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Iar criză de compensate
dimineața la prânz

o Corvinul 2005, la start. FC Corvinul 2005 Hunedoara este una dintre cele mai grăbite echipe din Liga secundă, seria Vest, în pri- ; vința reluării pregătirilor, formația antrenatăde Titi Alexoi având programat primul antrenament, azi, la ora 11.00, la Stadionul „Michael Klein" din Hunedoara. (C.M.) /p.7

■ Criza compensatelor 
a început imediat după 
1 ianuarie cu... „inven
tar la farmacie".

Deva (I.J.) - Zeci de pensionari s-au călcat pe picioare pentru obținerea medicamentelor compensate la sin

gurele farmacii care nu aveau scris inventar pe ușă. Ei sunt nemulțumiți pentru că încă nu au reușit să obțină medicamente decât de la farmacii care nu aveau contract cu Casa. „Umblu de nebun, pe la toate farmaciile. Toate au inventar. Nu poți să iei nici un medicament decât pe bani.

Una singură era deschisă ieri și mi-a dat medicamente, însă nu pe toate înscrise pe rețetă”, spune Ionel Singurelu, din Deva. Farmaciștii sunt însă și ei nemulțumiți de faptul că au scăzut prețurile la medicamente și sunt nevoiți să vândă stocurile mai scumpe, ieftin. „Noul ordin al mi

nisterului obligă farmaciile să vândă la prețul nou. Agenții sunt obligați să facă inventarul pentru a ști de la ce pornesc. Rețetele din decembrie se vor acorda cu condiția să conțină medicamente care sunt valabile și pe noua lista”, declară dr. Dan Maghe- ru, director ASP Hunedoara.

uricine intră în Piața Centrală din Deva are ocazia să vadă în premieră o afacere începută de un... japonez! /p.5
(Foto: Traian Mânu}
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Situația șomajului in municipiul Orățtie
Față de anii treruti, în ultima perioadă se înregistrează o 
scădere a numărului de șomeri în municipiu.

; Municipiul Hunedoara a intrat în Uniunea’ Europeană cu astfel de drumuri. Pentru a nu-i prinde iarna nepregătiți, locatarii cartierului Buituri își achiziționează din timp cizme pen-; tru a putea traversa strada : Lătureni. /p.6 (Foto: T. Mânu)Comentarii pe www.huon.ro

De azi elevii încep școala
■ Elevii reîncep școala, 
dar peste numai o lună 
vor intra din nou în 
vacanță.Deva (C.B.) De astăzi elvii revin în sălile de curs după vacanța de iarnă, pentru a continua semestrul 1 care a început la 15 septembrie 2006. Cursurile vor dura aproximativ patru săptămâni, iar

după acest timp elevii vor intra într-o nouă vacanță de o săptămână, între 3 și 11 februarie. Semestrul al doilea care începe în 12 februarie se va încheia pe 15 iunie. în acest interval elevii se vor bucura de vacanța de primăvară care va dura o săptămână și va începe în 7 aprilie, cu o zi înaintea sfintelor sărbători a Paștilor (8 aprilie), și va dura până în 15

aprilie.Pentru elevii claselor a VlII-a durata cursurilor va fi puțin mai mică decât a celorlalți. Astfel, cursurile vor fi făcute pe durata a 34 de săptămâni, adică 169 de zile lucrătoare. Pentru ei ultima zi de cursuri va fi 8 iunie 2007. Anul școlar 2006-2007 are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 174 de zile lucrătoare.

Rabie
Vulcan (I.J.) - Focarul de rabie declanșat în urmă cu 10 zile la Vulcan a fost închis, declară primarul localității, Gheor- ghe Re. „Am avut un caz izolat, o persoană care a refuzat să facă injecții sau să se prezinte la spital. S- au luat măsuri pentru izolarea cazului”, spune Gheorghe Ile.

Intervenții ale jandarmilor
■ într-o singură zi, jan
darmii hunedoreni au 
intervenit prompt în 
trei cazuri.Deva (T.S.) - Sâmbătă în jurul orei 16:30 jandarmii montani hunedoreni din cadrul postului Straja au găsit în zona telescaunului nr.2 un copil căzut care prezenta o plagă sângerândă în zona feței. Copilul se lovise de crosa de la teleschl A fost transportat de către patrula de jan

darmi, la punctul de prim ajutor al Formațiunii Salvamont. Tot sâmbătă, jandarmii au surprins în zona platformei siderurgice Hunedoara pe Marcela S., și pe Arpad C., în timp ce sustrăgeau 260 de kg de material feros cu o căruță. Celor doi li s-au întocmit acte de constatare pentru infracțiunea de furt în aceeași zi la Petroșani a fost prins Constantin K.. care a sustras 10 saci incărcați cu 400 de kilograme de cărbune din zona economică a orașului.
Deși producătorii de mezeluri șiporcine au anunțat ieftiniri de cinci la sută la produsele vândute, comercianții nu au aplicat aceeași reducere.

(Foto Traian Mânu)
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• Amenințări. Rusia a amenințat, sâmbătă, că va lua măsuri împotriva Belarusului în cazul în care autoritățile de la Minsk insistă în continuare asupra impunerii unei taxe pentru tranzitarea teritoriuluibelarus de către petrolul rusesc exportat către Europa, relatează AFP. (MF)

ii scot

• Demisie. Vaticanul a confirmat, duminică, demisia noului arhiepiscop de Varșovia, Stanis- law Wielgus, care a recunoscut că a colaborat cu fosta poliție politică a regimului comunist polonez, relatează AFP.Nunțiatura apostolică de laVarșovia și Vaticanul au dat publicității simultan un comunicat care anunță demisia prelatului polonez și faptul că demisia a fost acceptată de Papa Benedict al XVI-lea. (MF)
Confruntări

San Sebastian (MF) - Mii de militanți au participat la o demonstrație în orașul basc San Sebastian, cerând eliberarea militanților ETA ailați în închisorile spaniole, după ce Curtea Supremă spaniolă interzisese un marș al separatiștilor.Protestării au strigat „Independență!” și „Eliberați prizonierii!”, iar unii dintre ei au aruncat cu proiectile în polițiști și au incendiat mai multe pubele de gunoi și un autoturism, determinând intervenția forțelor de ordine.
Amânare

Bagdad (MF) - Data execuției fratelui vitreg al lui Saddam Hussein, Barzan Ibrahim al-Tikriti, și a fostului judecător irakian, Awad Hamed al- Bander, nu a fost stabilită încă. Surse irakiene declaraseră în ultimele zile că este posibil ca ambii condamnați să fie executați duminică, în prima zi lucrătoare după sărbătoarea musulmană Eid al-Adha.Surse din procuratura irakiană - care, conform legii, trebuie să trimită un reprezentant la execuție - au declarat, de asemenea, că data nu a fost stabilită.

Taro Aso
(Foto: E.P.A.)

Vizită
București (MF) - Mi
nistrul pentru Afaceri 
Externe al Japoniei, 
Taro Aso, va face o 
vizită oficială în 
România, în perioada 
9-10 ianuarie, 
informează Ministerul 
român al Afacerilor 
Externe.
Conform sursei citate, 
aceasta este prima 
vizită a unui ministru 
de Externe al Japoniei 
în România în ultimii 
24 de ani și 
marchează cel dintâi 
contact cu autoritățile 
de la București, la 
acest nivel, după 
aderarea României la 
UE.
Convorbirile se vor 
concentra asupra 
aspectelor de interes 
comun de pe agenda 
relațiilor bilaterale și 
vizează aprofundarea 
dialogului strategic 
româno-nipon, inițiat 
în cursul anului 2005 
la Tokyo, cu ocazia 
vizitei oficiale a minis
trului Mihai-Răzvan 
Ungureanu, mai pre
cizează MAE.

Candidează. Ministrul de Externe, Mihai Ungureanu, a declarat ieri că și-ar putea depune candidatura la postul de | vicepreședinte pentru relații externe al PNL. Se pare că și fostul ministru, Teodor ț Meleșcanu, ar vâna exact același post.
T' (foto: ERA) t
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Bulgarii ne reclamă la UE
S Mai mulți parlamen
tari bulgari consideră că 
taxa percepută la 
Giurgiu trebuie anulată.

Sofia (MF) - Eleonora Niko- lova, deputat al Uniunii Forțelor Democratice și fost primar al orașului Ruse, apreciază că Uniunea Europeană trebuie să exercite presiuni în vederea renunțării la taxa impusă de autoritățile locale de la Giurgiu, informează agenția bulgară Focus, în pagina electronică.Municipalitatea din Giurgiu nu și-a respectat promisiunea și a continuat să perceapă taxele de tranzit și ecologice și după aderarea României și a Bulgariei la UE, la 1 ianuarie 2007, iar șoferii de

camion au blocat, sâmbătă, punctul de trecere a graniței, în semn de protest. Nikolova a afirmat însă că se aștepta la o astfel de situație.-„Aceste resurse sunt o parte importantă pentru bugetul municipalității și nu mă aștept să renunțe la ele”, a spus ea, adăugând că aceste taxe sunt incorecte atât pentru bulgari, cât și pentru români.Deputatul Botyo Botev, reprezentant al circumscripției Ruse din partea Mișcării Naționale Simeon al II-lea, a apreciat și el că taxele ar trebui eliminate după aderarea României și Bulgariei la UE. întrebat ce măsuri ar trebui luate în acest scop, el a afirmat că va pune această întrebare ministrului de Externe, Ivailo Kalfin.
Parlamentarii europeni vor media disputa româno-bulgară

(FotoBotev a declarat însă că și bulgarii, care trec granița spre Grecia întâmpină probleme, unii dintre aceștia nepu intra cu mașina, cu câ zile în urmă, în țara vec

Jacques Chirac (Foto: epa)

70 la sută dintre francezi nu-l mai vo
■ Marea majoritate a 
francezilor speră că 
Jacques Chirac nu mai 
candidează la Președinție.

Paris (MF) - Mai mult de patru din cinci francezi ar vrea ca președintele Jacques Chirac, în vârstă de 74 de ani, să nu mai candideze pentru un nou mandat la alegerile din primăvara acestui an, conform unui sondaj Ifop, publicat de săptămânalul Jour- nal du Dimanche, citat de AFP.

Numai 19 la sută dintre francezi declară că ar vrea ca actualul șef al statului să candideze pentru un nou mandat, potrivit sondajului realizat telefonic, în zilele de 4 și 5 ianuarie, pe un eșantion de 939 de persoane în vârstă de peste 18 ani. De asemenea, 70 la sută dintre francezi ar vrea ca Jacques Chirac să nu intervină în campania electorală pentru alegerile prezidențiale, pentru care favoriți sunt considerați ministrul de Interne Nicolas Sarkozy și socialista Segolene Royal.

Foarte prezent în viațe litică în ultimele săptăir Chirac pare decis să der streze că încă mai deține trolul politic, lansând re un nou atac la adresa poli americane în Irak.Chirac a fost ales în fur de președinte al Republic 1995 și a fost reales în i El a precizat că va anunț primele trei luni ale ace an dacă va mai candida tru un mandat, deși anal și chiar anturajul său sideră puțin probabilă o fel de variantă.
Vaticanul ia atitudine
W Purtătorul de cuvânt al 
Vaticanului a denunțat 
duminică „o răzbunare" 
împotriva Bisericii poloneze.

Roma (MF) - Arhiepiscopul Varșoviei, numit de Vatican în decembrie, și-a anunțat retragerea din funcție duminică, după ce a fost acuzat de colaborare cu poliția politică a fostului regim comunist și și-a recunoscut, vineri seara, „greșeala”.„Actualul val de atacuri împotriva Bisericii Catolice din Polonia, la atâția ani de la sfârșitul regimului comunist (...), are mai degrabă aspectul unei stranii alianțe între cei care au persecutat Biserica în trecut și alți adversari ai acesteia” decât al

unei „căutări sincere a transparenței și adevărului”, a apreciat Lombardi.Aceste „atacuri” împotriva Bisericii Papei Ioan Paul al II-lea par „o răzbunare din partea celor care au persecutat-o, învinși de credința și de voința de libertate a poporului polonez”, a adăugat el.Lombardi a subliniat faptul că demisia arhiepiscopului Poloniei, acceptată de Suveranul Pontif, „a apărut drept o soluție adecvată” în fața „dezorientării” provocate în rândurile poporului polonez de dezvăluirile privind trecutul de colaborator al poliției politice comuniste al lui Stanislaw Wielgus. Purtătorul de cuvânt al Vaticanului a recunoscut că „autoritatea monseniorului Wielgus a fost

„Biserica nu se teme de adevăr, iar membrii săi trebuie să 
să-și recunoască propriile greșeli" (Foto:compromisă grav de comportamentul său în timpul regimului comunist”, în pofida faptului că acesta și-a cerut iertare, într-un mod „umil și

emoționant”. „Biserica n teme de adevăr, iar mem săi trebuie să știe să-și cunoască propriile greșel mai spus el.
PLD va deveni partid
■ Valeriu Stoica, a 
declarat că primește 
aprobarea justiției de 
înregistrare ca partid.

București (MF) - „Indiferent de existența unor contestații, sunt termene precise în Legea partidelor politice. Nu văd nici un temei pentru contestarea înregistrării PLD. Contestarea ar fi o formă de șicană, în contradicție cu legile și regulile competiției politice. în absența contestațiilor, primul termen pentru aprobarea înregistrării este 15 ianuarie. însă, dacă vor fi contestații, vom recurge la calea de atac, la Curtea de

Apel București și termenul de aprobare s-ar muta în februarie”, a explicat Stoica.Referindu-se la afilierea politică internațională a partidului său, liderul PLD a spus că aceasta este „previzibilă” și că, „mai devreme sau mai târziu, într-o formă sau alta” liberal-democrații se vor regăsi în Partidul Popular European.Stoica a mai amintit că unul din motivele care au determinat excluderea a doi președinți din PNL a fost chiar concepția cu privire la unificarea forțelor de centru- dreapta, cu consecința reunirii lor în PPE. „Afilierea la PPE nu exclude în niciun fel

păstrarea doctrinei liberale de dreapta. Reprezentanții liberalismului de dreapta sunt în PPE, în timp ce valorile și principiile Partidului Liberal European aparțin liberalismului de centru-stânga”, a mai spus fostul președinte al PNL.

Se implică
Berlin (MF) - Miniștri german de Extern Frank-Walter Steinmeii a anunțat că Guverni I de la Berlin se va impl ca, din punct de vedei financiar și cu persone în viitoarea misiune î Kosovo a Uniunii Eur pene, relatează AFP.Răspunzând unei îi trebări privind angaj mentul german în proc I sul de stabilizare a pr vinciei sârbe al cări statut urmează să fie st bilit de ONU, Steinmeit a declarat că nu poa oferi cifre precise, încs
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• Asigurările devin lege. Legea referitoare la obligativitatea asigurării locuințelor de către populație ar putea deveni funcțională din 1 iulie 2007. Secretarul de stat Victor Dobre a declarat că urmează să se stabilească din ce perioadă ea va fi aplicată. (T.S.)
Aeroport pentru avioane mici

Când prostu' e 
plătit regește

Tiberiu Stroia
tiberiu.straia@informniedia.ro

Dacă arunci o privire pe declarațiile de 
avere ale politicienilor ajungi Ia con

cluzia că în România există și persoane ca
re... trăiesc bine! Mă uitam la câte miliarde a 
încasat șmecheru' ăla de Bogdan Olteanu, la
olaltă cu toată gașca: lui de parveniți, din pri
vatizarea C.E.C.-uIui. Care privatizare nu a 
avut loc! Păi, cum se poate, măi frate, să-ți 
umpli buzunarele cu miliarde pentru o priva
tizare care nu a reușit! înțelegeți, oameni 

buni, cine ne conduce? Mă uitam la directorii 
de regii falimentare de stat care au încasat 
așa-zisele „prime de performanță" de ordinul 
sutelor de milioane! Păi, cum poți, dom'le, 
să-i dai unui manager prost primă?

