Dorobanți, preț 
137.000 RON, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)
• et 3, parchet, balcon, geamuri termopan, ușă 
metalică, CT proprie, zona Goodu. Merită văzut! 
Preț 130.000 RON, tel. 223400, 0724/069303, 
0742/005228. (A5)
• zona Dacia, etaj 2, circuit, balcon, contorizări, 
tel. 206003,230324. (A7)
• pe Tltu Maiorescu, dec., etaj 3, s=54 mp, 
neamenajat, preț 130.000 lei, neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
• pe Eminescu, aproape de Trident, etaj 2. dec., 
s=50 mp, preț 143.000 lei, neg., tel. 206003,230324. 
(A7)
• |n bkxurlte l^ntiel etaj 3, s=58 m° dec, boxă 
C.T., pre 155.000 lei, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zona Sala Sporturilor, semidec., etaj 4, 
acopent cu tablă, neamenajat, balcon, preț 
87.000 lei, neg., tel. 2060^^, 230324. (A7)
• zona Lic. Auto, dec., et. 3, C.T., parchet laminat, 
termopan, preț 80.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Piață, 2 cam'ere decomandate, modi
ficat, living mare, CT cu telecomandă, 
termopane etc., mobilat și utilat, preț 160.000 
Ron, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță, termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
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Alege CL pentru anunțul tău

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;
Dia ■ 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) 
Slntuhalm nr. 25

Anunțurile de ■ mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru 
persoanele fizice.

PRIMA-INVEST
LIDER IMOBILIAR AL JUDEȚULUI HUNEDOARA

• Agenția imobiliară PRIIMA-INVEST pune gratuit la dispoziția clienților peste OPT MII 
de oferte: garsoniere, apartamente, case, vile, spații comerciale și terenuri în scopul 
VÂNZĂRII, CUMPĂRĂRII sau ÎNCHIRIERII.
• Agenția imobiliară PR1MA-INVEST este LIDER pe piața imobiliară a județului Hune
doara și are cea mai PERFORMANTĂ OFERTĂ LA CEL MAI BUN RAPORT PREȚ - CALI
TATE.
• GRATUIT clientul primește următoarele informații: imobiliare, creditare bancară, 
juridice, notariale, precum și RANDAMENTUL INVESTIȚIEI IMOBILIARE PE TERMEN 
MEDIU Șl LUNG.
• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST oferă informațiile necesare clientului pentru ,ca 
acesta să poata lua cea mai BUNĂ DEC|Z|E pentru el și să facă cea mai RIENTABLĂ 
INVESTIȚIE pentru viitorul lui și al familiei.
• Toț chenții care CUMPĂRĂ prin Agențta ^olbNiarâ PRIMA-|NVEST sunt serv^ 
GRATUIT.
• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST vă așteaptă la sediul din: 
DEVA, BD. IULIU MANIU, bl. CI, parter.
Tel./fax 215.212
Sau la adresa de Internet: wwwprimia-inivestra, e-mail: imob@prima-invest.ro 

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

Garant Consulting
V4HIF11 ani de experiență

'www.gaidnl.cofiwjlting.df

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

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

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
in cel mai scurt timp! (72217)

r

AGENȚIA IMOBILIARĂ
PRIMA - INVEST

LIDER IMOBILIAR
ATESTAT Șl LICENȚIAT

FIESTA NORA

TA!
_____ ___________

/7\\ AGENȚIA imobiliară 
Z/^W IMOBFRANC

-.•t [jg] DEVA, Sr. 22 Decembrie, nr. 
---------------------- 37 A, parter, camera 

12CEPROMIN) 
FIȚI INFORMAȚI DE ULTIMELE OFERTE 

In vânzări fi Închirieri 
IMOEILIAREI

TEL: 0742/290024
E-maiL imobfranc@yahoo.com

(722S5)

1 --

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

sau 0722-564004. 
www.prima-invest.ro

(72309)
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• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0745/779288. (A®
• zona Dada, 2 camere, CT, parchet, gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0745/779288. (A8)
• zonă centrală, 2 camere decomandate, 
parchet, repartitoare, balcon închis, et. 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• semidec, multiple îmbunătățiri (gresie, 
faianță, geamuri termopan, CT, parchet: laminat, 
vedere pe 2 părți), etaj 3, zona Gojdu, preț nego
ciabil, tel. 231.800; 0740/317314. (A9)
• Brad, apartament 2 camere, modificat, living, 
balcon închis, gresie, preț negociabil, zonă 
centrală, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brati, greste faanță parter zona A, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent, in Deva plata imediat Tel, 215212. (Al)
• foarte urgent, apartament 2 camere, în Deva 
orice zonă, indiferent de etaj, se oferă preț bun, 
plata imediat de preferință fără amenajări, se 
oferă de ta H/XN ron pînă ta 130.000 ron tel 
0730/474275,0740/535095. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)

• semldecomandate, bine întreținut,
contorizări, parchet, gresie, faianță, 2 focuri, 
zona Gojdu, preț 1,4 mld. Tel. 0742/019418. (Al)
• decomandate, Deva, ultracentral, etaj 12 băl, 
balcon mare, parchet, contorizări, preț 46500 
euro. Tel. 0726/710903, (AL)
• urgort, zona Gojdu, etaj intermediar, balcon, 
amenajări moderne, CT, gresie, faianță, parchet, 
lavabll, geam termopan, preț 40.000 euro, tel. 
074^/013971. (A2)
• urgern, zona Micro 15, etaj intermediar, 
balcon, modernizări, preț 85.000 lei, tel. 
074^/013971. (A2)
• urgent zona D^r^obanți, dec., 2 băi, balcon, 
preț 150.000 lei, tel. 0740/013971. (A2)
• semidec., bucătărie, bata ușă metalică, 
tammat cotorizărl zona Scărișoara, preț 95.000 
lei, neg., tel. 0741/154401,227542 seara (A2)
• semMec, rtaj intern^ta^ Gojdu preț 140.000 
lei, tel. 0741/154.401,227542 seara. (A2)

