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TUrismul, oferta pentru UE
• Au ajuns brățările. Cele patru brățări dacice din aur erau așteptate aseară în țară. A- cestea ar fi trebuit să ajungă încă din decembrie 2006, dar statul român a trimis banii solicitați de colecționarul american care le deținea într-un cont greșit. Aceste brățări au fost răscumpărate contra sumei de 800.000 lei, însă nu a fost făcută expertiza. (M.T.)

■ Autoritățile au 
început modernizarea 
drumurilor care duc spre 
obiectivele turistice.

Deva (M.S.) - Cetățile dacice din Munții Orăștiei, monumente înscrise pe lista UNESCO, turismul montan și

folclorul autentic păstrat în satele pădurenești situate în Munții Poiana Ruscâ sunt principalele oferte ale județului pentru cetățenii din UE. „Relieful și istoria locurilor ne îndreptățesc să credem că putem deveni un județ turistic atractiv pentru europeni. Politica de dezvoltare a jude

țului este axată pe dezvoltarea turismului”, a declarat președintele Consiliului Județean (CJ) Hunedoara, Mircea Mo- loț. Autoritățile au început dezvoltarea rețelei de drumuri pentru asigurarea infrastructurii necesare unui turism de calitate. Președintele CJ aprecia că „drumurile sunt punc

tul forte al județului”, fiind demarate lucrările de modernizare și reabilitare pentru 32 de șosele care duc spre zonele turistice intens solicitate. între acestea se numără stațiunile montane Râușor, din Retezat, Straja și Parâng, ultimele două cunoscând o dezvoltare rapidă în ultimii ani. /p.3

rt Corvinul 2005 Hunedoara a pus punct vacanței de iarnă ieri când antrenorul Titî Alexoi a condus prima ședință de pregătire din acest an la Stadionul „Michael Klein”. 
fp-î  (Foto: T. Mânu)

) Salvat de jandarmii 
montani

Straja (M.T.) - Un tânăr timișorean a fost salvat de jandarmii montani hunedoreni din stațiunea Straja, duminică, după ce acesta a căzut de pe o sanie-bob. Timișoreanul, de 18 ani, a căzut de pe sanie și s-a lovit la cap de roata unui autoturism de teren, situat în apropierea unei pensiuni turistice. „Jandarmii l-au transportat pe băiat la punctul de prim ajutor al Formațiunii Salvamont, din stațiune, unde i-au fost acordate îngrijiri medicale”, declară purtătorul de cuvânt al IJJ Hunedoara, sublocotenent Nicolae Ră- ducu. Tânărul prezenta o plagă la nivelul feței și a suferit mai multe leziuni, fiind transportat, din Straja, la Spitalul din Municipiul Lupeni.
Scoală fără la Simeria
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■ O unitate școlară din 
Simeria a intrat în plină 
iarnă fără o parte din 
acoperiș.

Simeria (G.B.) - întârzierea lucrărilor la acoperișul Școlii Generale din Simeria a făcut ca pereții a două săli de clasă să aibă probleme din cauza precipitațiilor din această iarnă. Pentru că acoperișul

clădirii nu e gata, tavanul uneia din săli a început să se aplece amenințător deasupra capului micuților învățăcei. Directorul școlii, Ionel Găta, nu înțelege de ce până azi constructorul care a câștigat licitația pentru această lucrare a avansat atât de greu cu acoperișul, deși lucrul a început în luna octombrie. El a mai afirmat că „în proporție de 60% unitatea școlară nu

este acoperită cu țigle, iar în locul descoperit au fost aplicate mai multe folii prinse în lațuri de care se va fixa învelitoârea din tablă ambuti- sată”. Directorul este foarte dezamăgit de ritmul cu care avansează lucrările începute din luna octombrie, /p.5
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Șoferi amendați
Deva (M.T.) - în anul care a trecut polițiștii hunedoreni ai Serviciului Poliției Rutiere au aplicat participanților la traficul rutier aproximativ 70 de mii de sancțiuni contravenționale. Valoarea totală a acestora a depășit suma de două milioane de lei. /p.5

Povestea cailor pierduți
■ Puțini țărani din Sibi- 
șel vor reuși să-și recu
pereze banii pentru caii 
sacrificați.

Sibișel (T.S.) - în urmă cu o lună, caii din șapte sate din comuna Sibișel au fost sacrificați după ce medicul veterinar a declarat că simt bolnavi de anemie infecțioasă. Ancheta noastră a scos la iveală o serie de nereguli. Țăranii nu primiseră buletin de analize medicale și nu aveau nici ac

tul care demonstra cine este noul proprietar al cailor. Au fost efectuate controale de un consilier din Corpul de Control al Ministerului Agriculturii care a constatat că dosarele depuse la DADR Hunedoara nu erau bine întocmite. Țăranii din Sibișel nu au intrat în posesia banilor cu care statul urma să-i despăgubească. Aceștia și-au dat caii pentru sume cuprinse între trei și cinci mii. lei unui intermediar recomandat de medicul veterinar Davidescu. /p3

tlttîț yvww.huon.ro y 11
Spune-ți părerea la forum! *—•

http://www.huoM.ro
mailto:cuvantul@informmedia.rD
http://www.huon.ro


PANORAMIC /marți, 9 ianuarie 2007
PE SCURT

j j} J j'j-j j-ji j’ S*' J-j'4*  J /J j J• Demisie Premierul kazah, Danial Ahme- tov, a demisionat, antrenând căderea Guvernului, a declarat, ieri, o sursă din cadrul Cabinetului. „Premierul a demisionat", a declarat sursa citată, fără a menționa motivele demisiei lui Ahmetov. Kazahstan este o țară situată în Asia Centrală, care deține importante resurse de petrol și gaze natural.
Posibile 
renegocieriSeul (MF) - Emisari ai SUA și Coreei de Nord j intenționează să se în- | tâlnească în această iu- ș nă pentru a discuta embargoul financiar impus Phenianului care a de- î terminat înghețarea negocierilor de dezarmare a regimului comunist, a anunțat, ieri, Coreea de I Sud. =La negocirile de luna trecută, de la Beijing, reprezentantul nord-core- ean a declarat că Phenianul nu va renunța la I programul nuclear până I când Washingtonul nu va sista sancțiunile im- i puse regimului comunist. Ministrul sud-core- ean de Externe a afirmat că un compromis privind organizarea u- I nei întâlniri pe tema măsurilor financiare e j posibil. I
Iranul nu 
renunțăTeheran (MF) - Ghidul suprem iranian, aya- I tollahul Aii Khamenei, a j declarat, ieinj'eă Teheran 4 nul nu va cedă niciodată j presiunilor internaționale de a renunța la i dreptul său de a deține tehnologie nucleară, a I anunțat radioul de stat. „Sigur că națiunea ira- ; niană nu va renunța la I drepturile sale și oficialii iranieni nu au drep- ; tul de a priva națiunea I de drepturile sale”, a l afirmat ayatollahul. iSăptămâna trecută, Iranul a negat infor- ; mațiile apărute pe Inter- : net potrivit cărora ayatollahul Aii Khamenei I ar fi decedat.

Jean-Marie Le 
Pen (Foto: EPA)

încrezător în victorieParis (MF) - Liderul extremei-dreapta franceze, Jean-Marie Le Pen, crede că dacă se va întâlni în al doilea tur al alegerilor prezidențiale cu Segolene Ro- yal, de data aceasta va câștiga scrutinul, relatează AFP. în 2002, liderul Frontului Național crea un seism politic la Paris, clasându-se pe locul al doilea în primul tur al alegerilor prezidențiale, în spatele lui Jacques Chirac.„Ca și în 2002, probabil voi fi pe locul doi în alegerileprezidențiale. Dar, spre deosebire de 2002, în 2007 pot câștiga alegerile, pentru că probabil mă voi întâlni cu candidatul stângii, astfel că vor fi două opțiuni radical diferite”, a declarat Le Pen, candidatul Frontului Național.Potrivit unui sondaj de opinie publicat luna trecută, ideile extremei-dreapta câștigă teren în Franța, Le Pen fiind creditat cu 17 la sută din intențiile de vot.De altfel, Le Pen este de părere că rivalitățile din cadrul Uniunii pentru o Mișcare Populară îi vor facilita accesul în al doilea tur.

Tom Lantos
(Foto: EPA)

Pentru 
prestigiul 
SUA Zeci de mii de susținători ai Fatah au demonstrat în Gaza față de mișcarea Hamas (Foto: epa)

Demonstrație in Gaza5
Washington (MF) - 

Democratul Tom 

Lantos, noul preșe

dinte al Comisiei 

pentru Afaceri Exter

ne, din Camera ame

ricană a Reprezen

tanților, s-a angajat 

să restabilească pres

tigiul Statelor Unite în 

lume, acordând o 

importanță deosebită 

cooperării internațio

nale și rolului Wash

ingtonului de promo

tor al valorilor demo
cratice. Intr-un comu

nicat oficial dat publi

cității la învestirea în 

noua funcție, Lantos 

a anunțat că a decis 

schimbarea numelui 

Comisiei pentru Rela

ții, Internaționale din 

Camera Reprezen

tanților, care de a- 

cum înainte se va 

numi Comisia pentru 

Afaceri Externe. Lan

tos a dat asigurări că 

se va strădui să refa

că imaginea Statelor 

Unite în lume, afec

tată în ultimii ani, 

concentrându-se pe 

revizuirea politicii ex

terne, pe cooperarea 
internațională și asu

marea rolului Wash

ingtonului de promo

tor al valorilor demo

cratice și drepturilor 

omului.

w. Fatah și Hamas sunt 
implicate într-o luptă 
pentru putere, care riscă 
să devină război civil.Gaza (MF) - Zeci de mii de susținători ai mișcării Fatah, conduse de președintele palestinian Mahmud Abbas, s-au adunat duminică și ieri în Gaza, într-o demonstrație de forță față de mișcarea islamis- tă Hamas, relatează Reuters.Cele două facțiuni sunt implicate într-o luptă violentă pentru putere, care riscă să degenereze într-un război civil.„Nu vrem un război civil. Respingem ideea unui război civil. Dar vă spun că sângele nostru nu reprezintă o țintă pentru nimeni”, a declarat Tayeb Abdel-Rahim, unul dintre principalii consilieri ai lui Abbas.Mitingul desfășurat pe principalul stadion din Gaza

Gunter Verheugen (Foto: epa)

Disensiuni între liderii UEBruxelles (MF) - Liderii europeni sunt divizați în privința propunerii avansate de comisarul german Gunter Verheugen referitor la crearea a două categorii de funcții în cadrul Comisiei Europene, în funcție de mărimea statelor membre ale Uniunii Europene, relatează publicația electronică EUObserver.Gunter Verheugen, comisar european pentru întreprinderi și Industrie, a sugerat clasificarea funcțiilor din cadrul Comisiei Europene în funcție de importanță, stârnind nemulțumirea unora dintre liderii de la Bruxelles.Verheugen a argumentat că o Comisie cu 27 de membri 

a fost organizat pentru a marca împlinirea a 42 de ani de la înființarea mișcării Fatah, învinse surprinzător de Hamas la alegerile parlamentare desfășurate cu un an în urmă.Martori oculari au afirmat că la manifestație au participat zeci de mii de persoane, fiind unul dintre cele mai importante mitinguri organizate de Fatah în Fâșia Gaza în ultimii ani.
Fatah vs Hamas• Sâmbătă, Abbas a declarat ilegală forța de securitate creată de mișcarea Hamas în Fâșia Gaza, determinând replica fermă a grupării islamiste, care a anunțat că va dubla efectivele acesteia.Hamas a înființat Forța e- xecutivă după ce a format guvernul, în luna martie a anului trecut, ignorând un ordin anterior al lui Abbas privind integrarea acesteia în servici

este ineficientă, propunând ca statelor mici să le fie alocate funcții secundare în cadrul E- xecutivului comunitar. „Este mai bine pentru un stat mic să aibă un adjunct de comisar într-un domeniu-cheie decât un comisar care să se ocupe de probleme marginale”, afirma Verheugen săptămâna trecută.în prezent, fiecare stat membru UE are câte un comisar în Executivul de la Bruxelles. Potrivit EUObserver, Verheugen s-ar fi putut referi chiar la cazul comisarului român Leonard Orban, căruia i s-a acordat un portofoliu considerat minor, cel al Multilingvismului. 