■ Investiția vine în spri
jinul investitorilor 
care își vor dezvolta 
afacerile în județ.Deva (M.S.) - Consiliul Județean Hunedoara este interesat de construirea unui aeroport pentru avioane mici, cu 16-20 de locuri, ce va fi dezvoltat în imediata vecinătate a municipiului Deva, în perimetrul ocupat acum de Aeroclubul „Dacia” Deva, pe un teren din localitatea Său- lești. „Ne propunem ca acest aeroport să devină o legătură utilă pentru oamenii de afaceri care își dezvoltă afacerile în județul Hunedoara. Avioanele mici vor 'asigura legătura cu celelalte aeroporturi din țară și apreciem că este important pentru dezvoltarea economică a județului Hunedoara”, a declarat președintele Consiliului Județean (CJ) Hunedoara, Mircea Mo- loț. Potrivit unor prime

Din primăvară ar putea începe lucrările pentru un aeroport destinat avioanelor mici (Foto: t. Mânu)estimări, investiția necesară pentru construirea aeroportului se va ridica la aproximativ 5 milioane de lei, fondurile urmând să fie asigurate din bugetul instituției județene.Proiectul va fi prezentat consilierilor județeni, iar dacă acesta va fi aprobat se apre

ciază că lucrările ar putea începe în această primăvară urmând ca ele șă dureze doi ani de zile. O parte din echipamentele tehnice necesare se află deja în dotarea Aeroclubului „Dacia” Deva, care aparține de CJ Hunedoara. Ideea unui aeroport lângă

Deva se află de mai mult timp în atenția autorităților județene din Hunedoara, inițial fiind avansat un proiect de parteneriat public-privat pentru construirea unei piste pe care să poată ateriza curse charter cu avioane de capacitate mijlocie.
Și totuși, eu continui să cred că lucrurile 

astea se vor întâmpla până atunci când 
romanul care se îngrămădește să-și plătească 
taxele și impozitele va avea curajul să iasă în 
stradă să-I întrebe pe primar, pe medic, pe 
polițist sau pe parlamentar: Ce faci, dom'le, 
cu banii mei? Până atunci însă, ne putem 
consola cu gândul că respectivii parlamentari 
sau directorii de regii falimentare aU primit 
„prime de performanță" și n-au primit primă 
pentru... incompetență. Nu de alta, dar nu ne 
ajungea bugetul statului pe un an!

Amânare în programul de 
evaluare a sănătății

S-au „scumpit" amenzile!

Cititorii noștri pot vota 
prin SMS
în fiecare săptămână, ziarul nostru lansează o întrebare 

de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 
cu DA sau NU, însoțind răspunsul cu scurte comentarii. 
Rezultatul votului va fi publicat la sfârșitul săptămânii, 

alături de cele mai interesante comentarii.

Deva (I.J.) - Programul de evaluare a stării de sănătate a populației, ce trebuia să debuteze încă din primele zile ale lunii ianuarie 2007, a fost amânat. Găselnița guvernanților este de această dată proasta colectare a banilor proveniți din taxa pe viciu. „Cel mai probabil moment în care va începe testarea obligatorie a populației prin Programul național este luna aprilie. Se pare că în cauză este un amendament adus în Parlament la Legea bugetului. Acesta se referă la faptul că

banii colectați din taxa pe viciu pot fi folosiți de minister doar după realizarea unor acte normative suplimentare, de tipul hotărârilor de guvern. Din acest motiv, trebuie reluate toate procedurile, și programul va suferi ceva amânări”, a declarat dr. Dan Ma- gheru, director al ASP Hunedoara. Actele normative vor completa ordinul prin care ministrul Nicolăescu a stabilit că banii colectați din această taxă să fie utilizați pentru finanțarea programului de evaluare a sănătății românilor.

CUVÂ®

acum după aderare?

Trimite SMS conținând cuvântul

Vot prin 
SMS 

întrebarea săptămânii: Credeți că 

salariile vor crește substanțial

5'■ J

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

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

comentarii, însoțite de nume. Votul prin SMS poate fi tri
mis până în data de 12 ianuarie 2007, ora 24.

Nu prea călătoresc cu trenul, dar cred că ar trebui să crească mai mult calitatea transportului decât prețul biletului.
Cristina Hrebenciuc, 
Deva

Nu mi se pare normală o nouă scumpire. Unii dintre noi suntem obligați să facem călătorii lungi cu trenul și costă prea mult.
Timona Tatu, 
Deva

Deva (T.S.) - Creșterea salariului minim pe economie va duce la creșterea amenzilor de circulație. în contextul în care, potrivit noului Cod Rutier, punctul- amendă reprezintă zece la sută din salariul minim, creșterea la 390 de lei a salariului minim aprobată de Guvern generează, automat, o majorare a amenzilor. Practic, dacă până la 1 ianuarie un punct-amendă reprezenta 33 de lei, acum valoarea acestuia este de 39

de lei. Astfel, pentru neres- pectarea obligației conducătorului de autovehicul de a purta centura de siguranță, polițiștii de la rutieră aplica o amendă de două sau trei puncte, adică între 66 și 99 de lei. De acum însă, șoferii sancționați vor scoate din buzunar între 78 și 117 lei. Cele mai semnificative creșteri ale amenzilor se înregistrează la sancțiunile contravenționale prin care se aplică numărul maxim de puncte-amendă.

Nu prea circul cu trenul, dar consider că în raport cu calitatea condițiilor de transport scumpirea biletelor nu se justifică.
Valerica Bota, 
Deva

Sunt student și nu prea sunt mulțumit de asta. Beneficiez de reduceri, dar sunt tot mai ineficiente dacă biletele se scumpesc.
Nu prea circul cu trenul și din acest motiv nu știu în ce măsură îi afectează scumpirea biletelor pe călători.

Mihai Bota, 
Deva

Teofil Mureșan, 
Deva

mailto:tiberiu.straia@informniedia.ro
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1642 - A murit savantul italian Galileo Galilei (n. 1564),
1873 - S-a născut luliu Maniu, lider al Partidului Națio
nal Țărănesc (1926-1933; 1937-1947), prim-ministru al 

României (1928-1930; 1933) (m. 
1953)._________________________________ :
1892 - A murit poetul francez Paul 
Verlaine (n. 1844).____________ -
1935 - S-a născut Elvis Presley, în 
Tupelo, Mississippi (m. 1977).
1947 - S-a născut cântărețul britan- 
ic David Bowie (foto). __________

1996 - A încetat din viață Francois Mitterand, președinte 
al Franței timp de 14 ani (n. 1916).

VliIilvlUl
-1“ țun» 4°minim i maxim

Prognoza pentru astăziCerul va fi temporar noros. Minima termică va fi de -1°C, iar maxima de 4°C.
Prognoza pentru două zile
Mărfi. Cerul va fi temporar noros. Termometrele vor înregistra temperaturi minime de 0°C și maxime de 5°C.
Miercuri. Cerul va fi mai mult noros. Temperatura minimă va fi de circa 1°C și maxima de cel mult 6°C.

Calendar Creștin - Ortodox _________ • _______
Cuv. Gheorghe Hozevitul; Cuv. Domnica; Sf. Gudula, 
ocrotitoarea orașului Bruxelles

Calendar Romano - Catolic____________________
Sf. Claudiu Apollinariu, ep.

I

Berbec
Ar trebui să vă faceți o idee mai clară și cât mai repede 
posibil - despre un, contract de muncă - poate e un con
tract colectiv și răspunderea e mare - s-aveți grijă.

Taur
QMB* O să scoateți o sumă importantă de bani din buzunar, de 

la saltea, ca să achitați avansul, prima rată pentru o locuință
sau un teren.

A A Gemeni
Poate ați obținut deja transferul și vă mutați în alt depar
tament sau la alt serviciu și semnați tot felul de hârtii de 
angajare. Vă lămuriți și pe câți bani plecați.

Rac
Se observă o sumă de bani - din salariu sau o fi o altă sursă, 
numai de voi știută. O să vă treziți, la un moment dat, pe 
parcursul zilei cu o ofertă de lucru!

Leu
Probabil cu banii care intră azi, până în prânz dați o raită

• » pe la magazine că aveți de luat un cadou, pe lângă multe
altele.

Fecioara
Două probleme de rezolvat, una ține de sănătate și dacă 
nu vă duceți la doctor, dacă aveți dureri, se agravează peste 
vreo săptămână și a doua, ține de locuință.

Balanța
Recuperați de pe undeva niște bani și cu ei, dacă n-ați 

tir cumpărat r 'cumpărat noutăți prin casă, acum e momentul să sporiți

Calendar Greco - Catolic___________ 2___________
Cuv Gheorghe de la Hozeva (t sec VII); Cuv Domnica (t 
sec V).

Gaz metan
Astăzi, între orele 9-15, se va opri furnizarea gazului metan 
pe str. Carpați, Bl.35, Sc.C; str. Liliacului Bl.21, Dacia, Bl.29, 

Sc.C.

Energie electrică _________________
Nu sunt întreruperi programate în furnizarea energiei elec
trice.

Apă____________________
Nu sunt întreruperi programate în furnizarea apei pota
bile.

rețeta zilei

Pate din somon afumat
Ingrediente: 125 g somon afumat, 50 g unt la temperatura camerei, 75 g smântână, 1 lingură mărar tocat, 1 lingură pătrunjel tocat, 1 lingură zeamă de lămâie
Mod de preparare: Se curăță somonul de oase și piele. Se zdrobește cu furculița. Se amestecă cu untul moale și smântână. Se adaugă zeama de lămâie, mărarul și pătrunjelul tocat și se amestecă până se încorporează. Dacă doriți puteti pune mai multă smântână, până la 150 g. Se dă la frigider câteva ore. Se servește cu pâine prăjită. Se poate decora cu fire de mărar sau pătrunjel.

Soluția Integramel din numărul 
precedent: S-M-N-C-ME- 
NESTREL - RELE - STA - TENORI 
-EU - NED - TORT - FA - 10 - 
CEA - DAIREA - R - AER - GURA
- P - PIANINA - AVEA - UNIC - 
IG - SCENE - DOINA - AIOR - FR
- TP - ALEE

Dispecerat apa rece 227087
Dispecerat apă calda 1 7S<JB
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz_______227091
Informații CFR 212725
Urgențe_________________112
Pompieri________________ 981
Jandarmerie_______  956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente liYt 235090
Direcția Sanitar-Veter. 22Î145

gradul de confort în sufragerie, dormitor, să vă simțiți bine.

Scorpion
V-au rămas ceva bani puși deoparte - și dacă da, vă puteți 
încumeta să dați avansul pentru o mașină sau pentru casă 
- depinde, normal, de sumă și de ce aveți voi nevoie.

Săgetător
Un proiect - nou - la orizont, dar mai e de trecut un obsta
col. Poate un șef se opune, zice să mai așteptați. în fine. 
Nu vi se interzice - trebuie să-l luați pe om cu binișorul.

Capricorn
^9* O reușită - vi se aprobă o cerere pe care ați depus-o luna 

trecută și puteți face un credit, puteți intra într-un exa- 
* * *' men - și scăpați de niște apăsări.

Vărsător
O înțelegere. Dacă nu ajunge pe hârtie, măcar verbala și
tot e un punct de plecare. Și apropo de plecare - cine știe 
unde vă trimite șeful în interesul serviciului.

Pești
Poate să fie o zi de salariu ori poate vă intră niște bani în 
buzunar din colaborările pe care le onorați în timpul liber. 
Să nu uitați de achitat una sau mai multe datorii.

;’ i ;Uht «Hivi*■ «î
7:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
8:00 Justiție militară (s).

El Cu: David James Elliott 
8:55 Integrame despre

Bl integrare (1 episod)
9:10 Surprize, surprize...

(r)
11:45 Integrame despre inte

grare (2 episoade)
12:00 Cinemaniadi (r) 
12:30 Efectul MG (r)
13:00 Cony și restul lumii 

p| (ep. 97 ultimul, SUA, \ 
2003). ,

13:30 Desene animate. 
Spioanele

14:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

15:00 Delidile bucătăriei 
(doc. Anglia, 2005)

15:30 Kronika. Emisiune în 
limba maghiară

17:00 Jurnalul TVR 
17:20 Celebritățile timpului

Eltău (1 episod)
17:25 Pizza cu dragoste 

(comedie romantică, 
SUA 2005)

19:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

7:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă doctore?

9:10 Omul care aduce 

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

10:00 Parte de carte (r) 
11:00 Rebel în California

(serial, reluare) 
13:00 Știrile ProTv 
13:45 A doua șansă (film, r) 
16:00 Tânăr și neliniștit (s).

Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Beli, Doug David- 
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott 

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

(serial, comedie). Cu: 
Horia Brenciu, Șeitan 
lonescu, llinca Goia, 
Cristina Deleanu, Clau- 
dia leremia, Alina Gri- 
gore, Raluca Popescu, 
Ovidiu Danci, Mihaela 
Damian, Nicoleta 
Drăgan, luliana Luciu 

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

Vremea

6:00 în gura presei cu 

Mircea Badea
7:00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos

9:00 în gura presei (rj 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 Vivere (serial) 
12:00 Vocea inimii (serial) 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe 
13:45 Revanșa starurilor 

(divertisment) (r) 
16:00 Observator cu Simona 

Gherghe 
17:00 9595, te învață ce să 

faci
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport, Meteo

; 20:30 Spartacus (partea I) 
; 3 (dramă istorică, SUA,

2004). Cu: Goran Visn- 
jic, Alan Bates, Angus 
Macfayden, Rhona 
Mitra, lan McNeice, 
Ben Cross. R.: Robert 
Dornhelm. Povestea 
unui scalv ce s-a trans
format într-o legendă!

7:00 ABC... de ce? (r) 730 
Maisie (d. a.) 830 De la carte 
la film (r) 9:00 COOLmea dis
tracției (r) 10:00 Tonomatul < 
DP2. Transmisiune directă l 
1130 Egipt (ckx.. r) 1230 Poftă 
bună! (r) 13:00 învață să alegi 

(r) 14:00 ABC... de ce? 14:30 
Poveste fără sfârșit (ep. 14, 
aventuri. SUA, 2001) 15:00 
împreună în Europa. Emisiune 

pentru nomi 1600 Jurnalul TVR 
(r) 1630 E Forum. Dezbatere 
1700 Dinotopia (s) 1800 Lecția 
de... știință 1835 Lege și or
dine (s) 19:25 Populații stră
vechi (doc. Italia, 2001) 2000 
EU-RO Case 20:30 Lumea de 
aproape 21:00 Ora de știri 
22:10 Tatăl miresei (partea I) 
(comedie, SUA, 1991). Cu: 
Steve Martin, Diane Keaton 
0:10 Sport extrem (r)

5:00 Poveștiri adevărate (r) 6:00 
Rebelde (r) 7:00 Suflete rănite
(r) 9K)0 Fetele Gilmore (r) 10:00 
Culoarea păcatului (s, Brazilia, 
2004) 11:00 Pariul iubirii (seri
al, Mexic, 2004) 13:30 Jură
mântul (s) 1530 Suflete rănite
(s) 16:30 Iubire de mamă (ep. 
1, Mexic /SUA, 2005) 17:30 
Poveștiri adevărate 18:30 Re
belde (s) 2030 Iubire ca în filme 
(s. România, 2006) 21:30 SOS, 
viața mea! (s, Argentina, 2006). 
Cu: Natalia Oreiro 23:30 Jură
mântul (r) 1:15 Poveștiri ade
vărate (r) 2:15 Iubire ca în filme 
(r) 3:15 Lori (div.) (r) 4:00 Amy, 
fetița cu ghiozdanul albastru (s)

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

2020 lartă-mă! Prezintă 
Raluca Moianu

21:40 Salariul: 110 E. Un do- 
cumentar de Stephane 
Luțon și Nora Agapi

2235 Celebritățile timpului 
tău (1 episod)

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

23:15 Nocturne
24:00 Viața ca-n filme (ep.

El 27, comedie, SUA, 
1990). Cu: Brian Ben- 
ben, Denny Dillon. R.: 
David Crane, Marta 
Kauffman

0:35 O viață (dramă, 
S Franța, 2005). Cu: Bar

bara Schulz, Catherine 
Jacob, Boris Terral, 
Wladimir Yordanoff. 
R.: Elisabeth Rappe- 

neau
220 Teleshopping
230 Junalul TVR (r). 

Sport. Meteo
335 lartă-măl (r)

20:30 Juwanna Mann
13 (comedie, SUA, 2002). 

Cu: Miguel A. Nunez 
Jr., Vivica A. Fox, 
Kevin Pollack, Tommy 
Davidson. R.: Jesse 
Vaughn 

22:15 La Bloc (r) 
23:00 Știrile ProTv. Sport 
23:45 Dispăruți fără urmă (s,

H SUA, 2002). Cu: 
Anthony LaPaglia, 
Poppy Montgomery, 
Marianne Jean-Bap- 
tiste, Enrique Murciano 
Jr., Eric Close. R.: 
David Nutter si Rachel 
Talalay. în New York 

exista" un departament 
special al FBI-ului care 
se ocupa' de per
soanele dispa'rute.

0:40 Omul care aduce 
cartea (r)

0:45 Știrile Pro Tv 
1:45 Juwanna Mann (film, 

reluare)

2230 Animat Planet (diver
tisment)

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

24.00 «Moștenirea Răului' 
Js - «Legacy of Evil*.

(thriller, Canada, 
1995). Cu: Phylicia 
Rashad, Stephen Lang, 
Sheila McCarthy, 
Michael Riley. R: 
Michael Kennedy. 
Michael și Jenny vor 
să-și construiască o 
familie, dar prezența 
unei forțe întunecate le 
distruge fericirea pen
tru totdeauna. Totul 
pare să se învârte în 
jurul lui Michael care 
începe să adopte o 
personalitate ciudată și 
violentă...