• dec, CT, 2 balcoane, bucătărie modificată, 
gresta tatanță parctet boxă, zona Dorobanți 
preț 70,000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, termopane, gresie,
Manț^ parchet iboxă zona Imp. Tratan
preț 70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• semldK, parctat apometre, repartitoare, 
balcon închis, zona Gojdu, preț 1,3 miliarde, tel. 
07^/290024. (A3)
• decomandate, 70 mp, contorizări totale, 
parchet, balcon mare, 2 băl, zona Bălcescu, preț 
130.000 ron negociabil, accept credit ipotecar, 
tel. 072^//25^4^, 07^/3022(0^, 2328(9. (A4)
• zona Udo, ultracentral, 2 băi, balcon, deco
mandate, termopan, parchet, gresie faianță, 
bine întrețini! preț 55.000 euro negociabil, tel. 
07^0/'47427^, 0740/535095. (A4)
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DEVA, str. I°n Creanga, bl. 25, ap. 2

• cu garaj și toox. mare, zona împăratul Tratan. 
110 mp, etaj 2, cu centrală termicii termopan, 
parchet, gresie, fâianță, 2 balcoane, poziție 
deosebiiâ zonă liniștrtet accept credit ipotecar, 
preț 79.000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
07^1^,^022^,2328^. (A4)

• de<c, et 2, CT proprie, 2 băi, 2 balcoane, 
geamuri termopan, mobilat, str. Dorobanți, preiț 
53.000' euro, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)

• et Intermediar, dec., CT proprie, 2 băi, 2 
balcoane, st=94 mp, b-dul 22 Decembrie, preț 
175.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (A5)

• zona Gojdu semidec, rtl neamenajat 
ocupabil me^at preț 140.000 tal neg, tel 
2060^1^,230324. (A7)
• zona Dacia, semidec., parchet laminat, ușă 
mdallcă, etaj 4, izolat, preț 75.00 lei, tel. 206003, 
230324. (A7)
• zona Minerului, de<^., etaj 3, parchet: laminat, 
gresie, faianța termopan, ușă m^lralli^iă preț 
120.0^ lei,'tel. 2060^(^, 230324. (A7)
• zona I. Creangă, parter mata dec, balcon 
închis, beci, termopane peste tot, parchet 
laminat, 2 băi amenajate, ușă metal, C.T, 
ocupabil imediat, amenajat la chele, s=78 mp, 
preț 65.000 euro, tel. 0745/640.725. (A7)
• ptața M. Viteazul parter înalt bataon închta cu 
termopan, C.T., ușoare amenajări s= 72 mp, preț 
46.000 euro, tel. 0745/159.608. (A7)
• B-dul Dada, et. 1, ta circu|t. bataon închis, 
parchet, gresie, faianță, contorizări, s=70 mp, 
preț 47.000 euro, neg., tel. 2060^:^, 230324. (A7)
• zona împărate Tratan 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță termopane, 
CT garaj + pivniță 42 m^ pre^ 82.000 eute ne(^., 
tel, 0745/786578. (A8)
• zona L Creangă parchet contorizări st 78 mp, 
pretabil pentru btaouri sau tacu^ pr| 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, etaj 1, zona Gojdu, Deva, preț 130.000 
Ron, tel. 231.800. (A9)
• zonă centrata, Brad 2 băl îmbunătățiri, bataon 
friclita preț negociabil tel. /054/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

Vând ap. 4 camere (07)

• Deva, BrM Decebal, bl. M, etaj 2 din 4, 
preț negociabil. Tel. 0723/726868. (8/3.01)

• decomanriate, hol central deosebi 
termopane, zonă der^t^t^t^iită ocupabil imediat. 
Tel. 0722/722112. CT)

în exclusivitate o mtaune dumnezeiască MAICA 
PARASCHIVA, venită din Țara Sfântă, la cererea 
credincioșilor, cu cele mai puternice leacuri sfinte bisencești, 
talismane de noroc, uleiuri binefăcătoare aduse de la 
mormântul lui Isus Mântuitorul. Amin

Maica Paraschiva vă poate dezlega orice problemă 
ați avea: de farmece sau blesteme, indiferent de gravitatea 
cazurilor.

Sunt Anca și aduc mii de mulțumiri Maicii 
Paraschiva care mi-a dezlegat cununia și am reușit să mă 
căsătoresc.

Sunt Viorel și Dumnezeu s-o binecuvânteze pe 
Măicuța Paraschiva pentru că ml-a alungat farmecele și 
blestemele din familie și mi-a redat pofta de viață.

Deschide Cartea Sfântă telefonic și rezolvă pe baza 
datelor de naștere și a numelui de botez, rezolvă garantat, 
tel. 0748946177.

(73732)

• urgent, zona Decebal, amenajat modern, 
geam termopan, gresie, faianță parchet, 
modfficăi CT 2 bă 2 ba|coane, etaj taterme- 
diar, preț 55.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Gojdu, amenajat modern, CT, 2 
băi, dec., balcon, preț 45.000 euro, tel. 
074^/013971. (A2)
• dec., 2 băi, 2 balcoane, faianță gresie, CT, et. 
intermediar, zona Dorobanți, preț 66.500 euro, 
tel. 0741/154.401 227542 seara (A2)

• dec., neamenajat etaj ^termed^ zona 
Carpați, preț 50.000 euro, tel. 0741/154.401, 
227542 seara. (A2)
• dec., bucătărie, 2 băl taanță gresta, CT, zona 
Banca Transiivanin preț 62.000 euro, tel. 
0741/154.401,227542 setata (A2)

• dec, gresie, faianță parchet, CT, garaj, boxă 
et. mtermedtar, zona lmpăratul Tratan preț 
70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dec, CT, 2 băi, boxă 2 balcoane, st=112 mp,
et intermediar, zona pizzerla Veneeia, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3) ■
• de, hlng, fatală gres|e, 2 ttal 2 balcoane, 
bucăărta modificată et. tatermedtat zona 
Banca Translivaniia preț 70.000 euro, neg., tel. 
0740/290024.(A3)
• zona Carpați etaj 1, tafoon mare tachta 
contorizăi parchet, tete modftaăi sau 
amenajări accept credit potecar, preț 50.000 
euro negociabil, tel. 0745/302200,0723/251498, 
232809. (A4)
• decomandate, etaj 2, zona Em^esc^ cu 
balcon mare închis, centrală termică parchet, 
fără Todfflc.rl sau amenajări, (pozate 
deosebite, accept credft poteca^ tel 
07^0,/474275,0740/535095. (A4)