ile de securitate.Purtătorul de cuvânt al aripii armate a Hamas, Abu U- baida, a avertizat, într-o conferință de presă organizată împreună cu reprezentanții altor mișcări islamiste, asupra riscurilor oricăror încercări de a limita acțiunile Forței executive.Guvernele occidentale îl susțin pe moderatul Abbas în conflictul cu Hamas, grupare considerată de Statele Unite și Israel drept organizație teroristă. Administrația americană intenționează să aloce 86 de milioane de dolari pentru consolidarea forțelor de securitate loiale lui Abbas.Tensiunile interne s-au intensificat în decembrie, după ce Abbas a cerut convocarea de alegeri anticipate, pentru deblocarea impasului politic determinat de imposibilitatea celor două mișcări palestiniene de a forma un guvern de unitate.
HRW cere Irakului 
suspendarea execuțiilor
8 Organizația a cerut 
Irakului să suspende 
imediat condamnările la 
moarte.Bagdad (MF) - Organizația Human Rights Watch (HRW) a cerut, ieri, Guvernului irakian să suspende „imediat” punerea în aplicare a condamnărilor la moarte și a denunțat atitudinea premierului Nuri al-Maliki în fața criticilor internaționale, după spân- zurarea fostului dictator Saddam Hussein.„Graba și spiritul de răzbunare care au marcat spânzu- rarea lui Saddam Hussein ar trebui să determine Guvernul să suspende imediat toate execuțiile” programate, apreciază organizația internațională pentru apărarea drepturilor omului într-un comunicat dat publicității.
Problemă internăPremierul irakian a reacționat virulent în fața criticilor internaționale privind a- ceastă „problemă internă care

A folosit arma 
chimicăBagdad (MF) - Fostul preș dinte irakian Saddam Hu sein menționează folosirea a mei chimice împotriva kurz lor din nordul Irakului, într înregistrare audio prezenta: de acuzare în cadrul proces lui privind campaniile milit re Anfal, reluat ierila Bagda relatează AFP.„îmi voi asuma responsat litatea de a utiliza arma ct mică. Nimeni nu poate decic cu privire la un atac chim fără autorizarea mea”, a d clarat fostul dictator în acea tă înregistrare audio preze tată de acuzare ca fiind cea vocii lui Saddam Hussein.„Este mai bine să utiliză: această armă îritr-o regiur populată, pentru a produ< cât mai multe pagube. Treb ie să îndepărtăm populaț kurdă spre alte provincii alte țări, să punem capăt n ționalității kurde, să stopa activitățile sabotorilor kurs Trebuie să facem în așa ft încât ca ei să trăiască și s muncească la Tikrit, cu sc pul de a deveni arabi”, exp: că vocea din înregistrare.Procesul privind campan: le militare Anfal, soldate < moartea a circa 180.00Q ( kurzi în Irak în perioada 198 1988, potrivit acuzației, a fo reluat luni dimineață la Ba dad în fața înaltului Tribun Penal irakian.

Saddam Hussein (Foto: ei

privește doar poporul iral an”, și a criticat organizații pentru protecția drepturili omului care au păstrat tac rea în timpul atrocităților c mise de regimul lui Sadda Hussein, potrivit șefului G vernului de la Bagdad.„Potrivit Constituției iral ene, condamnarea la moar trebuie ratificată de către ș ful statului și cei doi vicepr ședinți. (Dar) potrivit prest președinția irakiană nu a n ificat ordinul de execuție a 1 Sadam Hussein iar bazele 1 gale ale acestei decizii r sunt clare”, dezvăluie Orgai zația Human Rights WatchComentând procesul celi trei condamnați la moarte i către înaltul Tribunal Pen irakian, printre care și frate vitreg a lui Saddam, Barz; al-Tikriti, organizația a sub niat că instanța „a disprețt în mod repetat drepturile, fu damentale ale apărării” și s declarat profund îngrijora „de gravele lacune din dos rul lui Awad al-Bandar”, fc președinte al Tribunalului F voluționar.
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• Pensii pe cârd. Casa Naționala de Pensii a semnat un acord cu BCR, prin care această bancă devine a treia care distribuie pensiile prin conturi curente cu cârd atașat. Casa de Pensii urmează să semneze acorduri cu alte 10 bănci pentru ca pensionarii să primească banii prin cârd. (C.P.)
Coadă la plata impozitelor

Șeful APS 
intoxicatHunedoara (M.T.) - Șeful Asociației Pescarilor Sportivi (APS) din Hunedoara, Iosif Benko a fost transportat la spital, în comă, intoxicat cu monoxid de carbon. Acesta, în urma unor certuri în familie a dormit în autoturismul ce se afla în garaj cu motorul pornit, fiind găsit de sofia și fiul său. Bărbatul a rămas, timp de zece ore, în comă, la Spitalul din Hunedoara. Medicii au declarat că bărbatul este în afara oricărui pericol și a fost lăsat acasă.
Și-a dat focRâu de Mori (M.T.) - Ioan T., din județul Mureș, care locuiește fără )orme legale în Râu de Mori, aflat în șomaj și pe fondul unei depresii psihice și-a dat foc, fiind găsit în fata barăcii de paznic. A fost transportat la Spitalul Județean Timișoara cu arsuri de gradul trei și patru.

Circulație 
normală 
Deva (M.S.) - Cir
culația pe drumurile 

județene se desfă

șoară în condiții nor

male, zăpada bătă

torită fiind semnalată 

ieri pe două porțiuni 

de drum din zonele 

Feregi și Petroșani. 

Se circulă în condiții 

de iarnă pe segmen

tul Vețel-Feregi, din 

zona Munților Poiana 

Rusca, unde sunt 

zone de drum pe 

care se acționează cu 

un buldozer și mate
rial antiderapant. O 

situație similară este 

înregistrată în Valea 

Jiului, pe drumurile 

care fac legătura 

spre cabanele Rusu- 

în Masivul Parâng și 

Câmpu lui Neag-limi- 

ta cu județul Gorj, a 

informat Direcția 

Județeană de Dru

muri Hunedoara. Pe 

celelalte drumuri din 

județ se poate circula 

în condiții bune. Șo

ferilor li se recoman

dă atenție în trafic și 

echiparea mașinilor 

cu cele necesare pe 

timp de iarnă.

■ Cine plătește inte
gral impozitul până la 
31 martie beneficiază 
de o reducere de 5%.
Clara Păs
clara.pas@informmedia.roDeva - Impozitele pentru locuințe și terenuri rămân la aceleași valori ca anul trecut. Cele pentru mașini s-au majorat substanțial, astfel că pentru un autoturism Dacia de 1200 cmc se vor plăti 49 de lei noi, fată de 27 de lei cât a fost anul trecut, a precizat Caria Popa, șeful Serviciului Impozite și Taxe Locale din cadrul CL Deva. Persoanele fizice vor plăti aceleași sume ca în 2006 pentru case și terenuri, mai puțin pentru teren-curți-constructie unde

Se păstrează aceleași valori la impozitul pentru locuințevaloarea impozitului a fost majorată cu 10%. „Din acest an impozitele locale au două termene de plată: 31 martie și 30 septembrie, cu precizarea
că acei contribuabili care au de achitat până la 50 de lei trebuie să plătească suma până cel târziu la finele lunii martie”, a declarat Caria

Popa. Aproximativ 33000 de contribuabili trebuie să achite impozitele locale, la Deva. Orarul ghișeelor este următorul: luni, marți, joi și vineri între orele 8 și 16,30, iar miercuri între orele 8 și 18,30.
Amenzi la PrimărieDin acest an toate amenzile contravenționale se vor achita tot la ghișeele Consiliului Local. în acest sens, SITL Deva va prelua de la Administrația Financiară peste 3000 de dosare executionale. Acestea includ amenzi neachitate ce trebuie recuperate. Amenzile au fost aplicate pentru tulburarea liniștii publice, cerșetorie sau prostituție, majoritatea unor persoane care nu dețin proprietăți și nici nu au salarii.

Investiții în județ, în 2007 „Facem plângere la DNA!"

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.

■ Vor începe lucrări
le la un important 
proiect cu finanțare 
europeană din județ.Deva (M.S.) - Reabilitarea rețelelor de canalizare și de alimentare cu apă în Deva și Hunedoara reprezintă cel mai important proiect cu finanțare europeană câștigat de județul Hunedoara, prin Programul ISPA, al UE. Lucrările la acest proiect, care are o valoare de 45 milioane euro, vor începe în acest an, a precizat președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Molot. Proiectul mai preve

de construirea a două stafii de epurare a apelor uzate din Deva și Hunedoara, ceea ce reprezintă un mare câștig pe linie de protecția mediului în județ. Tot pe linia protecției mediului, se înscriu proiectele pentru construirea a două depone- uri ecologice în apropierea orașelor Simeria și Petrila.

Mircea Moloț (Foto: Traian Mânu)

Sibișel (T.S.) - Sătenii din Sibișel sunt hotărâti să-l reclame pe veterinar la DNA. Directorul DADR Hunedoara Ioan Simion susține că dosarele întocmite de medicul veterinar sunt incomplete. „DADR-ul nu poate plăti daune sătenilor pentru că actele sunt prost întocmite. E adevărat că legislația este oarecum greoaie, dar medicul veterinar trebuia să consulte un jurist. La ora actuală nu știu dacă toți țăranii din acea zonă vor fi despăgubiți. Oricum, este de condamnat și modul în care aceștia s-au lăsat păcăliți. Și asta pentru că au crezut că vor obține bani din mai multe părți”, declară Simion. Romulus Beucă, unul dintre păgubiți,

a declarat că, la această dată, sătenii întocmesc o plâgere către DNA. „Cineva trebuie să ne facă dreptate. Nu se poate să fim jefuiti în acest hal și nimeni să nu răspundă pentru asta”, spune Beucă.

Țăranii vor reclama la DNA

E bană decizia Consiliului Local de a reduce ca S% impozitul plătit în.................. ............................ '777736.

A

; cuvÂțgyj. Vot prin 
SMS 

întrebarea săptămânii: Credeți că 

salariile vor crește substanțial 

acum după aderare?

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

Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 
0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 
comentarii, însoțite de nume. Votul prin SMS poate fi tri
mis până în data de 12 ianuarie 2007, ora 24.