2j00 Concurs interactiv 
100 Observator (r)

9:00 Poză la minut (s) 10:00 
Parker Lewis (s, SUA. 1990). 
Cu: Corin Nemec, Billy Jayne, 
Troy W. Slaten, Maia Brewton, 
Abraham Benrubi, Jennifer 
Guthrie, Melanie Chartoff, Taj 
Johnson, Harold Pruett 1030 
Unhappily ever after (s, SUA, 
1995) 11:00 Film artistic 13:00 
Albumul Național 15:00 Sare 
și piper 16:20 Bărbatul din vis 
(r) 17:20 Baronii (s) 18:30 Știri 
19:45 Film artistic 22:00 FBI 
în prima linie (s) 23:00 Ultra
violet (s) 24:00 Film artistic 
2:30 Film artistic (reluare)

8:15 Camera de râs 8:30 
Spaima șoselelor (r) 930 Al 7- 
lea cer (s, r) 12:50 Play 14:00 
Dragoste și putere (s) 14:30 
Perfecțiune virtuală 16:30 Al 7- 
lea cer (s) 17:30 Dezastre în 
lumea sportului - special/do- 
cumentar 18:00 Focus 19:00 
Cele mai uimitoare filme din 
lume 19:45 Celularul (s, Româ
nia, 2006) 20:00 Poliția în 
acțiune 21:30 Trădați în 
dragoste 22:00 Totul despre 
sex (s, comedie, SUA) 22:30 
Focus Plus 2330 Celularul (s, 
r) 23:45 Alertă medicală 0:45 
Focus (r) 2D0 Totul despre sex 
(r) 230 Sunset Beach (s)

12:05 Lenny, câinlle-minune 
(aventuri, SUA, 2004). 1330 
Logodnicul meu drag (come
die, Spania, 2004) 15:00 
Expresul Polar (animație, SUA,
2004) . 16:40 Coldplay Live 
(Marea Britanie, 2006) 17:45 
în spatele ușii roșii (dramă, 

SUA, 2002). 19:30 Pe pla
tourile de filmare 20:00 

Vrăjitoarele (comedie, sua,
2005) . 21:25 Bona de la 
Forțele Speciale (comedie, 
SUA, 2005). 23:00 De dragul 
aparențelor (comedie, SUA, 
2004).

11:40 Fabrica 12:00 Realitatea 
de la 12:00 13:20 EU, Româ
nia 14:50 Realitatea bursieră 
15:20 Fabrica 16:50 Marfă. Cu 
Dragoș Bucur 17:15 Retro
spectivele anului 17:45 Editorii 
Realității 18:50 Realitatea zilei. 
Cu Răzvan Dumitrescu 20:15 
Reporterii Realității 20:50 
România fără frontiere 21:50 
Prima ediție 22:05 100% cu 
Robert Turcescu 23:15 Reali
tatea all-indusive 23:45 Ziarul 
Realității 24:00 Realitatea de 
la 24:00

10:25 Lumea Pro Cinema (re
luare) 11:30 Balto (film ani
mație, dramă/aventuri, SUA, 
1995) 13:15 Taz-Mania (serial) 
13:45 Telefonul de la miezul 
nopții (r) 14:45 Verdict: Crimă! 
(r) 16X30 Calea misterelor (seri
al) 17:00 Seinfeld (reluare) 
18:00 Verdict: Crimă! (serial) 
19:00 Viața la Casa Albă (seri
al, dramă, SUA, 2004) 20:20 
Smalhrille (serial) 2130 Prie
tenii tăi (serial) 22:00 Polițistul 
cibernetic (acțiune/SF, SUA 
1993) 2400 Schimbul trei (s)

6:55 Viața dimineața 900 Cine
ma (r) 10:00 Euromaxx (r) 
10:30 Căminul de cinci stele 
(r) 11:00 Ne privește. Cu Alina 
Stancu 12:00 Știri 1305 Copii 
deștepți, părinți fericiți (r) 1435 
Lumea cărților 1500 Telesho
pping 1535 Dreptul la sănătate 
16:35 Euromaxx 17:00 Calea 
europeană 1800 6! Vine pre
sa! 20:00 Maria și marea 
(dramă, România, 1988). Cu: 
Maia Morgenstem, Mihai Bis- 
ericanu, Mircea Anca. R.: 
Mircea Mureșan 2200 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru 
2400 6! Vine presa! (reluare). 
Cu Livia Dilă și Nzuzi Mbeta

9:00 Lecții de supraviețuire cu 
Ray Mears 10:00 Automobile 
americane recondiționate 
11:00 Motociclete americane 
12:00 Manevre pe scară mare 
13:00 Petrol, sudoare și plat
forme 14:00 Lecții de supra
viețuire cu Ray Mears 15:00 
Cum se fabrică 16:00 Mașini 
pe alese 17:00 Automobile 
americane recondiționate 
18:00 Motociclete americane 
19:00 Vânătorii de mituri 
20:00 Tehnologie extremă 
21:00 Trauma 22:00 Dr. G, 
medic legist 23:00 Construc
torii de motociclete 24:00 
Dezastrul perfect
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O afacere japoneză la debut
re SCURT

• Angajări. Firmele cu peste 50 de salariați sunt obligate să angajeze persoane cu handicap. Pentru posturile neocupate, firmele sunt obligate să plătească 30% din salariul minim pe economie. Numărul de persoane cu handicap pe care firmele cu peste 50 de salariați sunt obligate să-l angajeze diferă în funcție de numărul actual de angajați. (IJ.)
Slujba potrivită

Deva (I.J.) ■ Specialiștii în resurse umane sfătuiesc pe angajații nemulțumiți de actualul loc de muncă să răspundă următorului set de 10 întrebări:1. De ce ai plecat de la ultimul loc de muncă?2. Ce speri să găsești la noul loc de muncă?3. întâmpini aceleași probleme ca și la precedentul loc de muncă?4. Ce „vină” ți-ai putea atribui singur pentru că unele probleme se regăsesc și la noul job?5. Ce crezi că ai putea face ca să îmbunătățești atmosfera din birou?6. La ce ești dispus să renunți pentru a crea atmosfera dorită?7. Ce ești dispus să faci pentru a fructifica oportunitățile?8. Ce vei face pentru a te asigura că nu intri într-o companie unde să găsești exact aceleași probleme?9. Cum faci ca să nu rămâi fără activitate și fără resurse între două joburi?10. Un job mai scurt de doi ani nu e considerat o experiență semnificativă. Cum vei depăși acest obstacol dacă nu ai o rețea bună de cunoștințe și dacă îți dai demisia fără să ai deja contractul semnat cu noua companie?

■ Un japonez și-a des
chis de câteva zile o 
afacere tocmai în Piața 
Centrală din Deva.

Ina Jurcone__________________
ina.jurcone@informmcdia.ro

Deva - Firma are doi acționari, care astăzi sunt soț și soție. Dorina a fost vânzătoare în Hunedoara. Când nu și-a mai găsit de lucru, a plecat printr-o firmă de specialitate pentru trei luni, în baza unui contract, în Japonia. Acolo 1- a cunoscut pe soțul său, care a venit imediat după ea în România. „Ne-am căsătorit și am deschis o firmă de export în Sighișoara. Țiglele și vasele ceramice de acolo au mare căutare astăzi în Japonia. Firma merge binișor și vrem să ne extindem. Așa am ajuns la Deva, unde am ajuns să lucrez din nou vânzătoare, de această

ț/'wi'-i j J V J J V V / u V V V V V J jV» vv J v J V.J J W țlJ’VV J i

Amplasarea aparatelor radar in Mata de 08.01.2007:
- DN 7: Vețel - lila - limita jud Arad:
- DN 68 A: Dobra - limita jud. Timiș;

- DN 65: Băcia - Călan;
- Deva: B-del Decedai, Calea Zarandului, str. Horea $i Mai 
Eminescu.

Nu mai vor în Occident
■ OMFM a prelungit și 
în ianuarie înscrierile 
pentru job-uri în 
străinătate.

Ina Jurcone__________________
lnajurcone@informniedla.ro

București - Până la 31 ianuarie, femeile care vor să plece la muncă în Spania, în domeniul agricol, pot depune dosarele la sediul instituției din București. Abia două persoane s-au înscris în baza de date până ieri, la închiderea ediției. „Probabil că nu sunt încheiate sărbătorile. De luni așteptăm să vină mai multe persoane”, susțin angajații OMFM. La sfârșitul anului trecut existau 10.000 de oferte
Miae Mtiwaa gIii - 08.01.2007

j

1 euro 3,3914 lei
1 dolar american 2,5890 lei

1 qram aur 52,1122 lei
1 liră sterlină 5,0228 lei
1 leu moldovenesc 0,2005 lei

Reguli::
în fiecare 

bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9, 
stabilite 
dinainte. 
Acestea tre
buie comple

tate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 

număr să 
figureze o 
singură dată. 

De aseme
nea, cifrele 
de la 1 la 9 
trebuie să 
figureze o 
singură dată 
atât pe rân
durile orizon
tale cât și pe 
coloanele 
verticale ale 
celor nouă 
blocuri luate 
împreună.

ÎNCEPĂTORI

Norme pentru cabinete
Deva (I.J.) - Noile reglementări impuse de Uniunea Europeană pentru deschiderea unui cabinet stomatologic se pare că nu sunt atât de drastice cum arătau la „prima strigare”.„Noile norme pentru deschiderea unui cabinet stomatologic începând cu acest an arată că un cabinet trebuie să aibă minim 9 mp. Asta înseamnă că toate policlinicile stomatologice din județ existente pot fi recondiționate și folosite. Se
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Soluția jocurilor din numărul precedent

începători

8 6 5 3 2 4 7 19
4 3 9 6 1 7 5 2 8
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1 7 6 4 8 5 9 3 2
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5 9 4 2 6 3 1 8 7
2 5 7 8 4 6 3 9 1
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2 8 7 3 6 4 5 9 1
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începe perioada de soldare
9 în perioada 15 ia
nuarie - 15 aprilie 
încep soldările la pro
dusele toamnă-iarnă.

Ina Jurcone
ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - Comercianții își pot stabili perioada de soldare în funcție de necesități, de la o zi până la 45 de zile calendaristice, cu condiția să respecte acest interval stabilit prin lege.
Produse de tip sezonierPot fi supuse operațiunilor de soldare numai produsele nealimentare a căror desfacere are caracter sezonier, în această categorie se încadrează grupe de produse cum ar fi: confecții, inclusiv blănărie; pielărie, produse de marochinărie; galanterie; tri

Actualul și viitorul manager al firmei japoneze (Foto: T. Mânu)dată în magazinul meu propriu”, spune Dorina Takaha- shi. Tânăra spune că a avut foarte multe de învățat în ceea ce privește comerțul de la japonezi și e convinsă că este o soluție pentru succesul afacerii. „Ei sunt neobosiți atunci când oferă ceva pentru vân
de muncă în agricultură pentru Spania, acestea nefiind ocupate decât în proporție de 30,5%. Principala cauză este lipsa participării la selecții a solicitanților înscriși în baza de date a OMFM, care preferă să se îndrepte către alte spații în loc să plece la lucru în Spania, deoarece procedura de obținere a contractelor de muncă a devenit nesigură pentru aceștia. OMFM a prelungit și perioada de înscriere pentru studenții care vor să plece la lucru în Germania. Ei se pot prezenta la sediul instituției în perioada 8-12.01, domeniile în care pot lucra sunt: gastronomic, hotelier, industrial și agricol. Tinerii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, să urme- 
spunea de Policlinica Stomatologică din Deva că va fi închisă pentru că nu corespunde, însă conform noilor standarde nu se mai pune problema”, declară dr. A- dinei Crăciunel, președintele Colegiului Medicilor Stomatologi Hunedoara. De asemenea, Uniunea mai impune schimbarea formei de funcționare a cabinete lor. Nu oricine își poate deschide cabinet stomatologic, ci doar medicii care au diplomă.
cotaje; țesături; încălțăminte; articole sport-turism; cosmetice; aparate de încălzire și climatizare. Produsele propuse pentru soldare trebuie să fie achitate furnizorului de către comerciant cu cel puțin 30 de zile înaintea datei de debut a perioadei de vânzări de soldare și oferite spre vânzare în mod obișnuit înaintea acestei date.
ReguliComercianții au obligația să notifice, la primăria în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea, perioada în care efectuează vânzările de soldare cu cel puțin 15 zile înainte de începerea operațiunilor. Orice anunț sau altă formă de publicitate privind soldarea trebuie să specifice obligatoriu data de debut a vânzării de soldare și durata acesteia, precum și 

zare. Un comerciant în Japonia muncește din zori și până-n seară pentru prosperitatea familiei sale. Ceea ce am adus în România este o noutate. Vindem produse pentru încălzire pentru populație, accesibile pentru buzunarele modeste. Voi aplica și la Deva

Se caută mai multe locuri de muncă în țară (Foto. CL)ze cursurile de zi ale unei fac- dar să nu fie în primul sau ultăți de stat sau particulare, ultimul an de studiu.
Diplome echivalate

Deva (I.J.) - Absolvenții de studii superioare care vor să lucreze în Spania pot să-și echivaleze diplomele de studii doar plătind o taxă de 85 de euro. Este nevoie doar de o cerere tip, o copie după pașaport, diploma de licență și foaia matricolă legalizate și traduse în spaniolă, precum și o taxă de 85 de euro. în cererea tip se va indica și diploma universitară spaniolă care corespunde celei obținute în România. Persoanele interesate mai trebuie să prezinte și o fotocopie ștampilată a pașaportului, adeverință de 

Unele electrocasnice pot fi supuse soldăriisortimentul de mărfuri supus soldării în cazul în care operațiunea nu se referă la totalitatea produselor din structura de vânzare.Orice comerciant care a- nunță o reducere de preț tre

tot ceea ce am învățat în Orient”, completează Dorina. Afacerea este una de familie, fiecare membru are o contribuție pentru binele familiei. însă cel care atrage cei mai mulți mușterii este băiețelul familiei Takahashi, care vorbește deja binișor limba română.

studiu sau diplomă autentificate la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Minis terului Educației și Cerce tării, foaia matricolă și tra ducerile acestor documente îr limba spaniolă, legalizate Ie notariat și supralegalizate ci Apostila de la Haga. Acest* documente pot fi depuse atâ la biroul de primire dir Spania, cât și la cel din Romă nia. Documentele pot f depuse atât de persoana cari cere echivalarea studiilor, câ și de o altă persoană, în baz. unei împuterniciri.

buie să o raporteze la preț de referință practicat același spațiu de vânzare pe tru produse sau servicii ide tice. Prețul redus trebuie fie inferior prețului de re rință.

mailto:ina.jurcone@informmcdia.ro
mailto:lnajurcone@informniedla.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
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Azi: Cartierul Buituri

Florica Sandu Marin Lala Gheorghe Fekete Rozalia Clives Virgil PripiciRE BEBHf
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• Eurocontainere. Săptămâna aceasta societatea de salubritate va achiziționa pentru municipiul Hunedoara 60 de eurocontainere (tomberoane) care vor fi amplasate în tot orașul, dar cu preponderență în zonele unde este cea mai mare nevoie. (C.B.)
Cetățenii solicită canalizare

CE NU NE PLACE!

Copiii se plimbă printre gunoaie (Foto: t. Mânu)

A
■ Deși drumul din carti
er a fost asfaltat de 
doar doi ani, în unele 
locuri e deja stricat.

CĂLIN BlCÂZAN

CB NU NE PLACE!

Peretele de beton al canalizării s-a desprins
(Foto: T. Mânu)

Hunedoara - Buituri, un cartier modern de case din Hunedoara, este surclasat prin dimensiune, mărimea clădirilor și calitatea șoselelor doar de Cartierul Chizid. Doar trei străzi, cu case cochete, fără fazoane și fast alcătuiesc al doilea cartier de case din Hunedoara - Buituri. Este un cartier al contradicțiilor, unde drumurile asfaltate aruncă o geană încruntată celor desfundate. Este locul unde betonul s-a scurs în rigolele plătite cu bani grei de contribuabili și unde apa intră în curți facil, fără să ceară voie. La început de secol XXI și de integrare europeană, canalizarea a pătruns în locuințe, dar ti

mid, abia de câteva luni. Unii cetățeni ai cartierului au intuit că lucrările la rețeaua de canalizare nu sunt făcute la nivel profesionist și îi acuză pe cei care au realizat această lucrare că au lucrat de mântuială.
Canalizare de mântuială„în timp, pereții de la canalizare se vor surpa și totul se va duce în șanț înfundând astfel definitiv canalizarea care a fost construită de niște oameni nepro- fesioniști, după părerea mea. Ni s-a făcut un lucru de mântuială și dacă mai trec multe utilaje grele pe aici, drumul se va surpa. Am făcut mai demult o sesizare la primărie când existau suspiciuni că această lucrare la canalizare nu e făcută așa cum ar trebui, dar mi s-a spus că totul va fi bine. Uite că acum situația a devenit așa cum îmi era teamă. în unele părți pereții de beton s-au surpat au căzut

în canalizare și au înfundat- o”, afirmă Virgil Pripici, un locatar al cartierului.Această problemă nu e singura care dă o notă proastă cartierului. La intrare, două blocuri sociale arată buba murdară a societății, fără cei șapte ani de-acasă, fără mătură, detergent sau săpun. Chiar și rufele, împăștiate pe sfori haotic întinse, zac ca și cârnații înspre burlanele ce ies pe fiecare fereastră. Te întrebi mirat: sunt la uscat sau stau la afumat? Gunoaiele aruncate fără pic de responsabilitate chiar lângă imobile îi deranjează excesiv pe unii locatari. „Cine ar trebui să se îngrijească de ordinea de aici. Nu primăria? Toate murdăriile de lângă aceste blocuri sociale constituie o zonă prielnică în care să te îmbolnăvești. Acum, murdăria a mai fost acoperită de zăpadă, dar să vedeți la primăvară cum arată zona”, spune Gheorghe Fekete.