• et 1, dec., 2 balcoane, CT proprie, zona 
P-ogresul, preț 53.000 euro, neg., tel. 223400, 
0742/0052^,0724/^169303. (A5)
• dec, st=100 mp, contorizări, zona Dorobanți, 
preț 46.000 euro, tel. 223400, 0720/387896 
0740/914688. (A5)
• termopane, CT proprie, bucătărie mare, 
cămară în balcon, Al. Lalelelor, preț 42.000 euro, 
neg., tel. 223400 0720/387896,0740/914688. (A5)
• zona parc, dec., etaj 1, s= 120 mp, amenajat, 
C.T., preț 115.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• str. Carpață dec, etaj 1 neamenajat îten preț 
175.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Morlți, dec, C.T, etaj 4 acoperit cu 
tab^ neamenajat preț 50.000 eun^ neg, tel 
206»3.2^(^;^;^/^.(A7)
• zona L Creangă, 4 camere decomandate, et. 
Ibun gresie, tatanță CT 2 ba|coane, tast sanitare 
noi parchet termopane, ușă metahcă preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, 
gres|e, făanță e ten 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. 
074^779288. (A8)
• dec, 2 băi, hol central, balcon, etaj 3, zona 
Progresul, Deva, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
231.800. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Devă 6 balcoane, 2 băi, scară ini:eri<^<^r-^, 
centrata termică 130preț 240.000 ron. Tel. 
0722/564004. (Al)
• zona L Crerngă 6 camere decomandate, P+M, 
et bun, 3 băi, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)

Vând case, vile (13)

• casă, In Deva ultracentral, cu 440 mp teren. 
Tel. 0254/216036. (T)
• casă noiă în Deva P+E+M, sc 240 mp, 2 
intrări separate, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, 
garaj, centrală termică canalizare, 400 mp teren, 
preț 120.000 euro, negociabil. Tel. 0722/564004. 
(Al)
• casă ntota, ta 14 km de Deva 3 n|ve|e, garaj și 
800 mp teren, totul nou, canalizare apă gaz, 
curent preț 75.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• RăiUeși 2 carnete anexe, bucătărie, teren 
1100 mp, preț 50.000 RON, neg., tel. 0740/210780. 
(Al)
• urgent, 4 camere, baie, bucătărie, curte și 
gradină st=1500 ma apă cureen soPi teracote, 
zona C^î^tur, preț 18 miliarde, neg., tel. 
074^/290024. (A3)
• urgent, 2 camere, hol, bucătărie, cămaă beci, 
bucătărie de vai^ră anexe, apă curennă curent 
trifazic, livadă s=2000 mp + 2000 mp teren lângă 
casă zona Geoagiu, preț 25.000 euro, neg., tel. 
0740/290024. (A3)

Căutăm dansatoare 
pentru lucru tn 

Germania.
Se cere cunoașterea 

limbii germane și/sau 
engleze. 

CV-urile cu poză, se 
pot trimite la adresa 

de 
e-mall: 

mfori34ahotmari.com.

(73850)
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ztrrrsC.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)

• 2 camere, bucătărie, hol, apă curmnă gaz 
metan, canalizare. st=400 mp, zona Călugăreni, 
preț 230.000 RON, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)
• cadă 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)
• zona Str. Eroilor, construcție 1980, P+l, 5 
camere, scară interioară, garaj. C.T., curte st= 
500 mp, preț ^30.000 euro, tel. 206003, 230324. 
(A7)
• zona Creangă, 3 camere, bucătărie, baie, 
s=150 mp, C.T., curte, grădină st=950 mp, preț 
140.000 euro, tel. 206003,230324. (A7)
• zona judecătoriei 4 carnete dec, 2 tâl 
bucătărie, garaj, grădină st=100 mp, preț 160.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona PavWoaneta ofițeri|or, construcție 
cărămidă, 3 camere, hol, baie, necesită 
amenajări, curte st=420 mp, liberă, preț 55.000 
euro, tel. 206X)3,230324. (A7)
• zona Cătagărenl 2 camere, bucătărie, fiol 
teren st=400 mp, preț 220.000 lei, tel. 206003, 
230324. (A7)
• construcți* 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi, 
3 dormitoare, terasă ga^ teren 600 mp preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT teren 440 it^ preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• 3 camere, bucătărie, baie (gresie, faianță),
ptaclnă curte, ST=580 zona Ptracentrata
Devă preț 150.000 euro negociabil, tel. 231.800; 
0740/317.314. (A9)

• Brttâ, 2 camere, gtedină tangă Uce! Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșcl, preț negociabil, tel. 0254/613.366 și 
0788/090.040. (A10)

• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă cure mtă posibil 
privatizare, preț negoctaWl tel 0254/613.366, 
0^^040.4^, 0788/158.483. (A10)

• Brad, St 1200 mp, preț negociabil tel 
0254/613.36^, 0788/040.490.0788/^158.483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă, canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040490,0788/158.483. (A10)

Cumpăr casă (14)
• urgent, |n Deva sau Slmerta cu grădină ptata 
imediat. Tel. 215212. (Al)

Vând case la țară (17)
• casă, In Brăn|șca, satU T^năv^a compusă 
din 2 corpuri, 4 camere, bucătărie, cămară 
fântână 1070 mp grăd Ină 24 ari viță de vie, pomi 
fructiferi. Tel. 0254/222076,0746/(58490. (T)

• casă ta Bretea Mureșană și teren ațincol preț 
negociabil. Tel. 0254/215795. (T)
• casă In Zlaști, nr. 41. Tel. 0745/516460. (T)

• casă țărănească anexe, grădină, în 
Hărțăgani, comuna B^iț(a nr. 17, preț nego
ciabil. Relații la tel. 0745/418850. (2/5.01)