Decizia e foarte bună. Cine are bani merge să plătească în primele luni, dar pentru cine nu are e greu să plătească și cu această reducere.
Ana Iuria, ' 
Deva

Eo treabă bună. în acest fel se adună mai repede niște fonduri pentru bugetul local, iar pentru pensionari e o ușurare.
Ioan Pârvu, 
Deva

Fac atâta caz din această reducere.Anul trecut parcă era o reducere de 10%.Am impresia că nu se ține cont de oamenii necăjiți.
Gheorghe Muntean, 
Deva

Este prea mică reducerea de 5%.Cred că ar trebui să-i ajute pe oameni mai substanțial. în alte locuri e 10% reducere.
Consider că e foarte bună decizia Consiliului Local, dar ar fi nevoie de o reducere mai mare pentru a fi și mai mulțumiți-

Ștefan Niculai, 
Deva

Lucia Păcală, 
Deva

mailto:clara.pas@informmedia.ro
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1881 - S-a născut scriitorul italian Giovanni Papini (m. 
1956).

scriitorul ceh Karel Capek (m. 1938).
1900 - S-a născut scriitoarea Henriette 
/vonne Stahl (m.1984).
1908 - S-a născut scriitoarea franceza 
Simone de Beauvoir (foto) ta. 1984).

1915 - S-a născut inventatorul car
tonașelor galbene și roșii, arbitrul bri
tanic de fotbal Ken Aston.
1941 - S-a născut cântăreața ameri

cană Joan Baez.
1944 - S-a născut chitaristul britanic Jimmy Page, mem
bru ai grupului Led Zeppelin.

2° țnart:*  7°minim maxim
Prognoza pentru astăziCerul va fi temporar noros. Minima termică va fi de 2°C, iar maxima de 7°C.Prognoza pentru două zileMiercuri. Cerul va fi mai mult noros. Termometrele vor înregistra temperaturi minime de 2°C și maxime de 8°C.Joi. Cerul va fi temporar noros. Temperatura minimă va fi de aproximativ 1°C și maxima de cel mult 8°C.

CALENDAR RELIGIOS

Calendar Creștin-Ortodox___
Sf. Mc. Polieuct din Melitina Armeniei.

Calendar_Romanq<atolic_____
Sf. Iulian, m.

Calendar Greco-Catolic_________
S Polieuct, m (+ sec. III).

Soluția Integrantei din numărul precedent: D-C-P-A - TABACEALA - RARI - 
■CON - MATOLIT - U - BE - IV - MN - DA - ANIMAT - NORD - EN - FAR - RAZAM 
- 0 - CRUDE - I - CEHI - ILIC - RETRO - TA - CUȘMA - DT - T - CIRCA - TACT
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HOROSCOP

Berbec
DbeB n-o Itiafi din loc si-l ziceți la mulți ani unei tude n 
în vârstă, poate tot ieșiji din casă la o reuniune festix 

Fiți mai relaxat și aveți de câștigat.

Taur
Invitație la un spectacol. P <ate de dragul celor mici și t 

e 0 bucurie, acolo, în familie. Poate le-ați promis. Avei gr 

la promisiunile făcute copiilor!

Gemeni »
O să primiți un obiect cu valoare sentimentală, ceva ea 

a aparținut bunicului, străbunicului, străbunicii, ceva ca 

se transmite din generație în generație.

Scorpion
Vreți să faceți cuiva o surpriză. Să-i dați poate niște ba 

sau niște lucruri de pe la voi, pentru că nu se poate de 

curca nici cu mâncarea, nici cu îmbrăcămintea.

INIHIDWI llfl, GIX, EUHEHT

Paste cu ton, capere și anșoaIngrediente: 1 conservă de ton de 170-200 g, în suc propriu sau ulei, 400 g roșii în bulion, 1 cățel de usturoi, 4 fileuri de anșoa din conservă, 1 lingură de capere, 1/2 linguriță de busuioc uscat, 200 g paste, sare, piper.Mod de preparare: Se scurge uleiul din conserva de ton într-o tigaie. Se curăță cățelul de usturoi și se taie mărunt. Se încinge uleiul și se călește usturoiul până devine auriu. Se adaugă conserva de roșii cu bulion și busuiocul. Se lasă să fiarbă la foc mic circa 20 de minute până scade. Se giistă sosul și dacă este acru se pune puțin zahăr până obțineți gustul dorit. între timp se taie fileurile de anșoa și se desface cu furculița în bucăți tonul. Se potrivește de sare și piper. Se fierb pastele în apă cu sare conform instrucțiunilor de pe cutie. Se pun pastele în farfurie și se toarnă sos peste ele. Se amestecă și se servesc calde. Se poate decora cu busuioc verde.

(Foto: arhivă)Poftă bună!

Rac
Ar fi frumos și dacă faceți o petrecere la voi acasă cu s. 

fără pretext. Frumos și dacă vă duceți la naș, fin, la i 
sărbătorit. Va fi bine peste tot.

Leu
Poate fi mai mult decât o petrecere. E nuntă, botez, maj 

rat, dar nu orice - rămâne, practic, un reper important 

viața voastră. Fiți mai creativ!

Fecioară
Este o zi remarcabilă. Vă cere în căsătorie persoana cu ca 

conviețuiți. O cereți voi. Gata! V-ați hotărât. Așteptați pâi 

la noapte, pentru că, cine știe?l

Balanță
Dacă nu mergeți la nimeni că n-aveți chef de ieșit din cas 
o să vină cineva și vă face cadou un obiect util și frumc 

Fiți atent la sănătate!

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 
în perioada 9 - 29 Ianuarie, Cuvântul Liber vrea sâ-l 
demonstrezi cât de ușor te poți Juca cu cuvintele. 
Dezleagă corect toate Integramele apărute în această 
perioadă, realizează o colecție șl trlmlte-o alături de 
talonul completat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 
Decembrie, nr, 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, sau 
depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber, până în 6 
februarie.
Extragerea va avea loc în 7 februarie, Iar numele 
câștigătorului va f) publicat în ediția din S februarie.

CUVÂNTUL LIBER TE VREA CÂȘTIGĂTORI

Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.

50 RON Al CÂȘTIGAT!

Nume........................
Prenume................
Adresa....................
............................Tel. 
Localitatea.............

I 
I

Săgetător
Și să nu fie ziua voastră tot o să primiți un cadou. O să 

se spună de ce. Poate o miniexcursie prin împrejurimi. K 

fiți prea rezervat!

Capricorn
Dublă petrecere? Zi de naștere, de nume, oricum ce\ 
frumos se-ntâmplă. Nu înseamnă că stați acasă. Poate ieș 
în oraș, la o cafea cu prietenii sau familia.

Vărsător
Niște-oameni contează nu numai pe prezența voastră, 
și pe sfaturile, priceperea voastră, ca să orchestrați o 

eveniment, 0 petrecere.

Sunteți abonat la Cuvântul liber? I 
DA □ NU □

CUVÂHÎU I i

Pești
Se petrec lucruri interesante, o discuție, chiar la eveniment! 

pe la care vă veți nimeri. Un patron zice să vă luați bag: 
ju șî să mergeți la firma lui.

Regulament!
La acest concurs nu pot participa angajați Inform Media șl nici rudele acestora de gradele I șl II.

I8:55 Integrame despre 
Integrare (1 episod) 

9:10 Pizza cu dragoste
Bl (film, r) 

10*45  Asaltul eficopterekx
H(doc)

11:00 Profesioniștii (r) 
12:00 Semne (r) 
1230 Parteneri de week-end

(r)
13:00 Hannah Montana (ep. 

1, comedie, SUA 
2006)

13:30 Desene animate. Club 
Disney (SUA) 

1400 JunaU TVR. Sport 
15:00 Deliciile bucătăriei

(doc. Anglia, 2005) 
15:30 Oglinda retrovizoare.

El Magazin de informare 
și educație rutieră 

16:00 Kronika. Emisiune în 
limba maghiară 

17:00 Jurnalul TVR 
1720 Celebritățile timpului 

tău (1 episod) 

17E3 Culoarea prieteniei 
(film de familie, SUA

13 2000) 
19:00 Jurnalul TVR. Sport

Meteo.

7:00 Stinle ProTv. Ce se

I 
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I
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9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
10.15 Om sărac, 

om bogat (s, r) 
11:15 Dispăruți fără urmă (s, 

r) 
12:15 La Bloc (r) 
13:00 Știrile ProTv 
13:45 Oglinda (dramă,

13 România, 1993). Cu: 
Ion Siminie. R.: Sergiu 
Nicolaescu 

16:00 Tânăr și neliniștit (s).

El Cu: Etic Braeden, 
Joshua Morrow, Doug 
Davidson, Peter 
Bergman, Heather 
Tom, Melody Thomas 
Scott 

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

B (serial, comedie). Cu: ■ 
Horia Brenciu, Șerban 
lonescu, llinca Goia, 
Cristina Deleanu 

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

Vremea

4

I
1 
f
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t
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1
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i
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6:00 In gura presei cu 
Mircea Badea

7XX) Matinal: Dimineața 
devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos

9:00 în gura presei (r) 

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

Gherghe
1345 Omul care știa prea

O mult (comedie, SUA, 
1956). Cu: Brenda De 
Banzie R.: Alfred Hitch- 
cock. Prea multe cu
noștințe pot fi morta
le! Dr. Ben McKenna, 
soția lui Jo și fiul său 
Hank își petrec va
canța în Africa. In timp

f

l 
l 
f
1 
l

t
1

I

ce vizitau Marocul fac 
cunoștință cu mis
teriosul Louis Bernard.

16:00 Observator
1700 9595, te învață ce să 

fad
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport, Meteo

730 Maisie (d. a.) 8:00 Lecția 
de... știință 830 Poveste fără 
sfârșit (r) 9:00 Dinotopia (r) 
10:00 Tonomatul DP2 1130 
Lege și ordine (r) 1225 Popu-: 
lății străvechi (doc., r) 13:00 1 
Zestrea românilor (r) 14:00 
ABC... de ce? 1430 Poveste 
fără sfârșit (ep. 15) 15:00 
împreună în Europa. Emisiune ’ 
în limba germană 16:00 Jur- < 
naiul TVR (r) 1630 Tribuna par- j 
tidelor parlamentare 17:00 
Dinotopia (s) 1800 Lecția de... 
geografie. Ariiazonia (doc) 
1835 Lege și ordine (s) 1925 
Școala părinților (doc) 20:00 
Jobbing. Infotainment 2030 
Arta supraviețuirii 21S0 Ora de 
știri 22:10 Inimă neîmblânzită 
(partea I) 23:50 Campionatul 
de comedie (r) 020 Familia 
mea dementă

j

5:00 Rebelde (r) 7:00 Suflete 
rănite (r) 8:00 Iubire de mamă 
(r) 900 Culoarea păcatului (s) 
11:00 Pariul iubirii (s) 1330 
Jurământul (s) 1530 Suflete 
rănite (s) 1630 Iubire de mamă 
(ep. 2, Mexic/SUA 2005). Cu: 
Danna Garda, Jose Angel Lla- 
mas, Saby Kamalich 17:30 
Poveștiri adevărate 1830 
Rebelde (s) 2030 Iubire ca în 
filme (s, r) 2130 SOS, viața 
mea! (s. Argentina, 2006). Cu: 
Natalia Oreiro, Facundo Arana, 
Carlos Belloso 23:30 Jurămân
tul (r) 1:15 Poveștiri adevărate 
(r) 2:15 Iubire ca în filme (s, r) 
3:15 Lori (divertisment) (r)

lii NAfl

06.304)7.00 Observator (

16.30-16.45 Știri locale

2020 Talk-Show 
2150 Anatomia lui Grey (ep.

Bl 1, dramă, SUA, 2005). 
Cu: Ellen Pompeo, 

. Sandra Oh, Katherine 
Heigl, Justin Chambers. 
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22:45 Jurnalul TVR. Spoit 
Meteo

23:15 Dinastia (ep. 14).
Bl Rolul jucat de Dinastia 

regală în făurirea 
României modeme.