Dacă ștergi cu buretele di mul spre cimitir unde, da plouă, riști să vezi cum su nisipurile mișcătoare, cart rul te cucerește. Și o face tc mai prin om, care, vorl proverbului, sfințește loct Gospodăriile sunt așezai liniștite și îngrijite, i. oamenii harnici și săritori < aproapele. Au și ei o singu nedumerire: de ce drum principal din cartier nu a fo asfaltat până la capăt? „Ni jumătate din el nu e făcut de au existat fonduri. Mereu z același lucru, că nu sui bani”, spune Marin Lala. „X sunt doi ani de când au făci drumul și deja s-a stricat, i unele locuri ți-e și teamă s calci pentru că s-ar putea su pa sub tine”, crede Rozali Clives. „Vin oamenii de 1 cimitir printre niște groj pline cu apă și noroi pentr că drumul nu a fost asfaltc până la capăt. Această situați nu mă prea mulțumește’ susține Florica Sandu.
Banii pentru drum, insuficienți
■ Bugetul local al 
Primăriei nu a putut 
susține asfaltarea 
întregului drum.

CĂLIN BlCĂZAN

Au așteptat plugul degeaba
Hunedoara (C.B.) - Prima zăpadă a acestei ierni nu a fost pe placul cetățenilor cartierului Buituri, din cauză că primăria nu a trimis în zonă utilaje de curățat strada. „Ni s-a zis că îndată ce ninsoarea va cădea vor veni să ne curețe strada, dar nu s-a întâmplat așa. Suntem bătrâni, putem aluneca pe stradă și ne putem rupe picioarele, dar primarului nu-i pasă”, spune Florica Sandu. Șeful de administrație al Serviciului Public și Privat, Lehel Demeter, afirmă că „nu putem trimite plugul prima dată în Buituri. Avem alte priorități: arterele principale, intrările și ieșirile din oraș, traseele de autobuz și zonele din jurul spitalului. Cetățenii trebuie să aibă răbdare pentru că utilajele de deszăpezire vor ajunge și la ei”.

Hunedoara - Autoritățile amintesc cetățenilor că ține de datoria lor să facă curățenie în șanțurile situate lângă case. „E datoria cetățenilor să facă curățenie în canalizarea situată în față imobilelor proprii. Referitor la prăbușirea zidurilor de beton ale canalizării din unele părți, trebuie mențio

nat că noi, primăria, am semnalat constructorului deficiențele astea și din câte am înțeles unele dintre ele au fost remediate, dar pe vremea asta nu se poate face nimic. Sunt două porțiuni din drum unde s-a intrat cu utilaje grele, de 16 tone, chiar atunci când s-a turnat proaspăt betonul, de aceea o mică parte din drum s-a lăsat într-o parte”, spune Lehel Demeter, șeful de administrație al Serviciului Public și Privat din cadrul Primăriei Hunedoara. Lehel Demeter explică și de ce drumul principal din cartierul Buituri nu

a fost în totalitate asfaltat. „Din motive financiare s-a luat decizia ca bugetul local să susțină cheltuielile de asfaltare doar pentru o anumită lungime de drum. Cert este că în viitor se va continua cu asfaltările. Strada Lătureni e propusă pentru asfaltare și în funcție de venitul bugetului local, se va face până la capăt. Dar înainte de a asfalta drumul rămas, trebuie asigurată rețeaua de canalizare și de apă și abia apoi se va turna covor asfaltic. A moderniza un drum nu înseamnă numai a-1 asfalta”.

Cetățenii pot primi amenzi
Hunedoara (C.B.) - Ca o contrareplică la faptul că locatarii cartierului Buituri se plângeau de faptul că nu le-a fost curățată zăpada de pe drum, primăria susține că e de datoria cetățenilor să-și curețe de zăpadă zona din dreptul imobilelor în care locuiesc. „Cetățenii așteaptă ca numai primăria să se ocupe de deszăpezire, dar și ei trebuie să contribuie la aceasta. Cei care nu-și fac curat în fața caselor pot fi amendați”, spune Lehel Demeter. Amenzile prevăzute de Consiliul Local pentru cei care nu curăță zăpada de pe trotuarele din fața imobilelor sunt cuprinse între 110 și 260 lei pentru persoanele fizice și între 500 și 1000 de lei pentru persoanele juridice.

Pentru șoferi strada din imagine e o adevărată aventură Copiii au fost singurii care s-au bucurat de zăpadă

Nota redacției pentru Buituri este: 7



Nici un transfer de top la Jiul

• S-a devansat returul. Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat că etapa a XX-a a Ligii I va disputa pe data de 24 februarie, iar mai multe cluburi s-au declarat nemulțumite de schimbarea de program. „Nu știu de ce cluburile fac atâta tevatură, pentru că toți știau acest lucru încă de la începutul campionatului", a spus un oficial al LPF. (C.M.)
Start promițător al CJ Futsal

Deva (C.M.) - Cele opt echipe înscrise la startul CJ de Futsal, organizat de Asociația Județeană de Fotbal Hunedoara, au oferit un spectacol plăcut în cadrul partidelor primei etape, desfășurate sâmbătă la Sala Sporturilor din Deva. în trei dintre cele patru jocuri s-au marcat multe goluri, iar două partide s-au încheiat cu scoruri strânse, dovadă a ambiției cu care s-a jucat. Câștigătoarea CJ Futsal va avea dreptul de a participa la barajul pentru promovarea în liga secundă.Rezultatele primei etape, sâmbătă, 6 ianuarie: Electro Conat Deva - Power Brad 3- 7; FC Anonimii Deva - Avantaje Deva 3-8; Rodostar Deva ■ ETI Dual Deva 2-1; Magic Geoagiu - City Taxi Deva 5-4.Etapa a Il-a, 13 ianuarie: ETI Dual Deva - EFC Anonimii Deva; Magic Geoagiu - Electro Conat Deva; Power Brad - Rodostar Deva; Avantaje Deva - City Taxi Deva.
‘1L___ __ __ ________

■ Echipa din Petroșani 
nu va transfera nici un 
fotbalist până la relu
area pregătirilor.

ClPRIAN MARINUȚ 
ciprian.niarinut@informmedia.ro

Petroșani - Perioada de transferuri din această pauză competițională nu se anunță foarte reușită pentru Jiul, deși la începutul anului, oficialii clubului afirmau că, după intrarea în UE, peste 30 de străini și-au depus c.v.-urile pentru a juca la Petroșani. Mai mult, Marin Tudorache, antrenorul Jiului, se plânge că Jiul n-a achiziționat nimic în perioada de “mercato”, astfel că nici un jucător nou nu se va alătura lotului până miercuri, 10 ianuarie, când este programată reluarea pregătirilor.“Nu va fi nici un jucător nou prezent la prima reunire a lotului, pentru că nu ne permitem să transferam jucători
Corvinul 2005, la start

CAFE BAR 66
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Hunedoara (C.M.) - FC Corvinul 2005 Hunedoara este una dintre cele mai grăbite echipe din Liga secundă, seria vest, în privința reluării pregătirilor, formația antrenată de Titi Alexoi având programat primul antrenament, azi, la ora 11.00, la Stadionul „Michael Klein” din Hunedoara. Corvinul 2005 începe pregătirile pentru retur la baza sportivă pe care și-a derulat activitatea și până acum, însă e probabil ca echipa să se mute și să joace în altă localitate, din cauza neînțelegerilor cu Primăria Hunedoara legate de plata cheltuielilor la stadion.„Nu se știe încă sigur dacă vom rămâne sau nu la Hunedoara. Important e ca echipațtr. liforiM(JI liiflteliCUiMi 2MM <0

Jiul va miza și în retur pe același lot de jucători Marin Tudorachecu nume, care costă sute de mii de dolari. Probabil vom transfera câțiva jucători până la plecarea în turneul de pregătire din Antalya, dar mai mult ca sigur vor fi jucători tineri de la echipe din ligile inferioare”, a declarat Tudorache. De la numirea sa la cârma Jiului în locul demi- sionarului FI. Marin, Tudorache a mizat mult pe jucătorii tineri, dornici de afirmare, promovând cu curaj câțiva juniori în primul 11 și iată că și acum, obligat de circumstanțe, rămâne fidel aces
să se pregătească cu seriozitate și indiferent unde va juca să obțină rezultate bune. în privința lotului, deocamdată nu sunt noutăți. Totuși, chiar azi se vor prezenta la echipă mijlocașul Toni Pop de 22 ani și portarul Andrei Pogăcean de 19 ani de la echipa din liga a IlI-a U 1919 Cluj pentru probe de joc”, afirma Titi Alexoi, antrenorul hunedore- nilor. 

Numele___
Prenumele _
Adresa: Str.
Nr.___ Bl..
Localitatea .
Telefon___
DA □ vreau sâ primesc In fiecare dlmineafâ. 
GRATUIT, timp de o lunâ. la adresa de mai sus. cotid
ianul Cuvântul liber.

DA □ vreau sâ devin ABONAT, sau sâ Îmi pre
lungesc abonamentul la Cuvântul liber.

CUNOȘTI AVANTAJELE OFERITE DE 
CUVÂNTUL BER?
1. Cotidianiocal 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-ti găsești job-ul potrivit, oferindu-ți o listă 
completă a ofertei locurilor de muncă din județ.
7. Concursuri pentru toate vârstele, cu premii 
atât de atrăgătoare!

TALONUL DE TESTARE GRATUITĂ ESTE VALABIL DOAR PENTRU CEI 
CARE IN ULTIMELE 6 LUNI NU AU FOST ABONAȚI LA "CUVÂNTUL 
LIBER" SI NICI CITITORI DE PROBA TALONUL NU IMPLICA NICI UN FEL 
DE OBLIGAȚII FINANCIARE DIN PARTEA CITITORULUI IIIRIIM, | Tron

Depur.c tak-nul in cutiile speciale Cuvanml liber sau trimite) la OP 1. CP 3 Deva sau pe adresa SC Inform Media SRL, Deva, str. 22 
Ț7A. Pentru informat:: ?”;<^n*ntare sunați ’a ’'2.54 211275. int. 8806. persoană de contact Magdalena Serban.
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tei strategii. în această iarnă, Jiul l-a pierdut pe portarul Hotoboc care s-a transferat la FC Argeș, iar Vrăjitoarea, Adrian Ilie, Găldeanu, C. Mulțescu și Scarlatache și-au exprimat intenția de a părăsi echipa fiind în tratative cu alte cluburi. în schimb, singurul care dorește și e probabil să ajungă la Jiul este fostul miner Alexadru Bădoiu care e acum la Poli Timișoara.
Programul de pregătireJiul își va relua antrenamentele pe 10 ianuarie,

Criză de spectatori la JiulPetroșani (C.M.) - Clubul Jiul Petroșani se află pe ultimele locuri într-un top al numărului de spectatori pe care i-a avut la partidele disputate în turul campionatului. Minerii ocupă locul 15 înaintea formațiilor Gloria Bistrița, FC Național și Farul la meciurile de acasă și locul 16 înaintea celor de la FC Vaslui și FC Argeș la meciurile din deplasare. Cei mai puțin spectatori la meciurile de la Petroșani s- au înregistrat în prima etapă (400), în etapa a IX-a (700) și în etapa a XVI-a (800). Poli Timișoara a fost echipa cu cel mai mare 

urmând ca în ziua următoare să efectueze vizita medicală la spitalul municipal din Petroșani. între 10 și 20 ianuarie, elevii lui Tudorache vor face antrenamente de readaptare la efort la stadion, iar din 21 vor intra într-un cantonament centralizat la propria baza de pregătire până pe 6 februarie. Apoi, Jiul va pleca într-un turneu de pregătire și jocuri în Antalya (Turcia), unde va susține opt partide amicale împotriva unor adversari nedesemnați încă.
număr de spectatori la meciurile de pe teren propriu în tur, în total 121.000, iar la meciurile din deplasare, cel mai mare număr de spectatori s-a înregistrat la partidele formației Steaua, 100.500.

Suporterii Jiului nu prea vin 
la stadion (Foto: ci)

mailto:ciprian.niarinut@informmedia.ro
http:7www.barM.it
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PE SCURT
/ V V W > Z v - * -w - -z V z* v — w V •• *■ V V- W V 'z'w'z’W *»-* W V W V » W K '* «. '• Tenis. Croatul Ivan Ljubicic a câștigat turneul de la Doha cu premii în valoare de 757.000 euro. în finală, Ivan Ljubicic, cap de serie numărul 2, l-a învins pe britanicul Andy Murray (nr. 4), scor 6-4, 6-4. Proba de dublu a fost câștigată de perechea Mihail lujnîi/Nenad Zimonjicu (Rusia/Serbia), care a învins cuplul Martin Damm/Leander Paes (Cehia/lndia), scor 6-1, 7-6 (7/3).

Campioana olimpică vine la Cluj

Ar juca la Boca Juniors
Torino (MF) - Atacantul francez al echipei Juventus Torino, David Trezeguet, s-a arătat dispus să joace pentru clubul argentinian Boca Juniors, dacă fostul fotbalist Diego Armando Maradona i-ar cere acest lucru. „Dacă Diego îmi cere să vin să joc la Boca, ar fi cam greu să-i spun nu. Oricine poate vedea pasiunea pe care o manifestă fată de această echipă, așa că ar fi dificil să-l refuzi, chiar dacă până în prezent nu pot spune că m-am gândit la acest lucru”, a spus internaționalul francez. Născut acum 29 de ani în Franța, la Rouen, dar din părinți argentinieni, Trezeguet și- a început cariera profesionistă în campionatul argentinian, la Platense.

Cel mai bun 
jucător african

Londra (MF) - Mijlocașul ghanez al echipei Chelsea, Michael Essien, a fost desemnat de către postul britanic de radio BBC jucătorul african al anului 2006. Internaționalul ghanez în vârstă de 24 ani a fost ales de 66% dintre cei aproximativ 12.000 de ascultători ai unei emisiuni despre sportul african. Essien i- a devansat pe Moha- mmed Aboutrika, de la clubul egiptean Al Ahly, câștigător al Ligii Campionilor Africii, și pe ivo- rianul Didier Drogba, cu care este coechipier la Chelsea. Printre laureatii din ultimii ani se numără senegalezul El Had- ji Diouf, egipteanul Mo- hamed Barakat sau nigerianul Jay-Jay Okocha, acesta din urmă fiind premiat chiar în două rânduri, în 2003 și 2004.

Ronaldo (Foto: EPA)

■ Reprezentativa de 
polo a Ungariei nu a 
mai fost prezentă de 29 
ani în România.

București, Cluj-Napoca (MF) - Antrenorul naționalei de polo, Vlad Hagiu, a declarat că echipa Ungariei și-a confirmat prezența la turneul internațional de pregătire care va avea loc, în luna februarie, la Cluj- Napoca. Naționala Ungariei, multiplă campioană și medaliată mondială, europeană și olimpică, revine în România după aproape trei decenii.
Super-tumeuLa turneul programat în intervalul 15-18 februarie vor participa, alături de naționala României, echipa Ungariei, campioana olimpică en-titre, Croația, Germania și Grecia, ultima medaliată cu bronz la CM din 2005, aceeași competiție la care echipa antrenată de Vlad Hagiu s-a clasat pe locul șase. „Inițial, turneul trebuia să se desfășoare la Oradea, dar lucrările de acoperire a bazinului nu vor fi gata în

Michael Essien (Foto: epa)

Ronaldo, 
amenințat 
Madrid (MF) - Coti
dianul Marca scrie că 
gruparea Real 
Madrid îi cere ata
cantului brazilian 
Ronaldo să se 
implice mai mult în 
cadrul echipei, înain
tea reluării campi
onatului în Spania. 
Potrivit sursei citate, 
Ronaldo a fost 
chemat, vineri, să 
discute cu directorul 
sportiv Pedja Mija- 
tovici și cu adjunctul 
acestuia, Franco Bal- 
dini, care l-au între
bat ce intenții are și 
i-au cerut „să fie mai 
constant" în munca 
pe care o depune la 
gruparea spaniolă. 
Jucătorul în vârstă de 
30 ani le-a răspuns 
că face toate efor
turile pentru a-și găsi 
locul în atacul 
echipei spaniole, 
arătându-se totuși 
nemulțumit de lipsa 
de încredere manife
stată de antrenorul 
Fabio Capello.