Vând garsoniere (19)
• semidecomandate, balcon închis, contorizări, 
etaj 1, zona I. Maniu, preț 78.000 RON, negociabil. 
Tel. 0726/316796; 0745/639022. (Al)
• semidecomandate, CT, balcon, bloc acoperit, 
et. 4, zona Kogălniceanu, preț 72000 RON, tel. 
072^/316796; 0745/639022. (Al)
• dul^lă Deva, zonă centrală, et. 1, bloc de 
cărăr^ii^ă contorizări, preț 77.000 RON, tel. 
0^1^(6/7109^;^. (Al)
• d*comandat*, contoriză'i parchet gres|e, 
faianță repartitoare, preț 680 mii., neg., ron. Tel. 
07^12/019111 (Al)
• Minerului, parter, dec., contorizări, preț 49.000 
lei, tel. 221711^,0724/305661. (A2)
• Bejan, et 3, balcon, contorizări, semidec., preț 
56.000 lei, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dorobanți, et 3, balcon amenajat, preț 80.000 
lei, tel. 22171^,0724/305661. (A2)
• Zamfirescu, e, 3, amenajat balcon, preț 85.000 
lei, tel. 221711^,0724/305661. (A2)
• semidec, zona Mărăști, preț 65.000 RON, tei. 
0740/290024. (A3)
• dec, gresie, fatanță parchet, CT, bucătărie 
modificate! zona Dorobanți, st=40 mp, tel. 
074^/290024. (A3)
• urgert. se^Udec, parchet, gresie, faianță, 
repartitoare, mobilată, balcon închis, zona 
Mărăști preț 670 miL, neg^ tel 232060, 
0742/290024. (A3)
• zona Decebal, zona pieței, cu balcon, dec., 
debara, baie mare, gaz 2 focuri, termopan, 
parclM ocupabilă i^^i^tt pree 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. 
078I8/16S703,0745/302200. (A4)
• zona Minerului, bloc de cărăi^ii^ă parchet, 
apometre, repartitoare, ușă metallct! ocupabilă 
repede, preț 47.000 ron negociabil, tel. 
0^88/16570^, 074//300000. (A4)
• et L dec., contorizări, termopane, gresie și 
faianță modeme, Al. R^i^iaiilor, preț 65.000 RON, 
neg., tel. 22^-40^, 072^,/387896,0740/(0/008. (A5)
• et 3^ contorizări, balcon, Al. Cr^ului, preț 
^.000 RON, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0740/005008. (A5)
• parchet lamim^tt apometre, lavabil, B-dul 
Kogălniceanu, preț 75.000 RON, tel. 223400, 
072(0387896,0742/00/22a (A5)

• urgent, zona Dacia, de<^., et. bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neț^., tel. 0745/786578. (A8)
• zona Dada, 1 c^i^^i-ră baie, parchet, marTuriă 
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. 074^/779288. 
(A8)
• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță, inst. sanitare noi, se 
poate vinde Toiritată preț 25.000 euro, tel 
074^/779288. (A8)
• dec, amenajată (parchet laminat, gresie, 
fatanțal contorizăl etaj 2 zona Zamfirescu 
Deva, preț 85.000 Ron n^goci^il, tel. 231.800; 
0740/317.314. (A9)
• se^li^tec, suprafață 35 mp., cameră cu 
parchet conto rizări, balcon, zona Mărăști, Deva, 
preț 62.000 Ron negociabil, tel. ' 231.800; 
0740/317.314, (A9)
• Brad, confort 1 s^ril etaj 0. Tobltaaă preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
07^/158.483. (A10)

Cumpăr garsoniere (20)

• garsonkeă, în Deva, orice zonă se oferă preț 
bun ptata |m&tiat, de prefennță fără amenajă! 
se oferă de la 67.000 ron până la 90.000 ron, tel. 
(73O/474O7/,O740//3/(9/. (A4)

Vând terenuri (21)

• Vețsi, zona Valea Ctolulu l, 3 parcele a 14 
-15 ari, pentru casă de vacanță, preț nego
ciabil. Tel. 0788/07899,(1/28.12)

• hrtravltan 46°° mp, ta 14 km de Deva, șosea 
^fa|tată, apă gaz, cana|izare, toate ta poartă, 
a^e în regulă. Tel. 0709/0///8/, 0054/01080I3, 
după ora 18. (T)
• Mravllan,874 Tp, în Cădiți ta 9 kT de Deva ta 
stradă curent apă togtedă [tateu in spateta 
grădinii, gazon. Tel 0702/700110. (T)
• Intravilan In Șoimuș, situat: pe șoseaua spre 
Boholt, 1200 mp, fs 12 t, preț 12 euro mp, nego
ciabil. Tel. 074^0290^. (T)

• loc de casă în Hunedoara, 3516 mp, fs 22 t, 
apă, gaz, curent, loc drept, zonă liniștită, preț 
35.000 euro. Tel. 07^3//005^7,0747/191372. (T)
• Deva, zonă rezidențta|ă, 6 parce|e, 740 mp 
parcela, fs 22 t, facilități, preț 20.000 euro 
parcela. Tel. 0722/564004. (Al)
• lfnbravilan, pe DN7, st 900 m^ fs 40 T preț 120 
euro Tp, negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• MwHan, Șcrimus, st 4600 M^ fs 70 m preț 20 
euro/Tp, neg., tel. 0740/210780. (Al)
• urgent, teren intravilan, st=3.519 mp, fs=20 t, 
zona Bârsău, pre^ 1,5 euro/Tp, acces din drum, 
tel. 074^/290024. (A3)

• teren Intravilan, st=0.7/( mp, fs=20 t, 
fatiHtețl apă curent gaz, zona Săntandrel preț 
15 euro/Tp, tel. 0740/090004. (A3)
• teren Intravilan, st= 5700 mp, fs=30 t, 
facMtățl apă ga! curent zona Santuhalm, preț 
20 euro/Tp, neg., tel. 074^/290024. (A3)
• teren In Deva, zona, Eminescu, parcelat, de la 
500 Tp, la 800 mp, teren plan, formă dreptunghi
ulară poziiție bui^ă ideal pt i nvestiție, con^truție 
casă, acte la zi, preț de la 22 euro/Tp, la 25 
euro/mp, nrgoctabi|, teL 0730/47407/, 
074^^535095. (A4)
• teren Intravilan la DN 7, la in:rare în Simeria 
dinspre Deva, st^and mp, fs= 25 t, toate 
uthrtățHe, preț 17 euro/Tp, tel 223400. 
07124/169303,07^2/005^28 (A5)

• teren Intravilan, st=370 mp, în zona ultracen
trală, toate utilitățile, Deva, preț 280 euro/Tp, 
neg., tel. 22^410^, 0720/387896,0740/914688. (A5)

• teren Intravilan la DN 7, Vețel, st= 2.300 mp, 
fs=13 t, curent electric, gaz metan, preț 7 
euro/mp, neg., tel. OO34O0, 0720/387896, 
07-^12'00^:^^^. (A5)
• teren intravilan la DN 7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate a câte 3.600 mp, fiecare, 
utilități în zonă, preț 19 euro/mp, neg., tel. 
2^^(^, 072^/169303,0740/9)14688. (A5)