23:45 Celebritățile timpului 

S tău (1 episod)
2355 Integrame despre inte- 

Bl grare (1 episod). 
'Prezintă Răzvan

* Petrisor

240u Viața ca-n filme (ep. 
El 28, comedie, SUA 

! 1990). Cu: Brian Ben- 
ben, Denny Dillon. R.: 
David Crane, Marta 
Kauffman

035 Gala Premiilor loan 
Chirilă. Ediția a ll-a (r)

100 Teteshcppmg

2030 Operațiune riscantă
13 (acțiune, SUA 2001). 

Cu: Cynthia Rothrock, 
Jeff Wincott, 
Seamus Dever.
R.: Jorge Montesi 

22:15 La Bloc (r) 
23:00 știrile ProTv.

Sport 
23:45 Prietenie pe muchie 

—de cuțit (ep. 8, SUA 
u 2003). Cu: Dylan

Walsh, Julian McMa- 
hon. Sean McNamara 
și Christian Troy sunt 
prieteni de o viață și 
parteneri de afaceri de 
ani buni. Cei doi 
bărbați conduc împre
ună o clinică de 
chirurgie plastică...

045 La Bloc (r) 
1:10 Omul care aduce 

cartea (r)
1:15 Știrile Pro Tv 

61 ’ Tperațiuie risonli 
(film, r)

l
î
1
i

J
<

I 
I

l 
I 

’0*30  Din dragoste (divertis
ment) s

2230 Animat Planet (diver
tisment)

23:00 Observator cu 
Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu.

24:00 Pedeapsă capitală
Ofecțiune, SUA, 1991). 

Cu: Gary Daniels, 
David Carradine, Mei 
Novak, Ava Fabian. R.:' 
David Huey. Distincția 
între bine și rău devine 

din ce în ce mai vagă 
când expertul în arte 
marțiale James Thayer 
este recrutat de DEA 
să stăvilească 
împrăștierea unui nou 
drog. Misiunea lui sub 
acoperire dă în vileag 
un șef din poliție 

corupt...
200 Concurs mteiacth 
300 Observator (r) 
30B9595M

t 
l

I

I

t

i

7:30 Parker Lewis (s, SUA., 
1990) 8:00 Docul 13 (serial,; 
Franța, 2003) 845 Revista 
presei 9:00 Poză la minut (s) 
10:00 Parker Lewis (s, SUA. 
1990) 1030 Unhappily ever 
afterțs, SUA 1995) 11O0 Film 
artistic 13:00 Divertisment 
14:00 Film artistic 1620 
Bărbatul din vis (r) 1720 Mal- j 

colm și Eddie (s) 1830 Știri 1 
19:45 țara Iu' Papură Vouă 
(divertisment) 2000 Film artis
tic 2200 FBI în prima linie (s) i 
23:00 Ultraviolet (s) 24:00' 
Film artistic

8:15 Camera de râs 830 Casa 
noastră (r) 9:00 Flavours - 3 
bucătari (r) 9:30 Al 7-lea cer 
(s, r) 11:00 Tele RON 12:50 
Play 1400 Dragoste și putere 
(s) 1430 Crime de familie, 
(dramă) 1630 Al 7-lea cer (s) s 
1730 Dezastre în lumea ‘ 
sportului - special/documen- 
tar 18:00 Focus 19:00 Cele î 
mai uimitoare filme din lume 
19:45 Celularul (s, România, 
2006) 20:00 Mystery, Alaska 
(comedie, SUA 1999) 22:00 i 
Totul despre sex 2230 Focus ’ 
Plus 2330 Celularul (s, r) 
23:45 Trădați In dragoste (r) s 
0:45 Focus (r)

PRO CINEMA
12:15 Verdict: Crimă! (r) 13:15 
Taz-Mania (s) 13:45 O familie 
ciudată (s) 14:15 Viața la Casa 
Albă (r) 15:30 Smaliville (r); 
16:30 Prietenii tăi (r) 17:00 
Calea misterelor (s) 1800 Ver
dict: Crimă! (s) 1900 Viața ia 
Casa Albă (s, dramă, SUA, 
2004) 2020 Joan din Arcadia 
(s, dramă, SUA 2003). Cu:Joe 
Mantegna, Mary Steenburgen 
2130 Prietenii tăi (serial) 2200 
PoițistiX cfeemetic II (acțiune, 
SUA 1994). Cu: David Bradfey 

2400 Sdfetfeul trei (s)

900 Euromaxx (reluare) 930 I 
Euromaxx 10:00 Documentar 
Euroblitz - Oamenii și politica 
10:30 Euroblitz - Arta (docu
mentar, r) 11:00 Ne privește 
1200 Știri 1230Teleshopping \ 
1305 Un nou început (r) (doc) 
13:35 Emisiune religioasă (r) 
1435 Lumea cărților 15:00 ; 
Teleshopping 1535 Euroblitz 
- Oamenii și politica (doc., r) 
16:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru (r) 1800 6! Vine 
presai Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela 2000 By Monica 
Columbeanu 2200 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru 
2400 6! Vine presa! (r)

12:55 Formosa (come 
SUA, 2005). 1425 Răzt 
lui Nat Banks (dramă, S 
2004). 16:05 Curaj în I 
tntâi (dramă, SUA, 19 
18:00 Dă-te mare și ti 
(comedie, SUA 2005). 1S 
Paravanul (comedie. S 
1976). 2130 Ftgdranp (Ep 
comedie, Marea Brita 
2006). 22:00 Deadwood 
22, dramă, SUA, 201 
22:55 Cel mal faimos 
(biografic, SUA 2005). C 
Fata din vecini (romar 
SUA 2004).

15:20 Fabrica 16:50 Marfa, 
Dragoș Bucur 17:15 Re 
spectivele anului 1745 Edil 
Realității 1800 Realitatea 
la 18:00 18:50 Realitatea; 
17:10 Tu fad Realitatea 18 
Realitatea zilei. Cu Răz1 
Dumitrescu 20:45 Romă 
fără frontiere 21 00 Realita 
de la 21:00 21:50 Prima ed 
2205 100% cu RobertTun 
cu 23:00 Realitatea de 
23:00 23:15 Realitatea 
indusive 24:00 Realitatea 
la 24:00

900 Lecții de supraviețuire 
Ray Mears 10:00 Tehnolo 
extremă 11:00 Motocid 
americane 1200 Confruntai 
fiare vedii 1300 Petrol, sudo 
și platforme 14:00 Lecții 
supraviețuire cu Ray Me 
15:00 Cum se fabrică 16 
Mașini pe alese 17:00 Au 
mobile americane recondil 
nate 1800 Motociclete am 
cane 1900 Vânătorii de mr 
20:00 Tehnologie extrei 
2100 Femei grase și cei c 
le hrănesc 2200 Dr. G, me 
legist 2300 Constructorii 
motoddete 2400 Dezast 
perfect



Tavanul dasei poate cădea
■ Elevii unei școli din 
Simeria învață cu tea
ma unui tavan nesigur 
deasupra capului.
CĂLIN BlCĂZAN

• euro_______________________________________3,3871 lei
1 dolar american__________________________ 2,6031 lei
1 gram aur 50,9088 lei

TkMCFIL IE JTIIiE

227087Dispecerat apă rece
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica ; 929
Dispecerat gaz 227091
Informații GFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie .956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar Veter. 221145

Simeria - Pentru că acoperișul Școlii Generale Simeria nu a fost terminat odată cu venirea iernii, două săli de clasă au avut de suferit. întruna dintre ele curge apă din tavan, iar în cealaltă tavanul s-a crăpat și stă să cadă. Pericolul care îi pândește pe copii l-a făcut pe directorul unității școlare, Ionel Căta, să acuze întârzierea cu care personalul firmei care repară acoperișul s-a întors la lucru. „Din 21 decembrie nu s-a mai făcut nimic. începând de azi (n.r. ieri) oamenii s-au întors la lucru după trei săptămâni de pauză, dar sunt doar trei, iar în ritmul în care se lucrează nu cred că va fi gata în următoarele trei luni”, spune direc-

lonel Cătatorul. Deși conducătorul unității școlare este sceptic că lucrarea va fi terminată în curând, Primăria Simeria este mult mai optimistă și spune că lucrările sunt în curs de finalizare. Vicepri- marul orașului, Pavel Hațe- gan, a declarat că „urgentăm cât ne stă în putere să finalizăm cât mai repede lucrările.

Camelia Baciu Pavel Hațegan (Foto: T:Dacă vremea este bună, acoperișul va fi gata în luna ianuarie”, a spus viceprimarul care a uitat să precizeze și anul. în mod surprinzător, învățătoarea care predă în sala de curs unde tavanul se înclină periculos deasupra capetelor copiilor nu crede că elevii ei sunt în pericol, dar afirmă că este dispusă să

părăsească clasa dacă i s impune acest lucru. „I sala de curs va mai ave suferit din cauza ploile dacă va trebui să ne mi în altă clasă, o vom face tru că suntem deschiș schimbări, mai ales i acestea vor fi în folosul t ilor și al părinților”, a i învățătoarea Camelia Ba
Mii de amenzi pentru șoferi, în 2006

AUDIENȚE MARȚI

Prefectura Județului Hunedoara:
Cristian Marius Vladu, prefect începând cu o,ra 10.00

Consiliul Județean Hunedoara:
Dana Dan, secretar general

Inspectoratul de Jandarmi Județean

09.00-12.00

Colonel Sălan Viorel, comandantul IJJ

Primăria Municipiului Deva

12.00-14.00

Florin Oancea, viceprimar

Primăria Municipiului Orăstie

09.00-12.00

Alexandru Munteanu, viceprimar 09.00-11.00

■ Spre deosebire de 
2005, anul trecut nu
mărul amenzilor aplica
te de polițiști a crescut.
Mihaela Tămaș
mihaela.tamas@in1ormmedia.ra
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Amplasarea aparatelor radar in data de 09.01.2007:
- DN 7: llia - Zam - limită jud. Arad;
- Dl 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat; 

-Onk Miri Decebal, Calea Zarandului, «r. Horea și Mai
i Enwiescu.

Deva - Polițiștii Serviciului Poliției Rutiere au executat un număr de 1.500 de acțiuni de verificare, cu 84 mai multe decât în anul 2005, în urma cărora au sancționat contravențional un număr de aproximativ 70 de mii de partici- panți la traficul rutier. Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 2.675.718 lei, cu 14.235 sancțiuni mai multe decât în 2005. Atenția a fost îndreptată cu predilecție
Polițiștii hunedoreni au aplicat în acest an peste 70 de mii sancțiuni contravenționale (Foto: T:
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Soluția jocurilor din numărul precedent
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Sperăm ca parti 
cipanții la trafi
cul rutier să fie 
mai prudenți.