Debut. Atacantul Ma-; rius Niculae a jucat pen- 
i tru prima oară în tricoul ' echipei FSV Mainz 05, în meciul amical cu Kickers Offenbach, din liga a doua germană, încheiat la egalitate, scor 0-0. Niculae a evoluat pe toată durata partidei. (MF)

(Foto: FAN)

Oliver Kahn mai joacă un an

Eriksson, la Marseille
Marseille (MF) - Fostul selecționer al Angliei, Sven Goran Eriksson, va prelua conducerea tehnică a formației Olym- pique Marseille și vrea să îl convingă pe mijlocașul David Beckham să i se alăture la gruparea franceză, susține News of the World. Sven i-a spus lui Becks că „vrea să îi dea șansa de a reveni în naționala Angliei cu un loc de titular garantat în Franța”, scrie publicația engleză, care menționează că misiunea lui Eriksson este foarte dificilă, Beckham având oferte de la mai multe cluburi.

■ Portarului german îi 
expiră în 2008 contractul 
cu echipa Bayern Miin- 
chen, după care se lasă.

Eriksson îl vrea pe Beckham (Foto: fan>

Munchen (MF) - Portarul echipei Bayern, Oliver Kahn, a declarat că se va retrage din activitate în 2008, când îi va expira contractul cu gruparea bavareză, a anunțat presa germană. „Vreau să onorez contractul cu Bayern, valabil până în 2008, iar apoi va fi timpul, la 39 ani, să mă retrag și să aleg altă direcție. Vreau ca după retragere să nu fac nimic o perioadă”, a explicat Kahn. Oliver Kahn, care s-a retras din naționala Germaniei după Cupa Mondială din 2006, evoluează la Bayern Munchen din 1994. Kahn a mai jucat la Karlsruhe, înainte de a se transfera la Bayern. în campionatul Germaniei, Kahn a evoluat în 516 partide. Cu Bayern Munchen a câștigat de șapte ori campionatul Germaniei, Liga Campionilor în 2001 și Cupa UEFA în 1996. Portarul consideră că echipa Bayern Mun-

Poloiștii români vor juca la Bazinul Politehnica din Cluj-Napoca
(Foto: FAN)timp util, astfel că vom juca la Cluj. Sunt mulțumit de calitatea adversarelor, pot spune că este cel mai tare turneu de pregătire, mai ales că echipa Ungariei revine în România după 29 de ani. De asemenea, valoarea celorlalte echipe invitate, Croația, Grecia și Germania, este incontestabilă”, a

Adi Mutu face lobby pentru Dică
■ Atacantul Florentinei 
îl consideră pe Nicolae 
Dică cel mai bun număr 
10 din Liga 1.

Florența (MF) - Atacantul echipei Florentina, Adrian Mutu, a declarat într-un interviu publicat în Gazzetta del- lo Sport că stelistul Nicolae Dică ar fi cel mai potrivit pentru cluburile italiene, întrebat ce jucător ar propune cluburilor italiene, după ce, ca urmare a aderării României la UE, fotbaliștii români au drept de liberă circulație și pot avea statut de comunitari în țările membre, Mutu a răspuns: „Nicolae Dică, de la Steaua București. Este un adevărat număr zece”. Dică se află în atenția mai multor cluburi din Europa, printre care Aston Villa, Portsmouth, Glasgow Rangers, Celtic Glasgow, Lille, Bordeaux, Lens, Fio- 

Oliver Kahn (Foto: epa)mult mai defensiv” în returul campionatului Germaniei, dacă vrea să își păstreze titlul. „Trebuie să încetăm să mai primim goluri, jucând un fotbal atractiv”, a precizat Kahn. în prezent, Bayern ocupă locul trei în campionat, la trei puncte de liderul 

declarat Vlad Hagiu.Jucătorii naționalei României se vor reuni pe 4 februarie, la Cluj-Napoca, în formulă completă, inclusiv poloiștii care evoluează la cluburile din Spania. „Vom avea lotul complet și trebuie să remarc revenirea la națională a lui Bogdan Rath, după o perioadă

Adrian Mutu (Foto: fan)rentina sau AEK Atena. Mutu a vorbit și despre ceea ce reprezintă aderarea la UE pentru România. „Este o mare ocazie, este marea noastră șansă. Nu trebuie să o ratăm. Trebuie să profităm,
Pleacă Mourinho de la Chelsea?
■ Există scepticism cu 
privire la viitorul tehni
cianului portughez la 
gruparea engleză.

Londra (MF) - Oficialii clubului Chelsea cred că tehnicianul Jose Mourinho va părăsi gruparea londoneză la finalul acestui sezon, informează publicația Sunday Mirror. „Nu merge totul bine și trebuie să se întâmple ceva. în public arătăm că suntem uniți și curajoși, dar în particular cresc temerile că acesta este ultimul sezon al lui Mourinho”, a declarat un oficial al grupării engleze, citat sub acoperirea anonimatului. „Victoria de sâmbătă, cu scorul de 6-1, din meciul cu Macclesfield, din turul trei al Cupei Angliei, menține Chelsea în cursă pentru o cvadruplă fără precedent, dar oficialii se gândesc deja la viața fără Mourinho. Guus Hiddink, pe care Abra- 

îndelungată. Cred că va fi u turneu benefic înaintea pa ticipării la Campionatul Moi dial din Australia, cu atât m; mult cu cât băieții au începi să miroasă medaliile și vc rezultate”, a mai spus Hagii înaintea turneului de la C** Napoca, echipa României v efectua, timp de două zile, u stagiu comun de pregătire î compania naționalei Ungarie Vlad Hagiu speră ca publici clujean să fie prezent la mec uri și îl așteaptă la turneu ș pe președintele clubului de fo bal CFR Cluj, luliu Mureșai al cărui fiu, Tiberiu Negreai este component al naționale „Știu că publicul din Cluj est deschis spre polo și ai încredere că vom avea asii tență la meciuri. Mă bazez ț pe sprijinul lui luliu Mureșai al cărui fiu, Tibi Negream s află în echipa națională”, afirrțiat Vlad Hagiu.CM de la Melboume va ave loc între 17 martie și 1 aprilii La ultima ediție, cea din 2001 echipa României s-a clasat p locul șase. în 2006 România jucat finala mică a CI pierzând medalia de bronz î fața Spaniei.
căutând oportunități muncă adevărată, serioasă care să ajute țara noastră s crească. Le spun tuturo românilor să meargă s lucreze în străinătate, da numai dacă au ofert serioase”, a punctat Muți Fotbalistul este, cu 10 golui marcate și multe pase dec sive, i,cel mai determina^ jucător din prima part/j campionatului italian. „Ar învățat să alerg. Sunt zile î: care golul nu vine, când nu s o evoluție reușită. Și atunc: dacă nu sunt în cea mai bun zi, fac o cursă sau un tacklin în plus. înainte înjuram...”, explicat Mutu. Intemaționalv român împlinește astăzi 28 d ani și speră ca în acest an s. reușească cel mai bun sez din carieră: „Suntem abia 1 jumătatea campionatului, tri buie să fiu și mai bun. S spunem că sunt premise c acesta să devină cel mai bui campionat din cariera mea”

Jose Mourinho (Foto: FAN)movici l-a instalat ca selecționer al Rusiei anul trecut, este favorit să îi suc- ceadă lui Mourinho”, notează Sunday Mirror. Mourinho este cel mai bine plătit antrenor de fotbal din lume, el având un salariu anual de 5 milioane de lire sterline.
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■ "Aderarea la Uniunea Europeană coincide qu relansarea

legislative pe care mulți administratori nu vor reuși să 
le cunoască la timp. Din acest motiv va crește impor
tanța consultanților economici și a juriștilor în activi
tatea firmelor.

MONEDA NAȚIONALĂ
5

./economiei românești. Există câteva domenii unde 
evoluțiile pozitive vor fi mai pregnante, dar și domenii 
unde se va înregistra un declin economic.

Leul va continua să se aprecieze în acest an, insă nu 
va mai avea trendul din 2006 Analiștii apreciază că la 
finele anului paritatea va fi de 3,25 lei pentru o uni
tate a monedei europene. Din acest motiv oamenii ar 
trebui să mizeze mai mult pe moneda națională, să 
economisească în lei și la credite pe termen scurt în 

valută (în euro în mod special).

Sate d< hectare de teren vor fi ocupnZc de super- 
market-uri și hypermarket-uri. (Foto: ci)

Anul 2007 va fi un ari greu pentru firmele românești 
din perspectiva aplicării și adaptării la prevederile co
munitare. Unele vor intra în faliment tocmai din acest 
motiv. Sutele de hectare de teren concesionate sau 
cumpărate în anii trecuți de oamenii de afaceri străini 
sau români, spațiile din parcurile industriale, vor fi 
oferite investitorilor din UE sau din afara spațiului 
comunitar pentru a-și reloca în această zonă activitățile 
de producție. Specialiștii economici consideră că acum 
atuurile României sunt suficiente pentru ca numărul 
firmelor cu capital străin și volumul investițiilor străine 
să crească în următorii 7-10 ani (cost mult mai mic cu 
forța de muncă comparativ cu restul țărilor UE, infra
structură în care se vor face investiții majore, distanțe 
mai mici față de vechile țări comunitare, lipsa taxelor 
vamale). Se vor face investiții în fabrici de componente 
auto, va crește numărul de hypermarket-uri și de call- 
center-uri. Se va câștiga bine din afacerile ce vizează 
colectarea și prelucrarea deșeurilor și se va dezvolta 
piața serviciilor.

Ne vom putea alege furnizorul de energie

Liberalizarea integrală a piețelor de energie electrică și 
de gaze va fi.finalizată până la sfârșitul acestui an, ceea 
ce va da astfel dreptul oricărui consumator, inclusiv 
celor casnici, de a-și alege propriul furnizor și de a 
negocia prețul de achiziție. Va intra pe piața energiei 
Unitatea II a Centralei nuclearelectrice de la Cernavodă 
și conform negocierilor cu UE vom trebui să investim 
mai mult în „energia verde,,, adică în producerea de 
energie utilizând surse nepoluante

IMOBILIARE

TURISMUL IA AVÂNT
Anul 2007 se anunță promițător pentru industria tu

ristică, mai ales datorită posibilității de a accesa fon
duri europene. Banii vor putea fi folosiți pentru 
pregătirea resurselor umane, restaurarea și valorificarea 
patrimoniului istoric și cultural și pentru creșterea 
calității serviciilor de cazare și agrement. Turismul de 
afaceri va avea cel mai mult de câștigat de pe urma 
integrării, datorită ritmului alert de creștere a seg
mentului de afaceri.

Turismul de agrement, cel balnear și agroturismul 
vor fi profitabile și în 2007. (Foto: CD

Emiterea cârdurilor este serviciul bancar care va 
cunoaște un trend ascendent (Foto: CLJ

La jumătatea anului va apărea un nou ocupant al locu
lui patru pe piața bancară după active odată cu 
încheierea fuziunii dintre UniCredit România și HVB tiri
ac, iar BCR se va integra în grupul Erste. Mari bănci 
străine au anunțat deja că vor fi prezente pe piața 
românească începând din acest an. Analiștii financiari 
și bancherii români prevăd o reducere a dobânzilor la 
credite, ca urmare a scăderii inflației. Persoanele fi
zice și firmele trebuie să se informeze mai mult despre 
condițiile de creditare și dobânzile aferente acestora 
și să apeleze cu mult curaj la bănci din străinătate, care 
oferă condiții mult mai avantajoase și dobânzi mult 
mai mici. Astfel, dobânzile ar trebui să fie cu maximum 
un punct peste inflație. Referitor la dobânzile creditelor 
deja contractate, în cazul dobânzilor variabile, aces
tea vor scădea, dar dacă dobânzile sunt fixe, nu se vor 
modifica..Acest lucru va determina clienții care deja au 
un credit contractat să apeleze la alte banei si să ia 
credite mai Ieftine pentru a le plăti pe cele vechi, cu 
dobândă mult mai mare, in plus în martie BNR va 

renunța la a mai obliga băncile comerciale să ceară 
un avans de 25% pentru creditele imobiliare. Deși vor 
avea această posibilitate, reprezentanații băncilor au 
anunțat că nu vor elimina plata avansului, dar că pro
centul va fi cu siguranță mai redus.

in acest an va fi livrat un număr important de locuințe, 

cifra lor fiind de aproximativ 50000. Prețurile locuințelor 
si terenurilor nu vor înregistra creșteri mai mari de 
5% în-acest an chiar și după introducerea impozitului 
pe tranzacțiile imobiliare. Aceasta și din cauza acce
sului redus al românilor la credite. Bancherii susțin că 
doar 10% dintre români își permit să ia un credit ipote
car pentru cumpărarea unei locuințe. Mai mult, 

blocurile vechi vor trebui reabilitate termic până în 2009 
ceea ce presupune o cheltuială viitoare de până la 5000 
de euro de proprietar și obligația de a respecta normele 
de peisagistică urbană comunitară, care obligă pro
prietarul să reabiliteze periodic fațada blocului. Noile 
imobile vor fi însă mai scumpe din cauza creșeteri or 
salariale din construcții șl creșterii prețurilor la materi
alele de construcții.

LICITAȚII ELECTRONICE

Ponderea industriei textile în sistem lohn se va 
reduce și se va dezvolta producția de brand. ASIGURĂRI

Se va investi în construcția de locuințe noi.

Din acest an, toate anunțurile de achiziții publice tre
buie publicate în Sistemul Electronic, la adresa de Inter
nei wwwe-licitatie.ro
Sistemul ar urma să asigure o mai mare transparență 
a licitațiilor și totodată să permită participarea directă 
a firmelor din Uniunea Europeană la licitațiile din Româ

nia. După publicarea anunțurilor, instituțiile publice pot 
alege procedura de achiziție, care poate fi electronică 
sau clasică - adică prin strigare. Instituțiile publice sunt 
obligate să anunțe.pe internet achizițiile care depășesc 
suma de 5.000 de euro. Până acum, anunțurile erau 
publicate parțial. în sistem electronic și obligatoriu în 
Monitorul Oficial. Sistemul făcea ca anunțurile șă fie 
greu de găsit.

IT SI TELECOMUNICAȚII

IMPOZITE EUROPENE

Impozitul pe profit rămâne 16%, iar taxa pe valoarea 
adăugată (TVA) - 19%. In schimb, regulile aplicabile 

TVA se schimbă pentru a se ajusta prevederilor 
europene. Modificările vizează în special capitolul 
importurilor și exporturilor către statele membre UE, 
care vor fi botezate de acum livrări comunitare. Alte 
vești bune: scad contribuțiile sociale cu 2961 Legat de 
impozitul pe profit, schimbările urmăresc încurajarea 
asigurărilor private de pensii si de sănătate, cheltuielile 
fiind deductibile la calcularea profitului impozabil. De 
asemenea, supraviețuiește impozitul pe microîntre- 
prinderi, care scade cu un punct procentual față de 
2006, până la 2%.Taxele vamale vor fi identice cu cele 
din UE scăzând în cazul anumitor produse, cum ar fi 
electronicele. Iar firmele nu vor mai depune declarații 
vamale la frontieră, ci la destinație. In cazul impor

turilor din UE, declarațiile au scop statistic, iar pentru 
importurile din afara UE se vor plăti în continuare taxe. 
Din acest an companiile trebuie să trimită Inspec
toratelor de Muncă și registrul electronic de evidență 
a salariaților și să contribuie la fondul pentru garantarea 
creanțelor salariate.

Piața asigurărilor ar putea fi invadată de câteva zeci 
de jucători europeni, care vor putea vinde polițe doar 
printr-o simplă notificare adresată Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor. Lansarea pensiilor private 
va determina un „boom" pentru industria asigurărilor. 
Companiile de administrare a fondurilor de pensii pri
vate, printre care vor fi în primul rând asigurătorii, 
vor investi în publicitate pentru a atrage clienți. în plus, 

asigurarea obligatorie pentru locuințe ar putea intra în 

vigoare la 1 iulie 2007.

Sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor este 
unul dintre domeniile cu cea mai importantă rată de 
creștere și care promite foarte mult după integrarea 
României în UE Circa 30 la sută din sumele provenite 
din fondurile europene pentru IT vor merge spre 
proiecte de e-business, 30 la sută vor finanța proiecte 
din domeniul comunicațiilor, iar 40 la sută pentru dez
voltarea serviciilor electronice Fondurile europene alo
cate sectorului de IT se ridică la 336 milioane de euro 
pentru perioada 2007-2013. în privința telecomuni

cațiilor se va înregistra un mai mare acces la Interne- 
tul de mare viteză și o reducere la tarifele convorbi
rilor telefonice pe mobil

RESURSE UMANE INFRASTRUCTURĂ

PIAȚA DE CAPITALA

Brokerii vor începe să ofere servicii de tranzacționare 
pe piețele externe, iar cei din UE vor putea tranzacționa 
direct la București. Brokerii estimează dublarea 
numărului de listări față de anul trecut, printre candi
date fiind Erste Bank sau Fondul Proprietatea. Numărul 
de investitori persoane fizice ar putea crește semni
ficativ datorită continuării declinului dobânzilor și redu
cerii birocrației de pe piață. 2007 va fi anul lansării 
Fondului Proprietatea managerial de Alexandru Păunes- 
cu și al listării la Bursa de Valori București a Transgaz, 
amânată și ea din 2006. BVB își va lansa propria piață 
a contractelor la termen intrând într-o competiție dură 
cu Bursa de la Sibiu, care vrea să-și taie, la rândul 
său, o porție din tranzacțiile cu acțiuni. Și în acest an 
se așteaptă aprecieri de 20-30% ale indicilor bursieri. 