• 3 parcete cu s=800 mp, 20 x 40 t, intravilan, 
utilități în zonă loc drept și panoramă super, 
Deva, în prelungirea str. I. Vulcan, preț 18 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
07^/914688. (A5)
• intravilan^ la DN 7, st 3041 mp, fs 90 t, cu nr. de 
casă certificat de urbanism, gaz, apă, curent, 
toate cu proiert șl branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/Tp, neg., tel. 
0^^(^//78H^l^^ (A8)
• Deva, Intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 t, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 074/7865ra. (A8)
• intravilan, in Deva, zona Zăvoi, S-1000 mp, FS- 
18, utilități în zoi^ă preț negociabil, tel. 212.141 
sau 231.800. (A9)
• S 500-1000 mp, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/Tp., tel. 231.800 
sau 0745/511.776. (A9)
• Brad ■ Deva, 1800 mp, intravilan, acces la 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 
tel. 0254/613366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, intravilan 1 ha, zona B, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

S.C. „ART^D^" -cu 
sediul tn BRAD, importator 
și distribuitor de materiale 
pentru finisaj interior și 
exterior, angajează:

1. AGENT CI^MERCLAL 
Cerințe:

- exper^ientță tn vânzări
- studii medii sau 

superioare
- carnet de conducere

categoria B

♦ * * *•

CURIER HOTEL
Condiții:
- studii med
- cunoștințe limbi străine, pre
ferabil limba engleză
- prezență ptaajtâ
- abilități de comunicare.

• Brad, 05 ha + pădure, pentru construcție casi 
de vacanță, la șosea pe malul Arieșului, pre 
negociabil, tel. 0254'613366,0788/^040.490. (A10
• Brad, 1350 mp intravilan, zona B, preț: nego 

t di^bil, tel. 0^^./61^^66,0788/040490. (A10)

Cumpăr teren (22)
• 5 ha teren intravi|an, 4 șosea, Deva sau taipre 
juriTi, tel. /7^,/01/78/, (Al)

• Mavlan mu extravnart suprafață 6000 ■ 
12000 m^ zona depozitar Sântuha|m, 
Bârcea, Mintia, Șoimuș, alte zone. Tel. 
0744/515537 sau 0744/561761. (7/3.01)

Vând spații comerciale (25)

• Deva, P+l, 150 mp + teren, 2 garaje, CT 
canalizare, apă gaz, pre^ 82.000 euro, tel 
/700/564//4. (Al)
• urgent, hal^ de producție, 5 birouri, rampă 
poduri rulante, curent trifazic, CT, teren aferenl 
4800 mp, zona industrială Deva, tel. /740/09//04 
/05^/030/6/.(A3)
• apartament 2 camere, zona G^jdu, modificat 
în spațfo coTerctal contorizări preț 36.000 eurc 
negociabil, tel. /73//47407/, /740//3/09/. (A4)
• zona Emlimcu, parter, modificat spațiu 
comerctal parctet gresta ș fa^nă contorizări, 
ocupabil repede, preț 12/.OO0 ron negociabil, tel. 
0^474275 0740/^^85. (A4)
• zona Mărăști, st 24 mp, toate facilitățile, grup
sanftar, preț te.000 euro, tel. (A8)

Vând alte imobile (27)

• Braă cabană din tain 60 t^ Tobltafă 
curent, zona Blăjeni, preț ne^^a^il, tel. 
/2/4/613366 /788/040.49l/, /788'1/8483 (A10)

Imobile chirii (29)

• MHez apartament 2 camere, nemobOat 
centrata termică uftracentral preț 400 roVtarta. 
Tel. /700/0/8444. (T)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
decomandate, zonă ultracentrală, 1. Creangă 
mobilat coti^IiI: Tel. /70//810((63. (T)
• ofor spre închiriere apartament 2 camere. 
Deva, renovat mobilat occidental, totul nou, preț 
150 e^i^o/lună Tel. /70^^64//4. (T)
• ofer spre închiriere garsonieră mobilată și 
uti lată centrală termică preț 1IO euro/iună Tel. 
/701//5/313. (T)
• ofer sprr încrtriere gars(^<^l^r-i în Deva, 
mobilată complet, pre| 80 euro/lună Tel. 21/010, 
(Al)
• ofer spre închirirrr apartaTent 2 camere,
complet mobilat, preț 150 euro/lună Tel. 2^15> 
(Al) . 1

• ofer spre mcUrtare s^țta comerdal în Deva, 
70 mp +150 mp depozit, CT, termopane, preț 800 
euro/|unțL Tel 215212. (A1)

• garsonieră moUiaUă aragaz, frigider, zona 
Mărăști, preț 110 euro, neg., tel. 0740/OSO)0O4, (A3) 
apartament 2 camere dec., mobilat complet, 
aragaz, frigidrh zona Rață, preț 150 euro/lună 
tel. /74//09//04. (A3)
• spațiu comercial în Deva, zonă ultracentrală 
S-14) mp, amenajat, contorizări, preț negociabil, 
tel. 231.800 sau 0745/1511.776. (A9)
• comerciall M3 Tp, zona Dlr:eTbrie, Deva,
preț negociabil, tel. 212.141 sau 0745/511.776. 
(A9) f

Auto străine (37)

• vând Tlco, af 1999, aer condiționat. Tel. 
0700/56156/,/706/695()94. (T)
• vând Voivo V40 1,9 TDi, af 2001, full-electric, 
ABS, SRS, TLC, 6 airbag, MP3, climă jante Al 16 
mc! persoană fiztaă 8500 euro. Tel 072^^2^27569. 
(T)

Garaje (43)
• vând urgent garaj auto metalic din tablă 
zin^ld^ă Tel. /254/008611,0740/953297. a)

Mobilier și interioare (47)

• vând biMotecă mică în stare bună 300 ron; 
masă tv 150 ron, canapea cu spătar rabatabil și 
2 fotolii pătrate cu roți, 1000 ron. Tel. 
07^/^^55975. (T)
• vând birou pentru elev, dulap haine, 2 fotolii, 
mobilă bucătărie, 4 repartitoare. Tel. 
/3M//1/5141, /706/'613/54. (T)
• vând canapea extens  ibiiă pat satea cu arcuri, 
două mese cu 6 scaune, bibliotecă stil bufet de 
bucătărie, vtamă cu oglu^i^ză Deva tel 
025^^!5/M^(/)
• vând moHâ din lemn masiv, fabricată în 1906, 
coolțar pluș, bar stear și dormitor cu dulap 3 uși 
glisante, frigider, mașină autoi^i^tă Tel. 
/702/700110. (T)
• vând mobilă dormitor, frigider tip combină 
mașină automată de spălat, colțar pluș și bar 
stejar masiv. Tel. /700/700110. (T)

2. ASISTENT MANAGER 
Cerințe:

- studii superioare
- operare PC

- cunoașterea limbii
engleze

- vârsta de până la
35 de ani

Re^iații suplimentare la 
telefoanele: 0254/610.411 
sau 0728/034.781, de luni 
până vineri, între orele 
10-14. /

(73863T ț

OSPĂTAR
Condiții:
- experiență minimă 2 ani în domeniu
■ cunoștințe limbi străine, preferabil limba 
engleză
- prezență pLAcuU
- abWtăți de comunicare șl retaționare.