INSPECTOR PRINCIPAL
S.P.R., Ion
Tirinescu

wasupra abaterilor întâlnite frecvent de către oamenii legii care duc la producerea

accidentelor rutiere. Astfel, pentru > nerespectarea regulilor de circulație de către pietoni, au fost aplicate 4.602 sancțiuni contravenționale, cu peste 1.600 mai multe decât în 2005, iar 18.045 sancțiuni contravenționale conducătorilor auto pentru nerespectarea regimului de viteză legal stabilit.„Cu ocazia activităților desfășurate în trafic, au fost reținute în vederea suspendării 1.669 permise de conducere, cu 14 mai puține decât în 2005, și au fost retrase 1.736 certificate de

înmatriculare. Numărul acestora din urmă fiind în creștere față de 2005, cu 125”, declară șeful Serviciului Poliției Rutiere, inspector principal Ion Tirinescu. Dacă numărul sancțiunilor a crescut, nu același lucru se poate spune de accidentele de circulație al căror număr a scăzut considerabil. în 2006 s-au produs 148 accidente grave de circulație, mai puține decât în 2005 cu nouă, în care și-au pierdut viața 76 de persoane și 112 au fost rănite grav. Principalele cauze ale producerii accidentelor grave sunt viteza peste

limita legală sau neadapte acesteia la condițiile de di și nerespectarea reguliloi circulație de către piet< Cele mai multe accidente : produs în zilele de li vineri și sâmbătă, în in valul orar 14:00 - 22:00. raza județului se constai scădere a numărului de a dente ușoare de circulație la 218 la 154 (cu 64 mai pul decât în 2005), soldate rănirea ușoară a unui nui de 188 persoane, fiind îi gistrate 5.814 tamponări date cu pagube materi însemnate.
Serviciu bancar nou 
la DevaDeva (C.P.) - în cadrul strategiei de extindere a rețelei de servicii bancare pentru populație, ING Bank România a inaugurat ieri primul ING Office în municipiul Deva.Platforma inovatoare a programului de servicii financiare pentru persoane fizice lansată prin ING Office este

„SelfBank”. Zona SelfBank include două terminale, care ghidează clientul pas cu pas, indicându-i cea mai scurtă cale pentru orice operațiune: plata facturilor, realizarea transferurilor bancare, obținerea extraselor de cont, e- fectuarea unor plăți, precum și retragerea și depunerea de numerar, printr-un cârd ING.

ING Office 1 Decembrie are manageri ce oferă asistență publicului

r. j 5 5 i: 5.,, n > > A'WfnWJÎn*
cititorilor

întreruperi de curentDeva (C.P.) - Aurel Bes- chiu, din municipiul Deva ne-a sesizat următoarele probleme cu care se confruntă: „Pe strada Cuza Vodă săptămâna trecută s-a oprit furnizarea energiei electrice de trei sau patru ori. Ne este teamă că ni se vor strica electrocasnicele. Doresc să aflu de ce s-a oprit curentul electric și dacă acest lucru se va mai repeta în mod neanunțat?”„în decursul săptămânii trecute, ne-am confruntat cu o serie de incidente în instalații care au fost însă eliminate de instalațiile noastre de automatizare. Astfel de întreruperi nu afectează aparatura elec- trocasnică a consumatorilor. Ne pare rău pentru neplăcerile create, însă astfel de defecte nu pot fi prevăzute, fapt pentru care,

în astfel de situații, încet căm să limităm pe cât posi bil durata întreruperilor" a declarat Cornel Cazan inginer-șef Secția Rețe; Enel Electrica Banat Sucursala Deva.NOTĂ: CL vă răspunde Scrisorile cititorilor noștr sunt binevenite, cu condițu să fie semnate și să aib; specificate adresa și numă rul de telefon ale sem natarului (acestea din urmi nu vor fi publicate, fîinc necesare doar pentri redacție).Nu se iau în considerare scrisorile anonime! Adresinoastră este: Deva, Str. 2! Decembrie, nr. 37 7(clădirea Cepromin), speci ficați pe plic: „Cuvântu cititorului”. Scrisorile poi fi trimise și prin e-mail, kadresa adrian.;informmedia.ro.
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informmedia.ro


marți, 9 ianuarie 2007

ACCIDENTE 
RUTIERE ÎN 2006

Infernul din „curba morții"

• Accident mortal. Un accident de circulație mortal a avut loc în 4 februarie, la ieșirea din Orăștie. loan C. din localitate, s-a angajat în trecerea străzii prin loc nemarcat și fără să se asigure, fiind lovit de au autotren condus de Sebastian P., de 30 de ani, din județul Alba. Conducătorul TIR-ului este cercetat pentru ucidere din culpă. (M.T.)

Femeia a fost strivită de roțile camionului

■ Din cauza vitezei, 
într-o curbă, un TIR a 
intrat în balans spul
berând totul în cale.
Mihaela Tămaș
m ihaela.tamasginf ormmedia.ro

Săcămaș - Săcămaș, județul Hunedoara, 23 iunie, ora 19:10. Un autotren, condus de un șofer turc, efectuează o depășire într-o curbă deosebit de periculoasă. în timpul manevrei, din cauza vitezei, remorca TIR-ului intră în balans și se „culcă” pur și simplu pe dubița pe care încerca să o depășească. în dubiță se aflau șapte pasageri care au scăpat ca printr-o minune. Din nefericire, autotrenul își continuă căderea, intră pe contrasens unde se izbește frontal de un Audi pe care apoi îl strivește de un alt TIR care venea, regulamentar, în urma autoturismului Audi. Rezultatul este catastrofal.

Unul dintre cele mai cumplite accidente rutiere s-a petrecut în "curba morții" din Săcămaș (Foto cȘoferul din Audi este strivit, murind instantaneu, șoferul turc moare la scurt timp, iar conducătorul celuilalt autotren, un cetățean austriac, se zbate între viață și moarte
după ce a fost scos dintre fiarele contorsionate ale mașinii. Cristian Popșor, șeful Serviciului Circulație din cadrul Poliției Muncipiului Deva, declară că, în .ultimii

trei ani, în curba respectiv au fost produse cinci acc dente mortale. Este o curb deosebit de periculoasă car și-a „adjudecat” renumele d “curba morții de la Săcămaș’
Ucisă de mașina cu gunoiDeva (M.T.) - O femeie de 77 de ani din Deva și-a pierdut viața fiind strivită de mașina care colecta gunoiul. Tragicul accident s-a petrecut în 11 noiembrie, pe strada Zamfirescu din Deva, în timp ce Vaier F., de 36 ani, din comuna Dobra, manevra autospeciala Mercedes. Bărbatul nu s-a asigurat la plecarea de pe loc și a accident-o mortal pe Victoria M., pensionară, care se afla în fața autovehiculului pe partea carosabilă. Din spusele martorilor prezenți la fața locului, femeia plecase la cumpărături și se îndrepta spre casă când a fost lovită de autospecială. Imaginile de la locul accidentului au fost de coșmar. Capul femeii și mâna dreaptă au fost strivite sub roțile bolidului.

A murit în mașina sfințită
■ O tânără și-a pierdut 
viața, după ce mașina în 
care se afla, a intrat 
într-un pom.
Mihaela Tămaș 
mihaela. tamas® informmedia.ro

Fomădia - Un grav accident de circulație s-a petrecut în 3 aprilie, în apropierea localității Fornădia, în urma căruia o tânără, ocupantă a locului din dreapta, față, a murit pe loc, iar șoferul a fost

grav rănit. Tragicul eveniment s-a produs în jurul orei 10:25, când cei doi se întorceau de la mănăstirea Crișan, din apropiere de Brad, unde au fost să sfințească autoturismul.Mașina aparținea unei firme de taxi, din Deva, și era de curând achiziționată, la fel și alte două mașini, care au fost duse, la mănăstire. La întoarcere, Adelin Orșa, de 31 de ani, din Deva, șoferul mașinii Opel Astra, și tânăra de 21 de ani, Mihaela Arabela
Autoturismul a fost distrus în urma impactului (Foto: cl

Tineri morți pe DN7Vețel (M.T.) - Un tânăr avocat din București ș prietena sa și-au pierdut viața în Vețel, într-un grav accident de circulație. Cei doi se îndreptau spre Ungaria, în 24 octombrie, când în jurul orei 24.00 tânărul a adormit la volan. Având viteză excesivă a intrat într-un TIR care circula regulamentar din sens opus. în urma impactului, șoferul autoturismului și pasagera din dreapta, Simona B., de 22 de ani, au murit pe loc. Pentru eliberarea celor două persoane decedate dintre fiarele contorsionate ale autoturismului a fost nevoie de ajutorul unei echipe de descarcerare.

Impactul cu TIR-ul le-a fost fatal (Foto: ci)

Tragedie pe DN 7
Turdaș (M.T.) - Trei tineri și-au pierdut viața, în noaptea de 28 octombrie, într-un accident de circulație petrecut în afara localității Turdaș. Accidentul s-a produs în jurul orei 03:00, când conducătorul unui autoturism Fiat Croma, Istvan Kristof, de 25 de ani, din Hunedoara, se îndrepta spre casă. La ieșirea din Orăștie, a adormit la volan și a intrat pe contrasens, unde s-a izbit de un TIR încărcat cu cherestea, condus regulamentar de Liviu M., de 26 de ani, din Lipova, județul Arad. în urma impactului, șoferul autoturismului, soția acestuia, Lau- ra Kristof de 22 de ani, și fratele acesteia, loan Gabriel N., de 19 ani, din Hunedoara, au murit pe loc.

în urma impactului violent tânăra a murit pe loc (Foto: CL)

Dumitreana, studentă la o facultate din Arad, au plecat înaintea celorlalți spre Deva. Din cauza vitezei excesive și a neadaptării acesteia la condițiile meteo, într-o curbă la dreapta mașina a derapat, a intrat pe contrasens, unde a rupt cinci metri de parapet și a aterizat cu partea laterală dreapta a mașinii într-un copac de pe marginea șoselei. Traficul rutier a fost blocat,

pentru mai bine de o oră, du cauza accidentului.în urma impactului Mihaela Arabela Dumitrean; a murit pe loc, iar șoferul i fost salvat de un echipaj a ambulanței, care din întâm plare se afla în trafic. Li scoaterea tinerei dintre fiarei» contorsionate ale mașinii i fost nevoie de ajutorul une echipe de descarcerare dii cadrul ISU Hunedoara.
Ucisă de mașina poliției
■ O femeie și-a pierdut 
viața în timp ce traver
sa strada, în fugă, și 
fără să se asigure.
Mihaela Tămaș
mihaela.tamas@informmedia.ra

Deva - Femeia se afla, în seara de 30 martie, pe DN7, la ieșirea din municipiul Deva, în apropiere de popasul Iz

vorul Decebal. Aceasta a încercat să traverseze strada în fugă, prin loc nemarcat și fără să se asigure, moment în care a fost surprinsă și accidentată mortal de un autoturism al Poliției Rutiere, condus de un agent de poliție. Bărbatul a încercat, pe cât posibil, să evite impactul, dar nu a mai reușit. La fața locului au ajuns procurorii, care au anchetat cazul. După acci

dent, oamenii legii nu au reușit să identifice cadavrul, însă medicii legiști, în urma necropsiei, au stabilit identitatea victimei.Femeia era domiciliată în Gluj, dar locuia în Deva. Tot în urma necropsiei s-a stabilit că femeia avea o alcoolemie de peste 2,5 la mie. Polițistului i-a fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă. Polițistului i-a fost întocmii 
dosar penal pentru ucidere din 
culpă (Foto: T. Mânu)

Consumul de alcool la volan l-a ucis
■ Un bărbat a murit 
într-un accident rutier 
petrecut în noaptea de 
23 octombrie.
Mihaela Tămaș
mihaela.tani ii țfifiwi iii i ro