De asemenea, fondurile mutuale înregistrate în UE 
vor putea începe să își vândă unitățile de fond in Româ
nia fără nicio aprobare prealabilă a autorităților.

Deficitul de forță de muncă specializată în construcții 
se va accentua în acest an. Pentru stoparea acestui 
fenomen, specialiștii din resurse umane consideră nece
sară dublarea salariilor. Pe ansamblul economiei, rit
mul mediu de creștere a salariilor va fi de 9-10% în 
acest an. Salariul mediu net pe economie a fost in 2006 
de aproximativ 240 de euro pe lună. Potrivit estimărilor 
Comisiei Naționale de Prognoză, acesta va ajunge la 
266 de euro în acest an Managerii vor fi căutați și este 
de așteptat ca salariile lor să crească cu până la 50- 
70%. Nivelul pensiei medii în România va depăși 100 
euro. Pensia medie va înregistra, la sfârșitul anului, o 
creștere cu 20,8 la sută față de pensia medie din 
noiembrie 2006, atât pentru pensionarii din sistemul 
public, cât șl pentru cei din agricultură.

Și aici UE alocă sume importante comunităților locale 
pentru refacerea infrastructurii, mai ales a celei rutiere. 
La nivel național vor continua acțiunile din cadrul 
proiectelor de construcție a autostrăzilor. Autoritățile 
au anunțat și începerea lucrărilor de reabilitare a infra
structurii de cale ferată.

Pentru plata salariilor restante ale muncitorilor, 
firmele contribuie la fondul pentru garantarea 
creanțelor salariate. (Foto: cl>

PROCESE SI AMENZI

Analiștii economici consideră că va crește numărul pro
ceselor comerciale între companii, iar cel al amenzilor 
se va majora și el substanțial din cauza modificărilor Sibiul vrea să devină capitala bursei în 2007

Investiții majore cu fonduri comunitare se vor face 
și în reabilitarea infrastructurii utilităților.

FONDURI EUROPENE
Românii cu spirit antreprenorlal pot să-și deschidă pro
pria afacere eu aport comunitar, deoarece în bugetul 
pe care România îl va primi de la UE cu titlul de „fon
duri structurale" sunt prevăzute sume în acest sens. 
Finanțările vor acoperi o anumită parte din proiectul 
de investiții.

Agricultura de subzistență este sortită pieirii.

Sectorul agricol va primi cele mai mari finanțări de la 
UE, dar va trebui să respecte și cele mai dure reguli 
care ar putea aduce falimentul multor mici fermieri. Se 
vor acorda subvenții la fel ca în UE, se vor pune în apli

carea principiile „cotei de producție", se va reduce 
numărul țăranilor care își vând produsele în piețe. 
Normele sanitar-veterinare, cele de igienă și cele de 
mediu vor trebui respectate de toată lumea: pro
ducătorul agricol individual, de cei care dețin ferme, 

abatoare ori unități de procesare a cărnii.
Trebuie să învățăm să facem investiții pe baza 
unui plan de afaceri.

licitatie.ro
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Vând ap. 2 camere (03)

• Deva, Al. Armatei, bl. 4, mobilat; nu sunt agent 
imobiliar. Tel. 0742/207883. (T)
• urgent, Deva, plata imediat. Tel. 215212. (Al)
• Dacia, p., baie, bucătărie, semldea, 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, 
preț 110.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• luliu Manlu, et. 8/10, dec., baie cu geam, 
parchet, contorizări, balcon mare din bucătărie 
și sufragerie, preț 108.000 lei, tel. 0745/367893. 
(A2)
• Al. Bejan, et. 2, semldec., balcon închis, bale, 
amenajat, apometre, preț 66.000 lei, tel. 
0745/367893. (A2)
• Streiului, et.3/10, dec., baie și bucătărie, CT, 
preț 67.000 lei, tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, circuit, et. 2, lavabil, gresie, faianță, 
parchet laminat, preț 140.000 lei, tel. 221712, 
0724/305661. (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)
• circuit, gresie, faianță, parchet, cabină de duș, 
balcon închis, et. 2, zona Dacia, preț 1 miliard, 
tel. 0740/290024. (A3)
• semldec, gresie, faianță parchet, canalizare 
separată, zona Al. Teilor, preț 650 mii, neg, tel. 
0740/290024. (A3)
• semldec, gresie, faianță, parchet, reparti
toare, et. 2, zona Al. Moților, preț 980 mii. neg, 
tel. 0740/290024. (A3)

1 î
Societate comercială anualează: .

" -

• ING. A.T. (Întreținere program) - telefon mobil
Cerințe: 0 OPERATOR PISP. TRANSPORT
- studii specialitate Cerințe:
- experiență în programare - studii superioare sau medii
- vârsta minimă 30 de ani - minim cunoștințe A.T.
- posesor permis conducere cat. B - vorbit și scris limba engleză -
Se oferă: germană

- pachet salariat atractiv Se oferă: salariu motivant

- mașină de serviciu • OPERATOR CALCULATOR (conta-
- telefon mobil bllltate)

• Agențl vânzări (produse ell- • REVIZOR gestiuni
montare) • MAISTRU COFETAR
Cerințe • COFETAR
- studii superioare sau medii • COND. AUTO (permis conducere
- vârsta minimă 25 de ani cat. B, C, E, pentru TIR) Transport
- posesor permis cat. B intern șl Internațional

- disponibil la program prelungit
Se oferă: C.V. se trimit la nr. fax: 0254/219300

- pachet salarial atractiv
sau e-mall mcaadeva.rdsnet.ro până 
la data de 15.01.2007.

- mașină de serviciu (73613)
■ posibilități avansare

SUPER OFERTA! 
Uși de interior PORTA DOORS
■ TAMPLP"1E PVC Șl ALUMINIU rrtOFILE KEHAt
■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE 'RULOURI 
» 10% REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

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

• 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, etal intermediar, zona plață- 
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, eta| 3, zona Mărăști, renovat, 
parchet, ocupabil azi, preț 125.000 ron nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
e etal Intamudar, zona Gojdu, centrală termică 
termopan, parchet, gresie, faianță ușă metalică 
instalații sanitare noi, modificări, preț 37.000 euro 
negociabil, tel. 0723/251498,0745/302200. (A4)
e 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, LJa Auto, parter, cu balcon mare, 
contorizări, repartitoare, fără modificări, bine 
întreținut, preț 105X000 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 balcbane 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 Gojdu. 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 140.000 lei, neg., tel. 206003,230324. 
(A7)
• în blocurile Mintiei, etaj 3, s=58 mp, dec., boxă 
C.T., preț 155.000 lei, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zona Sala Sporturilor, semidec., etaj 4, 
acoperit cu tablă neamenajat, balcon, preț 
87.000 lei, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zona Ha Auto, dea, et 3, C.T., parchet laminat, 
termopan, preț 80.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Piață 2 camere decomandate, modificat, 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc., 
mobilat și utilat, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• zona Zamflretcu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță, termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• AJoh Armatei, 2 camere, bucătărie, bale, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dadă 2 camere, CT, parchet gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zonă centrală 2 camere decomandate, 
parchet, repartitoare, balcon închis, et. 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
■ samldac. multipla 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. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, gresie, faianță parter, zona A, preț 
negociabil, tel. 0254/613 366, 0788/040.490, 
0788/158,4837410)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent In Deva, plata Imediat Tel. 215212. (Al)
• foarte urțert, apartament 2 camere, în Deva, 
orice zonă indiferent de etaj, se oferă preț bun, 
plata imediat, de preferință fără amenajări, se 
oferă de la 65.000 ron pîna la 130.000 ron, tel. 
0730/4'4275 "740/535095. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)
• semldecomandate, bine întreținut, conto
rizări, parchet, gresie, faianță 2 focuri, zona 
Gojdu, preț 1,4 mld. Tel. 0742/019418. (Al)
• decomandată Deva ultracentral, etaj 1,2 băi, 
balcon mare, parchet, contorizări, preț 46500 
euro. Tel. 0726/710903. (Al)
• urgent zona Gojdu, etaj intermediar, balcon, 
amenajări moderne, CT, gresie, faianță parchet, 
lavabil, geam termopan, preț 40.000 euro, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent zona Micro 15, etaj intermediar, 
balcon, modernizări, preț 85.000 lei, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent zona Dorobanți, dec., 2 băi, balcon, 
preț 150.000 lei, tel. 0740/013971. (A2)
• semldea, bucătărie, baie, ușă metalică 
laminat, cotorizări, zona Scărișoara, preț 95.000 
lei, neg., tel. 0741/154.401,227542 seara (A2)
• semldea, etaj intermediar, Gojdu, preț 140.000 
lei, tel. 0741/154.401,227542 seara. (A2)
• dea, CT, 2 balcoane, bucătărie modificată, 
gresie, faianță parchet, boxă zona Dorobanți, 
preț 70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dea, 2 băi, 2 balcoane, termopane, gresie, 
faianță parchet, garaj, boxă zona Imp. Traian, 
preț 70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• semldea, parchet apometre, repartitoare, 
balcon închis, zona Gojdu, preț 1,3 miliarde, tel. 
0740/290024. (A3) ,
• decomandate, 70 mp, contorizări totale, 
parchet, balcon mare, 2 băi, zona Bălcescu, preț 
130.000 ron negociabil, accept credit ipotecar, 
tel.0723/251498,0745/302200,232809. (A4)
• cu garaj și boxă mare, zona împăratul Traian, 
110 mp, etaj 2, cu centrală termică termopan, 
parchet, gresie, faianță, 2 balcoane, poziție 
deosebită zonă liniștită accept credit ipotecar, 
preț 79.000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200,232809. (A4)
• zona Udo, ultracentral, 2 băi, balcon, deco
mandate, termopan, parchet, gresie faianță 
bine întreținut, preț 55.000 euro negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• dea, eL 2, CT proprie, 2 băi, 2 balcoane, 
geamuri termopan, mobilat, str. Dorobanți, preț 
53.000 euro, tel. 223400,0720/387896,0742/005228. 
(A5)
• et intermediar, dec., CT proprie, 2 băi, 2 
balcoane, st=94 mp, b-dul 22 Decembrie, preț 
175.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (A5)
• zona Gojdu, semidec., et.l, neamenajat, 
ocupabil imediat, preț 140.000 lei, neg., tel.
206003,230324. (A7)
• zona Dacia, semidec., parchet laminat, ușă 
metalică etaj 4, izolat, preț 75.00 lei, tel. 206003, 
230324. (A7)
• zona Minerului, dec., etaj 3, parchet laminat, 
gresie, faianță termopan, ușă metalică preț 
120.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona I. Creangă parter înalt, dec., balcon 
închis, beci, termopane peste tot, parchet 
laminat, 2 băi amenajate, ușă metal, C.T., 
ocupabil imediat, amenajat la cheie, s=78 mp, 
preț 65.000 euro, tel. 0745/640.725. (A7)
• piața M. Viteazul, parter înalt, balcon închis cu 
termopan, C.T., ușoare amenajări s= 72 mp, preț 
46.000 euro, tel. 0745/159.608. (A7)
• B-dul Dacia, et. 1, în circuit, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță contorizări, s=70 mp, 
preț 47.000 euro, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zona L Creangă parchet, contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)

Calculatoare si accesorii 
(51)

Piața Victoriei 5B/10 
tel: 0359 / 405.002

BENE internațional | 
calculatoare * monitoare 
imprimante * accesorii pc 
ingortafor dtaKt iMmh Mi și sKMd hnd

Ofertă specială:
MOhITCR U" LCD W1K SCSEEN IA FLATRCN, S U W Oi; 
uvuo rwi comun mas. tu imn. a ua unim 
LAPTOP MSI3400 MHZ, 512 DURAM, g 
HDD806B,WMM,219>H0llmni- i 
LAFTOP PUnuMne-b

• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță, termopane, 
CT, garaj + pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• semideo, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, etaj 1, zona Gojdu, Deva, preț 130.000 
Ron, tel. 231.800. (A9)
• zonă centrală Brad, 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/6” 366 ' 788/040.490, 0788/158.483. 
fAlOl

Cumpâr ap. 3 camere (06)

• In Deva, orice zonă, indiferent de amenajări, 
sau etaj, evaluare la vedere, cu plata urgent, tel. 
0730/474275,07zn«^O9R (A4)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, hol central, etaj intermediar, 
amenajat superb, termopane, ocupabil imediat; 
mobilă în stare perfectă și Dacia Logan Laureat 
Tel. 0722/722112. (T)

• Dm, BiM Decebal, bl. M, etaj 2 din 4, preț 
negociabil. Tel. 0723/72686& (8/3.01)

• urgent zona Decebal, amenajat modern, 
geam termopan, gresie, faianță, parchet, 
modificări, CT, 2 băi, 2 balcoane, etaj interme
diar, preț 55.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Gojdu, amenajat modern, CT, 2 
băl, dec., balcon, preț 45.000 euro, tel. 
0740/013971. (A2)
• dea, 2 băi, 2 balcoane, faianță, gresie, CT, et. 
intermediar, zona Dorobanți, preț 66.500 euro, 
tel. 0741/154.401,227542 seara. (A2)
• dea, neamenajat, etaj intermediar, zona 
Carpați, preț 50.000 euro, tel. 0741/154.401, 
227542 seara. (A2)
• dea, bucătărie, 2 băi, faianță gresie,, CT, zona 
Banca Transilvania, preț 62.000 euro, tel. 
0741/154.401,227542 seara. (A2)
• dea, greșit, faianță, parchet, CT, garaj, boxă 
et. intermediar, zona împăratul Traian, preț 
70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dțc, CT, 2 băi, boxă 2 balcoane, st=112 mp, 
et. intermediar, zona pizzeria Veneția, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dea, IMng, faianță gresie, 2 băi, 2 balcoane, 
bucătărie modificată, et. intermediar, zona 
Banca Transilvania, preț 70.000 euro, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• zona Carpați, etaj 1, balcon mare închis, 
contorizări, parchet, fără modificări, sau 
amenajări, accept credit ipotecar, preț 50.000 
euro negociabil, tel. 0745/302200,0723/251498, 
232809. (A4)
• decomandate, etaj 2, zona Eminescu, cu 
balcon mare închis, centrală termică parchet, 
fără modificări, sau amenajări, poziție 
deosebită, accept credit ipotecar, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• et 1, dec., 2 balcoane, CT proprie, zona 
Progresul, preț 53.000 euro, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
• dea, 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. Carpați, dec., etaj 1, neamenajat, liber, preț 
175.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Miorița, dec., C.T., etaj 4, acoperit cu 
tablă neamenajat, preț 50.000 euro, neg., tel.
206003,230324. (A7)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, inst sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică, preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zona I. Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță, CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288 (A8)
• dea, 2 băi, hol. central, balcon, etaj 3, zona 
Progresul, Deva, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
231.800. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

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

Vând case, vile (13)

• casă In Deva, ultracentral, cu 440 mp teren. 
Tel. 0254/216036. (T)
• casă nouă, în Deva, PtE+M,sc 240 mp,2intrări 
separate, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, 
centrală termică, canalizare, 400 mp teren, preț 
120.000 euro, negociabil. Tel. 0722/564004. (Al)
• casă nouă la 14 km de Deva, 3 nivele, garaj și 
800 mp teren, totul nou, canalizare apă, gaz, 
curent, preț 75.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• Răduleștl, 2 camere, anexe, bucătărie, teren 
1100 mp, preț 50.000 RON, neg., tel. 0740/210780. 
(Al)
• urgent, 4 camere, baie, bucătărie, curte și 
grădină st=1500 mp, apă curent sobă teracota 
zona Cristur, preț 1,8 miliarde, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• urgent 2 camere, hol, bucătărie, cămară beci, 
bucătărie de vară, anexe, apă curentă curent 
trifazic, livadă s=2000 mp + 2000 mp teren lângă 
casă zona Geoagiu, preț 25.000 euro, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• 2 camere, bucătărie, hol, apă curentă gaz 
metan, canalizare. st=400 mp. zona Călugăreni, 
preț 230.000 RON, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)
• casă P+l, 4 camere. 2 băi, garaj, CT proprie, 
parțial termopane, st=1.200 mp, Deva, preț 
100.000 euro. neg., tel. 223400. 0720/387896, 
0742/005228 (A5)
• zonaStr.Eroilor,construcție 1980,P+1.5camere, 
scară interioară garaj, C.T., curte st= 500 mp, preț 
130.000 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 camere, dec., 2 băi, 
bucătărie, garaj, grădină st=100 mp, preț 160.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pavilioanele ofițerilor, construcție 
cărămidă 3 camere, hol, baie, necesită 
amenajări, curte st=420 mp, liberă preț 55.000 
euro. teL 206003.230324. (A7)
• zona Călugăreni, 2 camere, bucătărie. hoL 
teren st=400 mp. preț 220000 lei, tel. 206003. 
23GX ,At)

• construcție 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi, 
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• 3 camere, bucătărie, baie (gresie, faianță), 
piscină, curte, ST=580 mp, zona ultracentrală 
Deva, preț 150.000 euro negociabil, tel. 231.800; 
0740/317.314. (A9)
• Brad, 2 camere, grădină, lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613.366 și 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă, posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,07'88/158.483. (A10)

• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
''78a,1MO.490,0788/1SHXS1 (ALO)

Cumpăr casă (14)
• urgent, în Deva sau Simeria, cu grădină plata 
imediat. Tel. 215212. (Al).