(73220)

mfori34ahotmari.com


Arta. antichități. cârti. (55)

■ UhI * orc cârc r irta magnară. 
jwc ar gras.2 mr, arata.Te C2VZ2C34. T

Electrocasnice (56)

• vMibsm electrică de cusut pe stativ tip 
, masă 1AU5 m. la 220 V, preț S00 rm TeL 
L (254/222398 (T)

Plante și animale (57)

• «tnd pord grași, 120 • UD kg, localitatea 
Petreni, comuna Băcia. Tel. 0254/264550. 
(1545761/3.01)
• vSnd purcei de 70 - 90 kg, scrofrțe apte de 
montă, rasă de came. Tei. 0254/210900, 
0744/611145. (T)

Instrumente muzicale (60)

• donez urgent pian vienez, coadă scurtă, Karl 
Hamburger. Tel, 0747/692330. CD

Altele (61)
• cumpăr lăzi de plastic, deșeu. Tel. 
0723/227569. (T)

LEGENDA AGENȚII IMOBILIARE: 

A1 - Prima Invest 

A2 - Garant Consultîng 

A3 - Imobfranc

A4 - Fiesta Nora

A5 - Casa Betania

A7 - Mimason

A8 - Morellia

A9 - Elltte

A10 - Liliacul Multicom

e comercială angajează:

)

• ING. A.T. (întreținere program)
Cerințe:
- studii specialitate
- experiență în programare
- vârsta minimă 30 de ani
- posesor permis conducere cat. B
Se oferă:
- pachet salarial atractiv
- mașină de serviciu
- telefon mobil
• Agenț vănilrl (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
- posibilltăți avansare

• Ife yrc. *_r » sari aer«--

• 04 nouă, r 2 ow. anersun
JC'Jt -V 3 Se'sgee sarzător s
mz»r oe strugur Ta. ssvzrsns T
• «ts> sma gemn L/wr :OObl5DC 
mm. Ta 7<ZBB863 T

ae pruie. Ta Z34194

Pierderi (62)

• p-rdai ome asigurări sănătate pe numele 
Marian Arghir. Se detdară nul (1/S01)
• piedut araci asigurări sănătate pe numele 
Măte Cătălin Octavan. Se declară ai (6/501)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Poenau laura Mihaela. Se declară nul. (7/5.01)

Sollcitări servicii (71)

• caut o doamnă pentru îngrijirea unei femei 
bolnave la domiciliul acesteia, permanent 
Relații la tel. 0254/219934. CD

Prestări servicii (72)
• mKlHez matematicii orice nivel; lucrez numai 
cu un singur elev. Tel. 0720/400456. CD

•abordabil, transport zilnic, sigur și rapid, 
persoane în italia ■ 100 euro, Spania ■ 120 
euro, Franța, Portugalia și Belgia, cu mașini 
moderne; reduceri pentru grupuri; asigur 
necesarul pentru o călătorie sigură. Tel. 
072^^29600, 0765/455835, 0743/241010. 
(4/21.11)

• transport persoana Italia, Germania, Franța, 
Belgia, Anglia, Spania, Portugalia la destinație. 
Tel. 0745/568861, 0742/121148, 0749/037604. 
(73824)

Oferte locuri de muncă (74)
• Companie marketing angajează auditor 
(agent) pentru județul Hunedoara. Cerințe; 
studii medii, mașina personală constituie 
avantaj. Tel. 0723/588945, orele 10 -15; CV la fax 
021/3106780. (4/3.01)
• societate comercială angajăm inginer 
constructor cunoscător de programe Doclib și 
contabil (contabiiitate primară). CV la CP 83, OP 
l.Deva (2/4.01)

(edacpa nu-ji asumi responsabili- i 
atea pentru c<on|nutul anunțurHor 

de mică ș| mare puMdtate.

- 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
O COFETAR
o COND. AUTO (permis conducere 
cat. B, C, E, pentru TIR) Transport 
intern șl internațional

C.V. se trimit la nr. fax: 0254/219300 
sau e-mall mcaedeva. rdsnet.ro pănă 
la data de 15.01.2007.

(73613)

ANUNȚ PUBLICĂ
Sl> iALUBRiTATE SA.. cu sedU si localitatea Deva, Calea 2arandulu|, nr. 59A, jud. 

Hunedoara, anunță depunerea sokatărâ pentru eliberarea autorizației de mediu pentru 

activitatea DBKMH DE. DEȘEURI MEINBB Șl SUDARE având punctul de lucru în 

localitatea Deva. Str. Hărăutai - Dig Mureș, nr. FN, jud. Hunedoara.
Informații suplimentare se pot obține la sediul APM Hunedoara, zilnic, între orele 8-16. 

Ewntuaele sesizări și redamații pot fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data anunțului.

(23838)

Societate franceză specializată în prelucrări 
mecanice recrutează:

• personal cu înclinații pentru mecanică 
fină, dispus să se pefecționeze în deservirea de 
strunguri semiautomate, pentru producerea în serie 
de piese de mecanică fină;

• manipulaM-pentru spălarea, uscarea și 
ambalarea produsului finit.

Cunoașterea limbii franceze prezintă 
avantaj.

Cei interesați sunt rugați să trimită CV-ul la 
numărul de fax: 0254/223.006.

(73878)

PrimMi comune Beriu saMOlt ta licitație pubdca 
concedouarea unei suprafețe dt teren de 50 mp, teren 
sHuat în sațiu Beriu, pe partea stânga a Drumului Județean 
70 SF Căstiu-Slbișei, in vederea amplasării aati. stații de 
pompare apa pentru, irigare teren agricol.

Licitația va avea loc In data de 24.01.2007. ora 
1O.OO. la sediul Primăriei comunei Beriu.
informații, la telefonul: 0254/246170.