Brâznic - Un bărbat de 31 
de ani, care a urcat la volan 
fără a poseda permis de con
ducere, și-a pierdut viața în 
urma unui grav accident de 
circulație, petrecut pe DN 
68A, in afara localității 
Brâznic. Șoferul Daciei 1300, 
loan B_. din localitatea Leș- 
nic. se cm spre casă, în

ziune cu un autotren încărcat cu aproximativ 20 de tone de ciment, condus regulamentar din sens opus de Miladin M.,
jurul orei 23.00. Acesta nu a adaptat viteza într-o curbă la stânga, a pierdut controlul direcției și a intrat în coli

(Foto: CU

de 35 de ani, din comuna Peciu Nou, județul Timiș. Se pare că bărbatul avea permisul de conducere suspendat, iar autoturismul la volanul căruia se afla în momentul producerii tragicului accident îl cumpărase cu o zi înainte. în urma impactului conducătorul autoturismului a murit pe loc, iar autotrenul s-a răsturnat pe carosabil, blocând un sens de circulație. Traficul rutier în zonă a fost blocat două ore. iar coloana de mașini s-a întins pe aproximativ patra 
kilometri, în ambele sensuri 
de mers.

ormmedia.ro
informmedia.ro
mailto:mihaela.tamas@informmedia.ra


Super-ofertă pentru Corvinul

0» Amicale. FC Corvinul a creionat deja lista câtorva jocuri amicale pe care le va susține până la începerea returului. Corvinul va juca cu Gaz Metan și Inter Blaj în 23 și 24 ianuarie la finalul cantonamentului de la Sova- ta, patru meciuri în turneul din Antalya și cu Gaz Metan și Mureșul Deva în 6.02. și cu Dacia Orăștie în 27.02. (C.M.)
Pregătire „extravagantă"Hunedoara (C.M.) - FC Corvinul 2005 Hunedoara a pus punct vacanței ieri când antrenorul Titi Alexoi a condus prima ședință de pregătire din acest an la Stadionul „Michael Klein”. La prima reunire din acest an a echipei s-au prezentat toți componenții lotului de la finalul turului și alți cinci jucători noi care vor susține probe de joc, respectiv Stârc (fost la CS Deva), Cristea (Inter Blaj), Safta (Buftea), Dobre (Farul) și Pogăcian (U 1919 Cluj). „Avem un lot omogen în care vom încerca să promovăm câțiva jucători tineri și un program de pregătire riguros”, comenta Alexoi. Pe lângă antrenamentele de la Hunedoara, Corvinul are programat un cantonament la Sovata în perioada 15-24 ianuarie și un turneu în Antalya în ' 7-17 februarie, proiecte care par puțin „extravagante” pentru o echipă din liga I secundă care nu are ca obiectiv promovarea.

■ Primăria Hunedoara 
suplimentează banii 
alocați echipei pentru a 
nu părăsi orașul.
ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.niarlnut@jnfornimedia.roHunedoara - Nicolae Schiau, primarul Hunedoarei, a „mutat” decisiv, ieri, în conflictul cu finanțatorul clubului Corvinul 2005, Florin Uscatu, care amenințase că mută echipa din oraș, și a anunțat că suplimentează fondurile alocate echipei. Primarul a scos „asul din mânecă” pentru a evita riscul de a deveni edilul care a lăsat Hunedoara fără echipă de fotbal și a spus că va aloca încă 20.000 RON (200 milioane lei vechi) lunar pentru Corvinul 2005.
Bani de la sponsori„Primăria a încheiat un acord de sponsorizare cu Mit- tal Steel, societate care va oferi 150.000 de dolari pe an în

, CAFE BAR 66IEA
din Austria caută

*43684 2348050
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Maestra a fost premiatăDeva (V.N.) - Daria Vișă- nescu, maestră FIDE, în vârstă de zece ani, legitimată la clubul Comexim R Lupeni, a fost desemnată de Federația Română de’Șah cea mai bună sportivă a anului 2006, fiind premiată cu suma de 550 de lei pentru performanțele obținute anul trecut.„în comparație cu cheltuielile pe care le avem suma este modică, dar pentru Daria înseamnă mult. Sper să o ambiționeze și pe viitor”, a declarat antrenorul Gheorghe Șcurhan. Daria Vișănescu a obținut ft 2006 o medalie de aur la Campionatul European din Grecia și o medalie de argint la Campionatul Mondial Școlar din Grecia. în urma acestor rezultate,

Nu se știe încă sigur dacă FC Corvinul va rămâne la Hunedoaratranșe lunare de 12.500 dolari pentru susținerea activității sportive din Hunedoara. Există o clauză care nu ne permite să oferim mai mult de 75 la sută unui singur sport, de aceea Consiliul Local a hotărât să aloce 64 la sută din bani, respectiv 20.000 RON lunar pentru echipa de fotbal. Acești bani se adaugă celor 25.000 RON pe lună pe care îi oferim ca deținători a 20 la 
șahista în vârstă de zece ani a primit din partea Federației Internaționale de Șah titlul de maestră FIDE, fiind cea mai tânără sportivă română care deține această titulatură. 

Clasamentul complet pe anul 
2006 al celor mai buni șahiști 
români este următorul:
1. Daria Vișănescu ■ Comexim R 

Lupeni;
2. lozefina Păuleț - CS Politehni
ca lași;
3. Vlad Jianu - CS .Medicina 
Timișoara;
4. Smaranda Pădurariu - CS 
Politehnica lași;
5. Mihail Marin - CS Dinamo 

Brașov etc.

sută din acțiuni, astfel că anual Primăria asigură 5,7 miliarde, respectiv 36 la sută din bugetul necesar de 15 miliarde al clubului. M-am întâlnit cu dl. Uscatu, i-am dat o propunere scrisă cu această ofertă și urmează ca dânsul să ne răspundă în decurs de o săptămână dacă acceptă sau nu”, afirma Nicolae Schiau care a precizat că Primăria și Consiliul Local Hunedoara
Transfer aproape rezolvat
■ Deși venirea în 
Vale a lui Bădoiu era 
incertă, se pare că 
acesta va juca la Jiul.Petroșani (V.N.) - Marin Tudorache, antrenorul echipei Jiul, a declarat că Alexandru Bădoiu va fi prezent mâine la reunirea echipei, după ce a avut o lungă discuție la telefon cu fotbalistul formației Poli Timișoara. „Mi-a promis că vine la Petroșani, așa că îl aștept”, a spus tehnicianul, în cazul în care cele două cluburi se vor înțelege, atunci Bădoiu va veni la Jiul sub forma unui împru

fac aceste demersuri pentru ca publicul să se poată bucura și în continuare de spectacolul fotbalistic.Din păcate, se pare că super-oferta Primăriei Hunedoara a ajuns puțin cam târziu la destinatar, întrucât .finanțatorul FC Corvinul 2005 e pe cale să perfecteze mutarea echipei din Hunedoara în condiții mai avantajoase. „Oferta vine puțin cam târziu, iar probabilitatea să o accept e mică. După neînțelegerile cu Primăria am ade- marat negocieri pentru a muta echipa în alt oraș și acum e greu să dau înapoi. Dacă aș judeca numai cu sufletul aș fi răspuns pozitiv chiar la întâlnirea cu primarul, dar eu îmi doresc condiții mai bune pentru echipă decât mi se oferă la Hunedoara”, a spus Florin Uscatu. Rămâne așadar să expire termenul limită oferit de Primărie pentru a vedea totuși dacă FC Corvinul 2005 rămâne sau nu la Hunedoara.
mut până la vară. Oficialii clubului Jiul spun că transferul lui Bădoiu este ca și rezolvat. Transferul lui Cristian Silvășan la Jiul a căzut însă, jucătorul mani- festându-și dorința de a juca la o altă echipă, cel mai posibil U Cluj, formație din liga a doua. Fostul atacant al Jiului, Gabriel Apetri, a fost la un pas de a se lăsa de fotbal după mai multe evenimente nefericite. „Am vorbit cu Apetri și Jiul a hotărât să-i mai dea jucătorului a doua șansă. Are 25 de ani și cred că nu și-a spus încă ultimul cuvânt în fotbal”, a mai spus Tudorache,

Numele__________________________

1 
o

Prenumele________________________
Adresa: Str._______________________
Nr.___ Bl.__________ Sc.___ Ap.____
Localitatea_______________________
Telefon___________________________
da □ vreau să primesc In fiecare dimineață, 
ORATOIT, timp de o lună, la adresa de mal bus, cotid
ianul Cuvăntul liber.

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

CUNOȘTI AVANTAJELE OFERITE DE 
CUVÂNTUL LIBER?1. Cotidian local prezent pe piață ti zile din 7 (apare și sambăta);2. Sâmbătă, talon gratuit de mica publicitate;3. în Deva și Hunedoara, distribuție proprie; ziarul sosește acasă la pruna oră a dimineții;-1. Cotidian de 12 pagini color cu rubrici din domeniile economic, social, politic, cultură, educație. sport, telefonul cititorului etc.,5. Vineri, Jurnal Tv GRATUIT,6. în fiecare zi de luni, Cuvântul Liber le ajută sâ-țt găsești job ul potrivit, oferindti ti o listă completă a ofertei locurilor de muncă din județ.7. Concursuri pentru toate vârstele, cu premii atât de atrăgătoare!
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• Nemulțumire. Mijlocașul armean, Arta- vazd Karamyan, a declarat, luni, că ofertele din Liga I primite de la Rapid, Dinamo și, mai nou, Poli Timișoara nu îl mulțumesc și a precizat că așteaptă propunerile cluburilor Hamburg și Livorno, care s-au arătat interesate de serviciile sale. (MF)
• Durul meciului. Fundașul Cosmin Contra a fost desemnat, de către cotidianul AS, „durul meciului" pe care Getafe l-a terminat la egalitate, duminică, scor 1-1, pe teren propriu, cu FC Barcelona, în etapa a XVII-a a campionatului Spaniei. (MF)

ReziliereBucurești (MF) ■ Portarul Carlos Alberto Fer- nandes a confirmat, pentru cotidianul O Jogo, că își va rezilia contractul cu Steaua București, iar apoi, împreună cu impresarul său, va discuta despre ofertele pe care le are. „Nu mă voi mai întoarce în România. Nu voi mai juca la Steaua București. Nu știu ce a spus președintele despre mine, dar nici nu sunt preocupat de acest lucru. Poate spune orice vrea”, a declarat Carlos. Carlos Alberto Fernandes a precizat că va discuta apoi cu impresarul său despre opțiunile de transfer. „Mai întâi trebuie să-mi reziliez contractul cu Steaua, pentru că indiferent de ceea ce vrea sau nu vrea președintele, eu mai am un an și jumătate din' acord. Apoi? împreună cu impresarul meu, vom începe să discutăm despre op-^gm|^ țiunile pe care le a- < vem”, al spus r Carlos.

Luis Edu
(Foto: EPA)

Hewitt a rămas fără antrenor
■ După ce s-a certat cu 
tehnicianul, fostul 
numărul 1 mondial a 
apelat la un compatriot.București (MF) - Fostul jucător australian de tenis Scott Draper îl va antrena pe compatriotul său Lleyton Hewitt la Australian Open, care începe la 15 ianuarie la Mel- bourne, a anunțat, luni, managerul sportivului, Justin Cohen. Hewitt a rămas fără antrenor, vineri, după despărțirea de Roger Rasheed. Rasheed, care era antrenorul lui Hewitt din 2003, a afirmat într-un comunicat că el și jucătorul nu mai pot colabora. Hewitt a fost învins, joi,

în trei seturi, de sportivul rus Igor Kunitsyn, la turneul de la Adelaide. în timpul meciului, el l-a privit acuzator pe antrenor și se pare că cei doi s-au certat după terminarea partidei.„Vom vedea cum se desfășoară lucrurile în următoarele două săptămâni. Scott Draper este un tip pozitiv și calm, suntem foarte fericiți că îl avem alături de noi”, a a- nunțat Cohen într-un comunicat. Hewitt, în vârstă de 25 de ani, nu va participa la turneul de la Sydney din această săptămână, din cauza unei întinderi la pulpă, dar speră să se refacă pentru Openul Australiei, unde a fost finalist în 2005. De la debutul ca-
Din trei antrenori pe care i-a avut până acum tenismanul, doi aii 
demisionat (Foto: epa)rierei profesioniste în 1998, Hewitt a avut trei antrenori, Darren Cahill și Jason Stol- tenberg, care au demisionat din motive personale, și Roger Rasheed.