Vând case la țară (17)

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

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

• casă In Brănișca, satul Târnăvița, compusă 
din 2 corpuri, 4 camere, bucătărie, cămară 
fântână 1070 mp grădină, 24 ari viță de vie, pomi 
'ructiferi. Tel, 0254/222076,0746/OW90. (T)

Vând garsoniere (19)

• semldecomandate, balcon închis, contorizări, 
etaj 1, zona I. Maniu, preț 78.000 RON, negociabil. 
Tel. 0726/316796; 0745/639022. (Al)
• semldecomandate, CT, balcon, bloc acoperit, 
et. 4, zona Kogălniceanu, preț 72000 RON, tel. 
0726/316796; 0745/639022. (Al)

Acces limitat la spital!

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

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

GRUP ȘCOLAR „GRIGORE MOISIL" DEVA

Organizează concurs, în data de 11.01.2007, pentru ocuparea a 2 
posturi de

ÎNGRIJITOR ȘCOALĂ.
Dosarele se depun până la data de 10.012007, la secretariatul 

unităpi.

i Ke/apî suplimentare la telefoanele: 221280,221206.

(73776)

- cunoștințe limbi străine, pre
ferabil limba engleză
- prezență plăcută
- abilități de comunicare.

s
HEE % CURIER HOTEL
l< II B Condiții:

- studii medii

CV-urile se depun la sedul Hotehriu W1EN, Calea ZaranduU re. 55 sau se 
UJnit fȘțtP 233331, e-maft: Georgianaahotehvienro, până la data de

• dublă Deva, zonă centrală, et 1, bloc di 
cărămidă contorizări, preț 77.000 RON, tel 
0726/710903. (Al)
• decomandate, contorizări, parchet, gresie 
faianță, repartitoare, preț 680 mii., neg, ron. Tel 
0742/019418 (Al)
• Minerului, parter, dec, contorizări, preț 49.001 
lei, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Bejan, et 3, balcon, contorizări, semidec, pre 
56.000 lei, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dorobanți, et 3, balcon amenajat, preț 80.001 
lei, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Zamfirescu, et 3, amenajat, balcon, preț 85.00< 
lei, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• semideo, zona Mărăști, preț 65.000 RON, tel 
0740/290024. (A3)
• dea, gresie, faianță, parchet, CT, bucă-k* 
modificată, zona Dorobanți, st=40 mp/ j 
0740/290024. (A3)
• urgent, semideo, parchet, gresie, faianță 
repartitoare, mobilată, balcon închis, zone 
Mărăști, preț 670 mii., neg., tel. 232060 
0742/290024. (A3)
• zona Decebal, zona pieței, cu balcon, dec. 
debara, baie mare, gaz 2 focuri, termopan 
parchet, ocupabilă imediat, preț 83.000 ron nego
ciabil, 0723/251498,0745/302200. (A4)
• zona Decebal, dec., etaj bun, contorizări, fără 
modificări, ocupabilă repede, accept credit 
ipotecar, preț. 85.000 ron negociabil, tel. 
0788/165703,0745/302200. (A4)
• zona Minerului, bloc de cărămidă, parchet, 
apometre, repartitoare, ușă metalică ocupabilă 
repede, preț 47.000 ron negociabil, tel. 
0788/165703,0745/302200. (A4)
• et 1, dec., contorizări, termopane. gresie și 
faianță moderne, Al. Romanilor, preț 65.000 RON, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0742/005228. (A5)
• et 3, contorizări, balcon, Al. Crișului, preț 
48.000 RON, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• parchet laminat apometre, lavabil, B-dul 
Kogălniceanu, preț 75.000 RON, tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228. (A5)
• urgent zona Dacia, dec., et bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578. (A8)
• zona Dada, 1 cameră baie, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48.000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet, gaz contorizat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg, tel. 0746/779288 (A8)

OSPĂTAR
Condiții:
- experiență minimă 2 ani în domeniu
- cunoștințe limbi străine, preferabil limba 
engleză
- prezență plăcută
- abilități de comunicare și relaponare

mcaadeva.rdsnet.ro
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• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră, gresie, faianță, inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată, preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288. (A8)
■ dec, amenajată (parchet laminat, gresie, 
faianță), contorizări, etaj 3, zona Zamfirescu 
Deva, preț 85.000 Ron negociabil, tel. 231.800; 
0740/317.314. (A9)
• semidec, suprafață 35 mp., cameră cu 
parchet, contorizări, balcon, zona Mărăști, Deva, 
preț 62.000 Ron negociabil, tel. 231.800; 
0740/317314, (A9)
• Brad, confort 1 sporit, etaj 2, mobilată, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpăr garsoniere (20)

• garsonieră, tn Deva, orice zonă se oferă preț 
bun, plata imediat, de preferință fără amenajări, 
se oferă de la 67.000 ron până la 90.000 ron, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

Vând terenuri (21)

• Intravilan 4600 mp, la 14 km de Deva, șosea 
asfaltată, apă gaz, canalizare, toate la poartă, 
acte in regulă Tel. 0729/055585, 0254/212803, 
după ora 18 (T)
• Deva, zonă rezidențială, 6 parcele, 740 mp. 
parcela, fs 22 m, facilități, preț 20.000 euro 
parcela Tel. 0722/564004. (Al)
• Intravilan, pe DN7, st 900 mp, fs 40 m, preț 120 
euro mp, negociabil. Tel. 0740/210780, (Al)
• Intravilan, Șoimuș, st 4600 MP, fs 70 m, preț 20 
euro/mp, neg, tel. 0740/210780. (Al)
• urgent, teren Intravilan, st=3.519 mp, fs=20 m, 
zona Bârsău, preț 1,5 euro/mp, acces din drum, 
tel. 0740/290024. (A3)
• teren Intravilan, st=2.750 mp, fs=20 m, 
facilități: apă curent, gaz, zona Sântandrei, preț 
15 euro/mp, tel. 0740/290024. (A3)
• teren Intravlan, st= 5.700 mp, fs=3C m, 
facilități: apă gaz, curent, zona Sântuhalm, preț 
20 euro/mp, neg, tel. 0740/290024. (A3)
e teren In Deva zona Emlnescu, parcelat, de la 
500 mp, la 900 mp, teren plan, formă dreptunghi
ulară poziție bună ideal pt investiție, construție 
casă acte la zi, preț de la 22 euro/mp, la 25 
euro/mp, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• teren Intravilan la DN 7, la intrare în Simeria 
dinspre Deva st=10.000 mp, fs= 25 m, toate 
utilitățile, preț 17 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• teren kilravlan, st=370 mp, în zona ultracen
trală toate utilitățile, Deva preț 280 euro/mp, 
neg, tel. 223400,0720/387896,0740/914688.  (A5)
• teren Intravilan la DN 7, Vețel, st= 2.300 mp, 
fs=13 m, curent electric, gaz metan, preț 7 
euro/mp, neg, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228 (A5)
• teren bitravflan la DN 7, între Deva și Simeria 
2 parcele alăturate a câte 3.600 mp, fiecare, 
utilități tn zonă preț 19 euro/mp, neg, tel. 
223400,0724/169303,0740/914688. (A5)
• 3 parcele cu s=800 mp, 20 x 40 m, intravilan, 
utilități în zonă loc drept și panoramă super, 
Deva în prelungirea str. I. Vulcan, preț 18 
euro/mp, neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (A5)
• Intravilan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
casă certificat de urbanism, gaz, apă curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg, tel. 
0745/786578 (A8)
• Deva Intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg, 
tel. 0745/786578 (A8)
• Intravilan, In Deva zona Zăvoi, S-1000 mp, FS- 
18, utilități în zonă preț negociabil, tel. 212.141 
sau 231300. (A9)
• S 500-1000 mp, zona Bejan, Deva toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp, tel. 231300 
sau 0745/511.776. (A9)
• Brad ■ Deva 1800 mp, intravilan, acces la șosea 
certificat de urbanism, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,078B/158.483. (A10)
• Brad, intravilan 1 ha, zona B, preț atractiv, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, 05 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanță la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 1350 mp intravilan, zona B, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

S»C» PftOL) X/l» Deva-Operatorul Regio
nal al serviciilor de apă și canalizare în localitățile Deva, Hune
doara, Brad, Hațeg, Simeria, Călan, Dobra, llia, Certej solicită 
tuturor beneficiarilor din localitățile mai sus menționate 
achitarea facturilor restante, precum și a celor curente, în 
termen legal.

în situația în care debitele nu vor fi achitate ne aflăm puși 
în situația extremă de a sista furnizarea serviciilor începând cu 
data de 15.01.2007.

Precizăm că în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare 
sistarea serviciilor publice utilitare se poate face după 60 de 
zile de la emiterea facturii, cu un preaviz de 5 zile.

Reluarea furnizării serviciilor se va face în termen de 3 zile 
de la achitarea integrală a tuturor debitelor și a penalităților 
aferente, inclusiv a taxei de rebranșare.

(73902)

COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA ROMÂNĂ S.A. 
DIRECȚIA REGIONALĂ DE POSTĂ

TIMIȘOARA

Organizează în data de 19.01.2007, la ora 11,00, la sediul din 
Timișoara, B-dui Revoluției, nr. 2, licitație deschisă cu strigare m vederea 
vânzării rritfiocului fix: "Clădire Șoimuș", Str. Certejului, nr. 309A, loc 
Șoimuș, jud. Hunedoara.

- rana de participare la licitație - 20 RON
- Garanția de participare la licitație - 7522,613 RON
■ Mpâ de pornim al Hdtafei - 75.228, 13 BON fOdi TVA.

Relații suplimentare referitoare la licitație se obțin la sediul unității 
sau la telefon r',>56/40Zt1 fi Serviciul Administrativ.

Cumpăr teren (22)

• intravilan sau extravilan, suprafață 6000
• 12000 mp, zona depozitelor, Sântuhalm, 
Bârcea , Mintia, Șoimuș, alte zone. Tel. 
0744/515537 sau 0744/561761. (7/3.01)

• 5 ha teren intravilan, la șosea, Deva sau împre
jurimi. tel. 0740/210780. (Al)

Vând spații comerciale (25)

• Devă P+l, 150 mp + teren, 2 garaje, CT, 
canalizare, apă, gaz, preț 82.000 euro, tel. 
0722/564004. (Al)
• urgent, hală de producție, 5 birouri, rampă, 
poduri rulante, curent trifazic, CT, teren aferent 
4800 mp, zona industrială Deva, tel. 0740/290024, 
0254/232060.(A3)
• apartament 2 camere, zona Gojdu, modificat 
în spațiu comercial, contorizări, preț 36.000 euro 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Emlnescu, parter, modificat spațiu 
comercial, parchet, gresie și faianță contorizări, 
ocupabil repede, preț 120.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
e zona Mărăști, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578 (A8)

Vând alte imobile (27)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent, zona Blâjeni, preț negociabil, tel. 
0254/613.36». 0788- «J.49O 0788/158483. (A10)

Imobile chirii (29)
• ofer spre închiriere garsonieră în Deva, 
mobilată complet, preț 80 euro/lună Tel. 215212. 
(Al)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
complet mobilat, preț 150 euro/lună Tel. 215212. 
(Al)
• ofer spre închiriere spațiu comercial, în Deva, 
70 mp +150 mp depozit, CT, termopane, preț 800 
euro/lună. Tel. 215212. (Al)
• garsonieră mobilată aragaz, frigider, zona 
Marăști, preț 110 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3) 
apartament 2 camere dec., mobilat complet, 
aragaz, frigider, zona Piață preț 150 euro/lună 
tel. 0740/290024. (A3)
• spațiu comercial în Deva, zonă ultracentrală, 
S-140 mp, amenajat contorizări, preț negociabil, 
tel. 231300 sau 0745/511.776. (A9)
• comercial, S-203 mp, zona 22 Decembrie, Deva, 
preț negociabil, tel. 212.141 sau 0745/511.776. 
(A9)

Auto românești (36)

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

• vând Dada 1310, stare foarte bună, preț 500 
euro. Tel. 0722/509475. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractor U 650 cu cabină și plug nemțesc, 
stare bună de funcționare, af 1986, preț 13.500 
ron, negociabil. Tel. 0722/642648 0741/162800. (D

Mobilier și interioare (47)

• vând mobllădin lemn masiv,fabricată în 1906, 
colțar pluș, bar stejar și dormitor cu dulap 3 uși 
glisante, frigider, mașină automată Tel. 
0722/722112. (T)

Materiale de construcții (53)

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

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

• vând purcei de 70 - 90 kg, scrofițe apte de 
montă, rasă de carne. Tel. 0254/210900, 
0744/611145. (T)

Decese (75)

Promoția anului 1966 a Liceului Pedagogic deplânge 
trecerea în neființă a dragului lor coleg

DR. TIBINICULA
suflet cald, nobil și generos și este alături de fiica 
Gențiana în dureroasele momente ale despărțirii.

Dumnezeu să-l aibă în paza sa!

A trecut un an de tristețe și dor de când ne am 
despărțit de iubita noastră soție, mamă și bunică

MERFU ROSINA
care ne-a părăsit pentru totdeauna. Lacrimi și flori pe 
tristul tău mormânt.

Dumnezeu să-ți odihnească în pace 
sufletul bun și blând!

Suntem profund îndurerați de pierderea prematură a 
colegului și prietenului nostru

DR. TIBERIU NICULA
Sincere condoleanțe familiei îndoliate! Fam. Dr. Dan Magheru

Altele (61)

• vând convenabil covor persan, mochete, 
masă și scaune bucătărie, comodă încălțăminte. 
Tel. 0723/288282. (T)

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

• vând fereastră nouă, în 2 canate, dimensiuni 
130/1,20 m, 3 damigene de 50 kg, storcător și 
zdrobitor de struguri. Tel. 0254/215795. (T)
• vând țuică de prune. Tel. 234194.

Solicitări servicii (71)

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

Prestări servicii (72)
• meditez matematică orice nivel; lucrez numai 
cu un singur elev. Tel. 0720/400456. (T)

• abordabl, 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. 
0723/329600, 0765/455835, 0743/241010. 
(4/21.11)

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

Oferte locuri de muncă (74)

• administrator bancă, produs leasing, Hune
doara, 1 post, data limită 28.02. Tel. 213244, orele 
9-16.
• agent comercial, Călan, 1 post, data limită 
31.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Petroșani, 1 post, data limită 15.01. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• arhitect clădiri, Deva, 1 post, data limită 10.01. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 2 posturi, data limită 2.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
14.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• brutar, Brad, 1 post, data limită 31.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Hațeg, 1 post, data limită 15.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Petroșani, 1 post, data limită 15.01. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• cameristă hotel, Orăștie, 1 post, data limită
15.01. Tel. 213244, orele 9-18 v
• casier, Hațeg, 1 post, data limită 4.12.2007. Tel. 
213244, orele 9-16.
• casier, Hațeg, 1 post, data limită 5.12.2007. Tel. 
213244, orele 9-16.
• casier, Hunedoara, 1 post, data limită 28.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• drcularist la tăiat lemne de foc, Petroșani, 2 
posturi, data limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 -16.
• coafor, Hunedoara, 3 posturi, data limită 15.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• coafor, Petroșani, 1 post, data limită 15.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Lupeni, 16 posturi, data limită 31.01. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Lupeni, 3 posturi, data limită 15.01. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Petrila 20 posturi, data limită 15.01. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Petrila, 4 posturi, data limită 31.01. Tel. 213244, 
orele 9-16,

Căutăm dansatoare 
. pentru lucru în 

Germania.
Se cere cunoașterea 
limbii germane și/sau 

engleze.
CV-urile cu poză se 

pot trimite la adresa 
de 

e-mall: 
mbv94®hotmail, corn.