(73845)

C^j^iectivul .APIA.. - Sucursala Hunedoara este alături

Cu nemărginită durere, fiica Gențiana Nicula anunță 
trecerea fulgerătoare la cele veșnice a tatălui său,

dr. TIBERIU NICULA
Trupul neînsuflețit se află depus la Casa Mortuară din 
Deva, str. M. Eminescu. înmormântarea va avea loc 
duminică, 7 ianuarie 2007, ora 13.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

(1/8.01)

Direcțiunea Spitalului Județean Deva, cu profund 
regret anunță dispariția dintre noi a distinsului nostru 
coleg,

dr. TIBERIU NICULA
om de mare suflet, coleg deosebit, medic cu o pregătire 
aleasă și cu o mare dăruire pentru bolnavi. Suntem 
alături de familie în încercarea grea pricinuită de 
trecerea în neființă.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

(1/8.01)

Suntem profund îndurerați de pierderea prematură a 
colegului, prietenului și omului de omenie,

dr. TIBERIU NICULA
Sincere condoleanțe familiei îndoliate în acest 

moment de grea încercare! 
Colectivul secției de interne a Spitalului 

Județean Deva

■ (1/8.01)

Cu inima zdrobită de durere părinții 
Nicodim și Amaîia, fratele Emanuiel 
anunță încetarea din viață a scumpu
lui lor fiu și frate

CHIRILĂ DANIEL MARIUS 
înmormântarea va avea loc duminică 
7 ianuarie, ora 13, la Cimitirul ortodox 
din Almașu Mic.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

(9/5.01)

EVIDENTIAZA-TE!
f

VARIANTE

fi

de domnul director Roman Farca și familia sa în 
greaua durere pricinuită de încetarea din viață a celui 
care a fost

FEIER NICHIFOR
Transmitem sincere condoleanțe.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

(3/5.01)

Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală 
Hunedoara este alături de dl. Roman Farca și soția 
Cornelia Farca în durerea pricinuită de trecerea în 
neființă a celui care a fost

FEIER NICHIFOR
și transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate.

(73821)

Suntem alături de prietena noastră Cornelia la 
trecerea la cele veșnice a mamei sale

U VICTORIA
Sincere condoleanțe.

Familiile Jianu și Vad

Colegii de la ziarul Cuvântul liber din Deva sunt 
alături de fosta lor colegă Cornelia Holinschi la greaua 

Gh încercare pricinuită de decesul mamei sale 
J TODOSIU VICTORIA

Sincere condoleanțe. 
Dumnezeu s-o odihnească în pace.

Cu nemărginită durere soția Monica, copiii și nepoții 
anunță trecerea la cele veșnice a celui care a fost

BOTA PETRU
în vârstă de 76 de ani. Corpul neînsuflețit este depus la 
locuința din str. Pescărușului, nr. 2.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

(8/5.01)

Colectivul Inspectoratului Școlar al Județului Hune
doara este alături de familia prof. Moș Ionel în greaua 
pierdere pricinuită de decesul mamei sale,

MOȘ EUGENIA
Sincere condoleanțe familiei îndoliate.
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PE SCURT

• Prăjitură gigantică. Peste 6.000 de 
locuitori ai unui orășel din nord-estul Mexi
cului au putut degusta gratuit, cu ocazia 
unei sărbători religioase, o prăjitură gigan
tică preparată de 53 de brutari.

• Nu vor fi la concert. Prințul Charles și 
soția lui, Camilla, vor călători în afara Marii 
Brrtanii în vara lui 2007, pentru a evita să fie 
prezenți la concertul în memoria prințesei 
Diana pe care îl vor organiza fiii acesteia.

Roc ky Actorul Sylves- 
ter Stallone a fost prezent 
în Mexico City la viziona
rea noului său film, „Ro- 
cky Balboa”. (Foto: epa)

Orașul celor mai sănătoși
Londra (MF) - Brighton a fost selectat 

ca fiind orașul cu cei mai sănătoși oameni 
din Marea Britanie, în cadrul unui top rea
lizat de Sky Travel. Studiul a stabilit că 
Brighton merită această poziție pentru că 
populația sa circulă cu bicicleta, face yoga 
și mănâncă în special legume. în plus, 
autoritățile îi ajută pe rezidenți să se 
mențină în formă, oferind o infrastructură 
de natură să sprijine un stil de viață 
sănătos. în Brighton există un număr peste 
medie de săli de gimnastică, antrenori per
sonali, magazine sportive. în plus, numărul 
de fast-food-uri care servesc mâncare 
nesănătoasă este cu mult mai mic decât în 
alte locuri. Locuitorii din Brighton • trăiesc 
în medie 78 de ani, cu un an mai mult decât 
cei din restul orașelor din clasament.

Nominalizat de criticii online

Un nou semnal
Majene (MF) - Operați

unile de căutare a apara
tului de tip Boeing 737 ca
re avea la bord 102 pasa
geri, dispărut luni în In
donezia, se concentrau 
ieri asupra zonei din 
nord-vestul Insulei Cele- 
bes, după descoperirea u
nei rachete de semnali
zare. Semnalul a fost de
tectat, luni, de către aero
portul Sam Ratulangi din 
Manado, localitate din 
nordul insulei, dar infor
mația a fost făcută pu
blică abia joi. Regiunea 
este acoperită de păduri 
tropicale, are și zonă 
muntoasă și ieșire la 
mare, trei medii diferite 
în care avionul s-ar fi 
putut prăbuși.

Meteorit
INevYak(MF)- 
Autoritățile americane 
au anunțat, joi, că o 
rocă metalică, posibil 
un meteorit, a perfo
rat acoperișul unei 
case din New Jersey. 
Roca de dimensiuni 
reduse, care cântărea 
377 de grame, a per
forat acoperișul unei 
case din Freehold 
Township, localitate 
situată la 80 de kilo
metri sud de New 
York, rămânând fix
ată în peretele celui 
de-al doilea etaj al 
imobilului cu două 
niveluri. Fiul femeii a 
descoperit roca în 
peretele băii și a con
tactat poliția miercuri. 
Autoritățile inves
tighează acest obiect, 
și nu exclud posibili
tatea ca acesta să fie 
un meteorit. Bright- 
man a aprecizat că 
Autoritatea Federală 
Aviatică a stabilit că 
obiectul nu este com
ponenta unui avion.

■ „Moartea domnului 
Lăzărescu" este nomi
nalizat la premiile criti
cilor de film online.

București (MF) - „Moartea 
domnului Lăzărescu”, în regia 
lui Cristi Puiu, este nominal
izat la categoria cel mai bun 
film străin la premiile Soci
etății criticilor de film online. 
Filmul lui Cristi Puiu este no
minalizat la acest premiu îm
preună cu „L'Errfant” - regia 
frații Dardenne, „Pan's Laby- • 
rinth” - Guillermo Del Toro, 
„Volver” - Pedro Almodovar și 
„Water” -.Deepa Mehta.