Transfer
București (MF) - Ata

cantul brazilian al e- 

chipei FSV Mainz 05, 

Edu, în vârstă de 25 

de ani, a fost trans

ferat la gruparea sud- 

coreeană FC Suwon 

Samsung Bluewings, 

informează site-ul ofi

cial al clubului ger

man, la care evolu

ează și jucătorul ro

mân Marius Niculae. 

Suma de transfer a 

atacantului brazilian 

nu a fost făcută pu

blică. Edu a jucat în 

acest sezon-14 par

tide pentru FSV 

Mainz, înscriind un 

singur gol, în etapa a 

doua a Bundesligii, 

împotriva echipei 

Borussia Dortmund. 

Brazilianul avea o 

clauză în contractul 

cu gruparea ger
mană, potrivit căreia 

putea pleca oricând 

de la Mainz, dacă 

primea o ofertă mai 

bună.

Cristian Chivu și Real Madrid
■ Deși Chivu a declarat 
că nu vrea să plece de 
la Roma, oficialii discută 
despre aceasta.București (MF) ■ Agentul italian Andrea Pretti a declarat, duminică, într-un interviu acordat agenției Agr, că se va întâlni cu oficialii grupării Real Madrid pentru a discuta despre fundașul formației AS Roma, Cristian Chivu.„Nu există nici un fel de tratative, dar există dorința de a ne întâlni în următoarele săptămâni și așa vom face. Afirmațiile președintelui Ra- mon Calderon ne fac plăcere, deoarece arată cât de mult este apreciat Chivu”, a declarat Pretti, colaborator pentru Italia al firmei de impresariat Becali Sport.Președintele clubului Real Madrid, Ramon Calderon, â

Fundașul naționalei (stânga) este dorit de Real (Foto: epa)

Suflet de suporterBucurești (MF) - Suporterii dinamoviști au inițiat, prin intermediul Internetului, un plan de acțiune în vederea modernizării stadionului din Șoseaua Ștefan cel Mare, intenționând chiar să contribuie cu bani pentru ca echipa antrenată de Mircea Rednic să poată evolua acasă în meciurile din Liga Campionilor. Zvonurile conform cărora Dinamo nu ar juca pe teren propriu meciurile din Liga Campionilor, în cazul în care ar câștiga campionatul, i-a determinat pe administratorii sîte-ului htttp://www.dinamo- mgjiia.net să înceapă strângerea a mai mult de 10.000 de semnături pentru o petiție care urmează să fie înaintată ministrului Administrației și Internelor, Vasile Blaga, Primăriei Municipiului București, conducerii CS Dinamo, proprietarul stadionului, și FC Dinamo.

AcreditareBucurești (MF) ■ Un o- ficial al forului european, David Petriașvili, va inspecta, la 19.01., stadionul din Piatra Neamț, în vederea acreditării acestuia pentru meciul dintre reprezentativele României și Luxemburgului, din preliminariile Euro- 2008, informează Federația Română de Fotbal (FRF). FRF a expediat la UEFA cele două documente necesare („Chestionarul” și „Certificatul de securitate”) pentru a acredita stadionul Ceahlăul din Piatra Neamț în vederea disputării partidei România ■ Luxemburg, programată în ziua de 28 martie, în grupa G a preliminariilor CE 2008.

spus, la începutul acestui an, că principala prioritate a grupării pe care o conduce este aducerea unui fundaș central, cum ar fi Cristian Chivu. Căpitanul naționalei 
împușcat 
■ Un fost rugbist a 
fost împușcat cu trei 
focuri de armă și se 
află în stare critică.București (MF) - Gerrie Ger- mishuis, fost component al naționalei de rugby a Africii de Sud, a fost împușcat de un hoț, în weekend-ul trecut, după ce l-a placat pe intrusul ce se afla la domiciliul din Johannesburg al fostului sportiv, informează AFP. Ger- mishuis, în vârstă de 57 de ani, este rănit la mână și la față și se află în stare critică, dar stabilă, la secția de terapie intensivă a spitalului Milpark.Potrivit presei din Africa de Sud, soția lui Germishuis, Sarie, tocmai intrase în piscină când și-a auzit câinele lătrând și a văzut că doi băr

României a afirmat în mai multe rânduri că nu vrea să plece de la AS Roma, dorind să-și prelungească acordul cu echipa antrenată de Luciano Spalletti.

PrezentareBucurești (MF) - Atacantul Ionel Ganea a fost prezentat oficial, luni, în calitate de jucător al echipei Rapid, unde va purta tricoul cu numărul 19, la fel ca la fosta sa formație, Dinamo București. La Rapid, în tur, tricoul cu numărul 19 a fost purtat de fundașul» Cristian Săpunaru. „Tre-” buie să fiu pregătit să fac față concurenței, sunt pregătit să fac față concurenței și nu-mi este frică”, a'spus noul atacant rapidist.„Ganea va aduce un plus Rapidului, sperăm că ne va ajuta să ne îndeplinim obiectivele de. a câștiga 3ppa României. Pentru acest. lucru aveam nevoie de Ganea”, a spus antrenorul echipei Rapid, Răzvan Lucescu.

Rata criminalității este foarte mare în Africa de Sud (Foto: EPA)bați se apropiau în viteză de ea. Femeia a țipat și soțul ei a venit alergând din casă. El l-a placat pe unul dintre cei doi, dar a fost lovit cu un revolver. Sarie Germishuis a explicat că soțul ei a reușit să
îl prindă pe unul dintre hoți, dar acesta s-a eliberat și a tras trei focuri de armă în fostul sportiv. Gerrie Germishuis a evoluat în 20 de partide alături de reprezentativa Africii de Sud, în anii '70 și ’80.

înotătoârea germană Franziska vanAlmsick, în vârstă 33 28 de ani, a devenitpentru prima oară mamă, dând naștere unui băiețel care va fi numit Hugo.
(Foto: EPA)

Politica și fotbalulBucurești (MF) - Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Ștefan Stoica, a declarat, luni, că decizia lui Ioan Andone de a demisiona din funcția de tehnician al Omoniei Nicosia a fost luată din cauza influenței politicului în arbitrajul cipriot.„Andone a făcut o treabă bună, echipa e la un punct de primul loc. Arbitrii înclină puțin, este și puțin politic. Ei n-au reușit să scape de lucrul acesta. Politicul nu prea intră în fotbalul românesc, dar în cel cipriot simt foarte puțini și se cunosc între ei. Partidul din care faci parte contează.

Omonia este de partea celor care nu sunt la putere și din această cauză arbitrajul este invers”, a spus Stoica, cel care i-a fost secund lui Andone la echipa cipriotă.„Nu pot să spun că Andone nu a reușit la Omonia. Cred că a reușit. A avut un joc-che- ie în urmă cu două săptămâni cu APOEL, în care a marcat un gol perfect valabil în minutul 90 la 2-2. Cu un 3- 2 mergea pe primul loc, bătea echipa rivală. Chiar dacă nu câștigă campionatul, Omonia trebuie să bată pe APOEL”, a completat antrenorul echipei U. Craiova Stoica. rului.

k_______

Maurizio

clubuluideclarat că este pregătit să-I vândă pe fundașul Andrea Barzaglî, (dreapta) însă prețul de. transfer tre-

http://www.dinamo-mgjiia.net
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Lumea alege noile Șapte Minuni ale Lumii

Hagia Sofia, Turcia

Acropole, Grecia

Kremlin, Catedrala 
St. Vasile, Rusia

6. Farul din 
Alexanorla

1. Statuia 
Iul Zeus 
din Olimpia

Chlchen 
Itza, 
Mexic

sncaomnăm

Templul 
Kiyomlzu
Japonia

Stonehenge, 
Marea Britanie

Angkor Wat,/
Cambodgja1

A început o competiție la nivel global pentru a alege noile Șapte Minuni ale 
Lumii. Până acum au votat peste 20 de milioane de oameni din întrega lume. 
'Numărul candidatelor pentru noua listă s-a limitat la 21, incluzând piramidele 
egiptene, singurele structuri care au supraviețuit din clasica listă de minuni

Statuia C 
Libertății, $ 
Statele Uru»c

Timbuktu, Mali —r-

Piramidele de____ 1
la Gizeh, Egipt

' h Petra, \ 
/ Iordania

i . 3. Grădinile • 
\ / suspendate sie 

V^Șemlramldel,
V Babllon Â

Alhambra, ___________ I
Spania

Colosseum, Italia----- -

' I
7. Colosul 

\. din Rhodos MȚ

^Castelul 
Neuschwanstain, 

/ Germania^"* 
V # *

133333339

[îTîl * • 1 11 1 ' 1

Ir ? 1 
" 1

Se poate vota la adresa: www.new7wonders.com 
Câștigători competiției «vor fi anuntat

http://www.new7wonders.com
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Vând ap. 2 camere (03)

• Deva, Al. Armatei, bl. 4, mobilat; nu sunt agent 
imobiliar. Tel. 0742/207883. (T)
• două camere la parter (uscătorii), zona Baroul 
de avocați, complex de alimentație publică P+l 
și apartament de serviciu. Tel. 0723/514133, 
235570. (T)

• Simeria, semidecomandate, zonă 
centrală, etaj 2, centrală termică, parchet, 
contorizări, preț negociabil. Tel. 
0254/260910 după ora 17. (12/8.01)

• Dacia, p., baie, bucătărie, semidec,, CT, două 
holuri mari, amenajări, preț 75.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Al. Păcii, et. 1, hol și bucătărie mărite, gresie, 
faianță, arată bine, termopane, repartitoare, 
preț 110.000 RON, tșl. 0745/367893. (A2)
•luliu Maniu, 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, semidec., balcon închis, baie, 
amenajat, apometre, preț 66.000 lei, tel. 
0745/367893. (A2)
• Streiului, et3/10, 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)
• semidec, gresie, faianță, parchet, canalizare 
separată, zona Al. Teilor, preț 650 mii., neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• semidec, gresie, faianță, parchet, reparti
toare, et. 2, zona Ăl. Moților, preț 980 mii. neg., 
tel. 0740/290024. (A3)