(73850)

(1/8.01)

• confecționer-asamblor articole din textile,
Petroșani, 38 posturi, data limită 15.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecționer cablale auto, Orăștie, 30 posturi, 
data limită 4.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• confecționer flori artificiale, Orăștie, 3 posturi, 
data limită 15.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• consilier, expert, inspector, referent, econo
mist, Hunedoara, 1 post, data limită 31.01., 
concurs. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• consilier, expert, inspector, referent, econo
mist, Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• contabil, Lupeni, 1 post, data limită 15.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• cosmetician, Petroșani, 1 post, data limită 
15.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• croitor, Hațeg, 15 posturi, data limită 10.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 6 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• director executiv bancă director, Petroșani, 1 
post, data limită 15.01. Tel. 213244, orele 9 -16.
• dulgher, Deva, 2 posturi, data limită 10.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Hunedoara, 5 posturi, fără 
antecedente penale, data limită 14.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Petroșani, 5 posturi, data limită 15.01. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• dulgher, Simeria, 2 posturi, data limită 25.01. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• electrician auto, Brad, 1 post, data limită 21.01. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 10 posturi, data limită 30.01. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 3 posturi, data limită 14.03. Te). 213244, 
orele 9-16
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 6 posturi, data limită 31.01. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Orăștie, 1 
post, data limită 15.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• electrician de întreținere și reparații, 
Petroșani, 1 post, data limită 15.01, Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• electromecanic mașini și echipamente elec
trice, Hunedoara, 2 posturi, data limită 31.01. Tel. 

,213244, orele 9 -16.
• facturist, Deva, 1 post, cunoștințe PC, data 
limită 3.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• femeie de serviciu, Petroșani, 1 post, data 
limită 15.01. Tel. 213244, orele 9 -16.
• fierai-betonist Deva, 2 posturi, data limită 
10.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• fierar-betonist, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• fierar-betonist, Hunedoara, 5 posturi, data 
limită 14.01, fără antecedente penale. Tel. 
213244, orele 9-16.
• funcționar economic, Hunedoara, 1 post, data 
limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• gahranizator, Orăștie, 3 posturi, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• gaterist la tăiat bușteni, Petroșani, 2 posturi, 
data limită 30.01. Tel. 213244, orele 9 -16.
• gestionar depozit, Hațeg, 1 post, data limită 
9.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• gestionar depozit, Petroșani, 1 post, data 
limită 15.01. Tel. 213244, orele 9 -16.
• inginer construcții civile, industriale, Deva, 1 
post, data limită 10.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• inginer construcții instalații, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 -16.
• inginer construcții instalații, Petroșani, 1 post, 
data limită 15.01. Tel. 213244. orele 9 -16.
• inginer de cercetare în construcții civile, 
industriale, Deva, 1 post, data limită 10.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• inginer instalații pentru construcții, Deva, 1 
post, data limită 10.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• inspector de specialitate administrația 
publică, Brad.l post, data limită 31.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• inspector protecția muncii, Hunedoara, 1 post, 
data limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 -16.
• inspector resurse umane, Brad, 1 post, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• instalator apă, canal, Deva, 10 posturi, data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• instalator apă, canal, Orăștie, 1 post, data 
limită 15.01. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• îngrijitor clădiri, Petroșani, 1 post, data limită 
15.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• jurisconsult, Hunedoara, 1 post, data limită 
31.01., concurs. Tel. 213244, orele 9 -16.
• lăcătuș construcții metalice și navale, Hune
doara, 9 posturi, data limită 31.01. Tel. 213244, 
orele 9-18
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații, 
Petroșani, 1 post, data limită 15.01. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• lăcătuș mecanic. Brad, 4 posturi, data limită 
31.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 10 posturi, data 
limită 30.01. Tel. 213244, orele 9-18
• lăcătuș mecanic, Hunedoara. 6 posturi, data 
Srttă 3UL TeL 213244. orele 9 - lâ

Comemorări (76)

• lansator produse, Petroșani, 1 post, data 
limită 15.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• lucrător comercial, Hațeg, 1 post, data limită 
4.12.2007. Tel. 213244, orele 9-16.
• macaragiu, Hunedoara, 1 post, data limită 
8.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• măcelar, Hunedoara, 1 post, data limită 20.01. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• maistru construcții civile, industriale, Hune
doara, 2 posturi, data limită 31.01. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• manichiurist, Hunedoara, 1 post, data limită 
15.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• manlpulant mărfuri, Brad, 4 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• manlpulant mărfuri, Hațeg, 10 posturi, data 
limită 15.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• manipulară mărfuri, Lupeni, 1 post, data limită 
15.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• mașinist la mașini pentru terasamente, 
Petroșani, 1 post, data limită 31.01. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• mecanic auto, Brad, 1 post, data limită 21.01. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• mecanic auto, Hunedoara, 1 post, data limită 
15.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• mecanic auto, Petroșani, 1 post, data limită 
15.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• mecanic locomotivă și automotor, Hunedoara,
1 post data limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• montator subansambluri, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 15.01. Tel. 213244, orele 9 -16.
• montator subansambluri, Lupeni, 1 post, data 
limită 15.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• montator subansambluri, Orăștie, 10 posturi, 
data limită 20.01. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat în industria confecțiilor, 
Petrila, 14 posturi, data limită 15.01. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat în industria confecțiilor, 
Petroșani, 27 posturi, data limită 15.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor necalific-’n mine și cariere, Hune
doara, 1 post, data limită 31.01. tel. 213244, orele 
9-16.
• muncitor necalificat în silvicultură, Hațeg, 1 
post, data limită 5.12.2007. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• muncitor necalificat în silvicultură, Orăștie, 1 
post, data limită28.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat in silvicultură, Petroșani,
5 posturi, data limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 - 
16.
• muncitor necalificat la ambalarea produselor 
solide și semisolide; Petrila, 5 posturi, data limită 
31.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 15.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hațeg, 1 post, data 
limită 5.12.2007. Tel. 213244, orele 9 -18
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 17 posturi, 
data limită 30.01. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Orăștie, 26 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Petroșani, 5 posturi, 
data limită 15.01. Tel. 213244, orele 9 -16.

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;
llia - Centrul de 
schimbare a buteliilor 
Geoagiu-Sat - Casa de 
cultură
Hunedoara:
1. SC Oscar Company 
(lângă stadion);
2. SC Răzvan Divers 
(zona Chizid);
3.SC Unison 
(Șc. Generală Nr.l) 
Sîntuhalm nr. 25

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru 
persoanele fizice.

(2/8.01)
• operator calculator electronic și rețele, Hațeg, 
1 post, data limită 1.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• operator centrală termică, Brad, 3 posturi, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• operator circuite rețea apă, Brad, 3 posturi, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• operator prelucrare mase plastice Lupeni, 1 
post, data limită 15.01. Tel. 213244, orele 9 -16.
• ospătar, Hațeg, 1 post, data limită 1801. Tel. 
213244, orele 9-16.
• oipătar, Hațeg, 1 post, data limită 20.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Hunedoara, 4 posturi, data limită 
30.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• ospătar, Petroșani, 1 post, data limită 15.01. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• patiser, Orăștie, 1 post, data limită 15.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• pavator, Simeria, î post, data limită 25.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• paznic, Hunedoara 2 posturi, data limită 31.01. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• paznic, Orăștie, 2 posturi, data limită 31.01. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• paznic, Petrila, 2 posturi, data limită 31.12.2007. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 8 
posturi, data limită 1.03. tel. 213244, orele 9 -16.

• preparator la concentrate miniere, Hune
doara 4 posturi, data limită 31.01. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• recepționer hotel, Orăștie, 1 post, data limită 
15.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• referent de specialitate administrația publică. 
Brad, 1 post, data limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 
■16.
• reprezentant comercial, Lupeni, 3 posturi, 
data limită 15.01. Tel. 213244, orele 9 -16.
• societate comercială angajăm inginer 
constructor cunoscător de programe Doclib și 
contabil (contabilitate primară). CV la CP 83, OP 
1, Deva. (2/4.01)
• societate comercială angajăm personal 
pentru curățenie. Informații la tel. 0744/395625. 
(5/5.01)
• sortator produse, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• spălător vehicule, Petroșani, 1 post, data 
limită 15.01. Tel. 213244, orele 9 -16.
• strungar universal, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 10.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor tn mediu protector, Brad, 2 posturi, data 
limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 -16.
• sudor In mediu protector, Hunedoara, 10 
posturi, data limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 -16.
• sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 3 
posturi, data limită20.01.Tel. 213244, orele9 ■ 16.
• șef atelier transporturi, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 31.01. Tel. 213244, Orele 9 -16.
• șef fonnație industria confecțiilor 
îmbrăcăminte, Petroșani, 1 post, data limită 
15.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hunedoara, 6 posturi, data limită 31.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Orăștie, 1 post, data limită 28.02. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• șofer de autoturisme și camionete, Deva, 1 
post, data limită 15.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16. ,
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Clooney va juca cu De Niro
• Amenințate de creditori. Gabriela și Monica Irimia, gemenele care formează trupa „Cheeky Girls", au adunat datorii de 130.000 de lire sterline, iar unii dintre creditori amenință cu vânzarea locuinței lor din) ' East Sussex pentru recuperarea banilor.
• Furtuni puternice. Rafale puternice de vânt au provocat, ieri, anularea mai multor curse aeriene spre și dinspre Japonia, iar trenurile au fost oprite din cauza furtunilor de zăpadă din nordul țării.

Epifania, adică Arătarea lui Dumnezeu și Mântuitorului în lume, și celebrată anual pe 6 ianuarie, a fost marcată și în Lavrio, Grecia. Preotul aruncă în apă crucea iar tinerii se întrec să o recupereze. (Foto: epa)

Cel mai bun 
film fantastic

New York (MF) - Filmul „Labirintul lui Pan”, în regia lui Guillermo del Toro, a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun film fantastic al anului 2006 de către Național Society of Film Critics, cu o lună înainte de decernarea premiilor Academiei americane de film. Filmul „Labirintul lui Pan” prezintă povestea micuței Ofelia, interpretată de Ivana Baquero, care este atrasă de lumea basmelor și de tărâmurile magice și ajunge să trăiască împreună cu mama sa într-o pădure fermecată, în epoca fascismului spaniol. Filmul, în care apar creaturi magice se diferențiază net de lung- metrajele bazate pe evenimente reale care au dominat sezonul premiilor din decembrie.

Avalanșă
Derwer (MF) - O 
avalanșă de proporții 
a blocat sâmbătă, o 
importantă șosea de 
acces către stațiunea 
de schi Winter Park, 
acoperind cu zăpadă 
mai multe mașini și 
provocând rănirea 
unei persoane. 
Avalanșa a acoperit o 
porțiune de 62 de 
metri a șoselei, 
acoperită cu 4,5 metri 
de zăpadă, într-o 
zonă aflată la 100 de 
kilometri vest de 
orașul Denver. „Infor
mațiile noastre prelim
inare indică faptul că 
avalanșa a acoperit 
trei benzi ale șoselei și 
două mașini au fost 
acoperite de zăpadă și 
aruncate în afara dru
mului", a declarat Bob 
Wilson, purtător de 
cuvânt al Departa
mentului pentru 
Transporturi din Col
orado.

■ Cei doi vor juca 
într-un remake după un 
film polițist francez, „36 
Quai des orfevres".

New York (MF) - Actorul american George Clooney îi va da replica veteranului Ro- bert De Niro într-un remake hollywoodian al filmului polițist francez „36 Quai des orfevres”.Știrea a fost confirmată de actorul american Robert de Niro într-un interviu acordat postului de televiziune MTV. Remake-ul, care va fi intitulat „36”, va avea o distribuție de marcă. Rolurile celor doi inspectori de poliție, interpretate în filmul original de actorii francezi Gerard Depar- dieu și Daniel Auteuil, vor fi reluate de Robert De Niro și George Clooney.în filmul original, cei doi detectivi parizieni trebuie să colaboreze pentru a pune mâna pe o bandă care comite crime de o violență rară. Pe Vremuri buni prieteni, cei doi 
încep audierile

Londra (MF) - Mohamed al- Fayed dorește publicarea corespondenței regale, în special cea purtată cu prințul Charles, din perioada audierilor preliminare din cadrul anchetei justiției britanice asupra mor- ții prințesei Diana în urma unui accident rutier la Paris, în 1997, informează The Ob- server. Audierile simt programate să înceapă astăzi, la înalta Curte din Londra. Mohamed Al-Fayed, miliardar de origine egipteană și proprietar al magazinului de lux Ion-
Cea mai scumpă mașină de curse

A

Foca a fost desemnată monument natural de către guvernul din Coreea de Sud.
(Foto: EPA)

■ Cea mai scumpă 
mașină de curse din 
lume, finanțată de Hitler, 
va fi scoasă la licitație.

Paris (MF) - Cea mai scumpă mașină de curse din lume, a cărei concepere a fost finanțată de Adolf Hitler și care în epocă a câștigat două Grand Prix-uri, va fi scoasă la licitație la casa Christie's din Paris, iar specialiștii se așteaptă la stabilirea unui nou record de preț.Auto Union D-type, realizată în 1939, ar putea fi vândută contra sumei de 6 milioane de lire sterline, depășind recordul de 5,5 milioane de lire sterline stabilit de un automobil Bugat- ti Royale, produs în 1931, vândut la licitație la Royal Albert
Temperaturi și mai ridicate în 2007

Susținătorii „Cartei 77"
Praga (MF) - Istoricii cehi au descoperit 242 de documente cu semnăturile originale ale primilor susținători ai manifestului pentru drepturile omului „Carta 77”, lansat în urmă cu 30 de ani. Fișele făceau parte din dosarul poliției comuniste (StB) privind acest protest și urmează să fie publicate pe pagina de Intemet a bibliotecii Libri prohibiți de la Praga. StB a vrut să folosească fișele ca dovadă într-un posibil proces al semnatarilor, însă dosarul a fost închis în cele din urmă și transferat în arhivă. Descoperirea fișelor care conțin textul „Sunt de acord cu declarația «Cartei 77» de la 1 ianuarie 1977” și adresele semnatarilor, este importantă pentru istorici și chiar pentru semnatari. Circa 1.900 de cetățeni ai Cehoslovaciei au semnat „Carta 77” până în momentul înlăturării regimului comunist, în 1989.

■ Bilanțul Organizației 
Meteorologice Mondiale 
confirmă tendința de 
încălzire globală.Paris (MF) - Bilanțul pe anul 2006 realizat de Organizația Meteorologică Mondială (OM- M) conformă tendința de încălzire a planetei, a declarat secretarul general al acestei organizații Michel Jarraud.

Auteuil și Depardieu (Foto: fan)polițiști sunt acum complet îndepărtați unul de celalalt din cauza vieții pe care o duc, dar mai ales a iubirii pentru aceeași femeie.Remake-ul va fi regizat de Marc Forster, autorul filmelor „în căutarea Tărâmului de Nicăieri” și „Mai mult decât ficțiune”. Filmul va fi distribuit de Paramount și produs de compania deținută de De Niro, Tribeca Productions, și de cea deținută de Geor- garis, Penn Station. De Niro a precizat că filmările vor începe la New York, la sfârșitul anului 2007.
la Londradonez Harrod's, a declarat că dacă aceste audieri vor avea loc cu ușile închise, acest fapt va confirma teza sa conform căreia fiul său Dodi și prințesa Diana au fost victimele unui complot pus la cale de serviciile secrete britanice. Conform The Observ- er, avocații lui Fayed sunt de părere că toate documentele confidențiale care au stat la baza anchetei fostului șef al Scotland Yard, Lordul John Stevens, trebuie făcute publice.

Mașina Auto Union D-type, realizată în 1939 (Foto EPA)Hali în urmă cu 20 de ani. Mașina, care aparține unui om de afaceri brazilian stabilit la Monaco, a fost a fost descope
Peste 45 de grade Celsius la Sydney, în prima zi a anului și scăderea banchizei arctice cu 60.000 de km2 sunt doar două dintre îngrijorătoarele fenomene expuse în acest bilanț anual.Jarraud a mai indicat că fenomenul El Nino din Pacific va contribui „la temperaturi și mai ridicate în 2007”, subliniind că încălzirea globală este provocată „în mare parte de emisiile de gaze de seră de ori

MAGAZIN /12

rită în Rusia și restaurată de un specialist britanic.în anii '30, Adolf Hitler a finanțat producerea unui tip de 
gine umană (...) care continuă să crească”. Specialiștii se așteaptă ca nivelul apelor mărilor să crească cu până la 90 de centimetri până în 2100, ceea ce este „considerabil și catastrofic” pentru multe insule din oceanele Indian și Pacific, unde orașele de la malul mării riscă să fie înghițite de ape. Potrivit Meteorological Office din Marea Britanie, 2007 va fi cel mai cald din istoria omenirii.

AlexandraNăscută în zodia Balanță, îi plac 
dansul, Înotul, 
filmele și muzica.

mașină de curse cunoscută sub numele de Silver Arrows și fabricată în colaborare de companiile Auto Union și Merce- des-Benz. Mașinile revoluționare au fost concepute de inginerul austriac Ferdinand Porsche.Gele două companii au îndeplinit astfel visul dictatorului ca Germania să domine cursele de mașini.Silver Arrows a câștigat majoritatea premiilor în 1934 și a stabilit recorduri de viteză pentru următoarele decenii. Pentru conceperea acestui tip de mașină de curse, în 1937, Hitler l-a recompensat pe Porsche cu Premiul național german pentru arte și științe, una dintre rarele decorații oferite de cel deal treilea Reich.

Maimuțele macac fac baie în munții Ji- gokudani din provincia japoneză Nagano la temperaturi de ‘sub zero grade Celsius. (Foto: EPA)