Pentru premiul pentru cel 
mai bun film concurează „Ba
bei” - Alejandro Gonzalez Inar-

Șocați de filmul Apocalypto

Echipă de salvare (Foto: epa)

Trei pui de tigru alb s-au născut ieri la 
o grădină zoologică din Coreea de Nord.

(Foto: EPA)

■ Apocalypto al lui Mei 
Gibson suscită contro
verse în Italia deoarece 
nu va fi cenzurat.

Roma (MF) - Noul film al lui 
Mei Gibson, Apocalypto, a sus
citat vii controverse în , unde 
va fi transmis fără a fi cenzu- . 
rat, în pofida violenței sale. 
Politicienii au criticat cenzorii 
italieni pentru că le permit 
minorilor să vadă filmul, spre 
deosebire de celelalte state în 
care producția a fost difuzată, 
în plus, grupurile de protecție 
a consumatorilor au anunțat 
că vor solicita impunerea unei 
interdicții de vizionare pentru 
persoanele cu vârste sub 14 
ani. Agentul de presă al Apoc
alypto în Italia a spus că

Operată de apendicită
Los Angeles (MF) - Actrița americană 

Lindsay Lohan a fost internată în spital pen
tru apendicită și a fost supusă unei inter
venții chirurgicale. „Lindsay a fost internată 
pentru o operație de apendicită”, a spus 
purtătorul de cuvânt al actriței, care nu a 
dat informații suplimentare.

Lindsay Lohan, în vârstă de 20 de ani, a 
apărut în 2006 în filme precum „The Last 
Show” și „Bobby”. Ea a ținut prima pagină 
a ziarelor cu stilul ei de viață. La începutul 
lui decembrie 2006, purtătorul de cuvânt al 
actriței a confirmat că aceasta ia parte la 
reuniuni ale Alcoolicilor Anonimi. In iulie, 
Lindsay Lohan a fost criticată de un regizor 
care i-a reproșat că petrece mai mult timp 
cu distracția, decât pe platoul de filmare.

Elijăh Wood și Sandra Oh 
anunță finaliștii (Foto: epa)

Dator fiscului
Stockholm (MF) - Bjorn 

Ulvaeus, membru al formației 
Abba, a fost acuzat că a evitat 
să plătească Fiscului suedez 
taxe în valoare de circa 1,77 
milioane de euro. Muzicianul a 
plătit impozite mai mici decât 
ar fi trebuit pentru banii pri
miți din drepturile de autor 
asupra hiturilor formației, a 
declarat un oficial al Swedish 
Tax Authority. Ulvaeus este 
acuzat că a reorientat o parte 
a acestor venituri prin inter
mediul unor companii străine.

Anul trecut, lui Ulvaeus i 
s-a cerut să plătească 7,11 mi
lioane de euro cu titlul de 
impozite, muzicianul contes
tând această cerere. în cazul 
respectiv, care datează din 
aprilie, autoritățile suedeze îi 
ceruseră inițial starului să 
plătească taxe în valoare de 
9,63 de milioane de euro. Fis
cul a diminuat ulterior suma 
cerută.

ritu, „The Departed” - Martin 
Scorsese, „United 93” - Paul 
Greengrass, același „Pan's La- 
byrinth” și „Children of Men”, 
care o are în distribuție și pe 
Oana Pellea. Cel din urmă film 
este nominalizat și la alte patru 
categorii: regie - Alfonso Cua- 
ron, scenariu adaptat, imagine 
și montaj. Printre nominalizați 
se mai află britanicul Sacha 
Baron Cohen, alias Borat, care 
ar putea obține premiul pentru 
cel mai bun ac®r sau/și pe cel 
pentru interprețul-revelație. 
Câștigătorii vor fi anunțați pe 
8 ianuarie.

Societatea criticilor de film 
online este o asociație inter
națională ce grupează critici și 
jurnaliști care scriu despre ci
nema pe Internet.

Apocalypto, un film despre civilizația maiașă (R^to: epa)

numai Rusia și Italia difuzea
ză filmul fără restricții. „Fil
mul ar putea fi foarte bun, în

Finaliștii la premiile SAG
Los Angeles (MF) - A fost 

anunțată lista Analiștilor pen
tru premiile decernate de Sindi
catul Actorilor de la Hollywood 
(SAG). Leonardo DiCaprio este 
finalist la categoria „cel mai 
bun actor”, pentru rolul din 
„Blood Diamond”, alături de 
Ryan Gosling („Half Nelsbn”), 
Peter O'Toole („Venus”) și Wiil 
Smith („în căutarea fericirii”) 
și Forest Wtotaker („Ultimul 
rege al Scoției”). Helen Mirren

~ ■

Amelia Născută 
în zodia Capricorn, 
e pasionată de pic
tură, sport și șofat.

www.huon.ro

să prezintă decapitări, persoa
ne rănite sau violate, ceea ce 
nu reprezintă imagini potri

(„The Queen”) va concura pen
tru „cea mai bun actriță” cu 
Judi Dench („Cronica unui 
scandal”) și Kate Winslet („Lit- 
tle Children”), precum și cu Pe- 
nelope Cruz („Volver”) și Meryl 
Streep („Diavolul se îmbracă de 
la Pada”). Pentru „cel mai bun 
film” vor concura „Babei”, 
„The Departed”, „Dreamgirls”, 
„Little Miss Sunshine” și 
„Bobby”. Premiile SAG vor fi 
acordate la 28 ianuarie. 

vite pentru minori”, a declarat 
avocatul Marco Ramadori, 
membru al grupului pentru 
protecția consumatorilor Coda- 
cons. „Nu cerem ca scenele 
cele mai violente să fie scoase, 
însă vrem ca justiția să re
vizuiască urgent dosarul și să 
impună restricții la vizionare 
persoanelor sub 14 ani”, a 
adăugat el.

Filmul, care îl are co-sce- 
narist, regizor și producător pe 
Gibson, are acțiunea în timpul 
civilizației maiașe, în Ameri
ca. Personajul principal este 
Jaguar Paw, un vânător a 
cărui viață idilică în junglă se 
termină în momentul în care 
războinicii îi atacă satul, 
arzând casele, violând femeile 
și sacrificând bărbații. Scena 
prezintă lupte însângerate.

Concurs în fiecare an 
are loc la Tokyo un con
curs de caligrafie. în acest 
an au participat 3.500 de 
japonezi, de la copii până 
la bătrâni. (Foto: epa)
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