• decomandate, etaj 1, cu balcon, zonă ultra
centrală, fără modificări, sau amenajări, preț 
118.000 ron negociabil, accept credit ipotecar, 
tel. 0723/251498,0745/302200. (A4)
• decomandate, etaj intermediar, zona piață- 
Mihai Viteazul, mobilat și utilat, totul nou, 
centrală termică, termopan, ușă metal nouă, 
parchet, gresie, faianță, 2 balcoane, superame- 
najat, preț 52.000 euro negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498,232808. (A4)
• decomandate, etaj 3, zona Mărăști, renovat, 
parchet, ocupabil azi, preț 125.000 ron nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095.(A4)
• etaj Intermediar, zona Gojdu, centrală termică, 
termopan, parchet, gresie, faianță, ușă metalică, 
instalații sanitare noi, modificări, preț 37.000 
euro negociabil, tel. 0723/251498,0745/302200. 
(A4)
• etaj 1, cu intrări separate, balcon, hol central, 
parchet de stejar în camere, igienizat recent, 
ocupabil repede, preț 108.000 ron negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0745/302200, 
0723/251498,232808. (A4)
• zona, Uc. Auto, parter, cu balcon mare, 
contorizări, repartitoare, fără modificări, bine 
întreținut, preț 105.000 ron negociabil, accept 
credit ipotecar, tel. 0730/474275, 0740/535095. 
(A4)
• etaj 3, centrală termică, Scărișoara, preț 83.000 
ron. negociabil, tel. 0745/302200. (A4)
• et 2, CT proprie, balcon închis, parchet, bl. de 
cărămidă, B-dul Kogălniceanu, preț 125.000 RON, 
neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• et 3, dec., contorizări, 2 balcoane mari, str. 
Dorobanți, preț 140.000 RON, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• et 3, contorizări, parchet, bloc de cărămidă, 
Al. Moților, preț 66.000 RON, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• et Intermediar, 2 balcoane mari, CT proprie, 
baie cu geam, modernă, str. Dorobanți preț 
137.000 RON, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)
• et 3, parchet, balcon, geamuri termopan, ușă 
metalică, CT proprie, zona 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 Titu 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)
• In 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 Uc. Auto, dec., 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 Zamflratcu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță, termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel, 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, CT, parchet gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zonă centrală, 2 camere decomandate, 
parchet, repartitoare, balcon închis, et. 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)

semidec, multiple îmbunătățiri (gresie, 
faianță, geamuri termopan, CT, parchet laminat, 
vedere pe 2 părți), etaj 3, zona Gojdu, preț nego
ciabil, tel. 231.800; 0740/317314. (A9)
• Brad, apartament 2 camere, modificat living, 
balcon închis, gresie, preț negociabil, zonă 
centrală, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, gresie, faianță, parter, zona A, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

• 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 chele, 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 împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță, termopane, 
CT, garaj+ pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona L Creangă, parchet, contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• semidec, camera 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. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)

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

Cumpăr ap.2 camere (04)
• urgent,In Deva, plata imediat. Tel. 215212. (Al)
• foarte urgent, apartament 2 camere, în Deva, 
orice zonă, indiferent de etaj, se oferă preț bun, 
plata imediat, de preferință fără amenajări, se 
oferă de la 65.000 ron pînâ la 130.000 ron, tel. 
0730/474275,0740/635095. (A4)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• In Deva, orice zonă, indiferent de amenajări, 
sau etaj, evaluare la vedere, cu plata urgent, tel. 
0730/47427' 0740/535095. (A4)

Vând ap. 4 camere (07)

• Deva, Bdul Decebal W.M, etaj 2 din 4, prpț 
negociabil. Tel. 0723/726868 (8/101)

Societate comercială ani ii Vând ap. 3 camere (05)

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

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 agricolj’^reț 
negociabil. Tel. 0254/215795. (T)

• ING. A.T. (întreținere program)
Cerințe:
- studii specialitate
- experiență.în programare
- vârsta minimă 30 de ani
- posesor permis conducere cat. B
Se oferă:
■ pachet salarial atractiv
- mașină de serviciu
- telefon mobil
• Agențl vânzări (produse ali
mentare)
Cerințe:
- studii superioare sau medii
- vârsta minimă 25 de ani
- posesor permis cat. 0
- disponibil la program prelungit
Se oferă:
’ pachet salarial atractiv
- mașină de serviciu
- posibilități avansare

- telefon mobil
O OPERATOR DI5P. TRANSPORT
Cerințe:
- studji superioare sau medii
- minim cunoștințe A.T.
- vorbit și scris limba engleză - 
germană
Se oferă: salariu motivant
• OPERATOR CALCULATOR (conta
bilitate)
• REVIZOR gestiuni
• MAISTRU COFETAR
• COFETAR
• COND. AUTO (permis conducere 
cat. B, C, E, pentru TIR) Transport 
Intern șl Internațional

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

(73613)

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

• decomandate, parchet stejar, zid din 
cărămidă, contorizări apă, gaz, Deva. Bdul 
Bălcescu, preț 110.000 ron. Tel. 0254/229444 după 
ora 18. (T)
• semidecomandate, bine întreținut 
contorizări, parchet, gresie, faianță, 2 focuri, 
zona Gojdu, preț 1,4 mld. Tel, 0742/019418 (Al)
• decomandate, 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)
• semidec., bucătărie, baie, ușă metalică, 
laminat, cotorizări, zona Scărișoara, preț 95.000 
lei, neg., tel. 0741/154.401,227542 seara. (A2)
• semidec,, etaj intermediar, Gojdu, preț 140.000 
lei, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec, CT, 2 balcoane, bucătărie modificată, 
gresie, faianță, parchet, boxă, zona Dorobanți, 
preț 70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, termopane, gresie, 
faianță, parchet, garaj, boxă, zona tmp. Traian, 
preț 70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• semidec, parchet, apometre, repartitoare, 
balcon Închis, zona Gojdu, preț 13 miliarde, tel. 
0740/290024. (A3)
• decomandate, 70 mp, contorizări totale, 
parchet, balcon mare, 2 băi, zona Bălcescu, preț 
130.000 ron negociabil, accept credit ipotecar, 
tel.0723/251498,0745/302200,232809. (A4)
• cu garai și boxă mare, zona împăratul Traian, 
110 mp, et$| 2, cu centrală termică, termopan, 
parchet, gresie, faianță, 2 balcoane, poziție 
deosebită, zonă liniștita, accept credit ipotecar, 
preț 79.000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200,232809. (A4)
• zona Udo, ultracentral, 2 băi, balcon, deco
mandate, termopan, parchet, gresie faianță, 
bine Întreținut, preț 55.000 euro negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• dec, oL 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)

• 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 
băi, dec., balcon, preț 45.000 euro, tel. 
0740/013971.(A2)
• dec., 2 băi, 2 balcoane, faianță, gresie, CT, et. 
intermediar, zona Dorobanți, preț 66.500 euro, 
tel. 0741/154.401,227542 seara. (A2)
• dec., neamenajat, etaj intermediar, zona 
Carpați, preț 50.000 euro, tel. 0741/154.401, 
2275x42 seara. (A2)
• dec., bucătărie, 2 băi, faianță, gresie,, CT, zona 
Banca Transilvania, preț 62.000 euro, tel. 
0741/154.401,227542 seara. (A2)
• dec, gresie, faianță, parchet, CT, garaj, boxă 
et. intermediar, zona împăratul Traian, preț 
70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dec, CT, 2 băi, boxă 2 balcoane, st=l 12 mp,, 
et. intermediar, zona pizzeria Veneția, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dec, living, faianță gresie, 2 băi, 2 balcoane, 
bucătărie modificată et. intermediar, zona 
Banca Transilvania, preț 70.000 euro, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• zona Carpați, etaj 1, balcon mare închis, 
contorizări, parchet, fără modificări, sau 
amenajări, accept credit ipotecar, preț 50.000 
țuro negociabil, tel. 0745/302200, 0723/251498, 
232809. (A4)
• decomandate, etaj 2, zona Eminescu, cu 
balcon mare închis, centrală termică parchet, 
fără modificări, sau amenajări, poziție 
deosebită accept credit ipotecar, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• et 1, dec., 2 balcoane, CT proprie, zona 
Progresul, preț 53.000 euro, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
• dec, st=100 mp, contorizări, zona Dorobanți, 
preț 46.000 euro, tel. 223400, 0720/387896. 
0740/914688. (A5)
• termopane, CT proprie, bucătărie mare, 
cămară in 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 L Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)

• casă 3 camere, bucătărie, toate utilitățile, 75 
ari teren, preț negociabil, localitatea Călan. Tel. 
0254/730240. (T)
• casă In Deva, ultracentral, cu 440 mp teren. 
Tel. 0254/216036. (T)
• casă nouă în Deva, P+E+M, sc 240 mp, 2 intrări 
separate; 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, 
centrală termică canalizare, 400 mp teren, preț 
120.000 euro, negociabil. Tel. 0722/564004, (Al)
• casă nouă la 14 km de Deva, 3 nivele, garaj și 
800 mp teren, totul nou, canalizare apa, 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=1.500 mp, apă curent, sobă teracotă 
zona Cristur, preț 1,8 miliarde, neg.,, tel. 
0740/290024. (A3)
• urgent,2 camere, hol, bucătărie, cămară beci, 
bucătărie de vară, anexe, apă curentă curent 
trifazic, livadă s=2000 mp + 2000 mp teren lângă 
casă zona Geoagiu, preț 25.000 euro, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• 2 camere, bucătărie, hol, apă curentă, gaz 
metan, canalizare, st=400 mp, zona Călugăreni, 
preț 230.000 RON, tel. 223400, 0720/387896, 
0746/914688. (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)
• zona Str. Eroilor, construcție 1980, P+l, 5 
camere, 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., oăi, 
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 220.000 lei, tel. 206003, 
230324. (A7)
• 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)

• casă țărănească anexe, grădină, în 
Hârțăgani, comuna Băița, nr. 17, preț nego
ciabil. Relații latei. 0745/418850. (2/5.01)

Vând garsoniere (19)
• confort 1, zona Teatru - Hunedoara, balcon 
închis, ușă metalică termopane (baie și 
bucătărie), preț 60.000 ron. Tel. 0721/513871. (T)
• semidecomandate, balcon închis, contorizări, 
etaj 1, zona l. Maniu, preț 78.000 RON, negociabil. 
Tel,0726/316796; 0745/639022. (Al)
• semidecomandate, CT, balcon, bloc acoperit, 
et. 4, zona Kogălniceanu, preț 72000 RON, tel. 
0726/316796;0745/639022. (Al)
• dublă, Deva, zonă centrală, et. 1, bloc de 
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 49.000 
lei, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Bejan, et 3, balcon, contorizări, semidec., preț 
56.000 lei, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dorobanți, et 3, balcon amenajat, preț 80.000 
lei, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Zapifirescu, et 3, amenajat, balcon, preț 85.000 
lei, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• semidec, zona Mărăști, preț 65.000 RON, tel. 
0740/290024. (A3)
• dec, gresie, faianță, parchet, CT, bucătărie
modificată zona Dorobanți, st=40 mp, tel. 
0740/290024. (A3) -
• urgent, semidec, parchet, gresie, faianță, 
repartitoare, mobilată balcon închis, zona 
Mărăști, preț 670 mii., neg,, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• zona Decebal zona pieței, cu balcon, dec,, 
debara, baie mare, gaz 2 focuri, termor' 
parchet, ocupabilă imediat preț 83.000 ron ni 
ciabil, 0723/251498,0745/302200. (A4)
• zona Decebal dec., etaj bun, contorizări, fără 
modificări, ocupabilă repede, accept credit 
ipotecar, preț 85.000 ron negociabil, tel. 
0788/165703,0745/302200. (A4)
• zona Mineralul bloc de cărămidă, parchet, 
apometre, repartitoare, ușă metalică ocupabilă 
repede, preț 47.000 ron negociabil, tel. 
0788/165703,0745/302200. (A4)
• et 1, dec., contorizări, termopane, gresie și 
faianță moderne, Al. Romanilor, preț 65.000 RON, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0742/005228- (A5)
• et 3, contorizări, balcon, Al. Crișului, preț 
48.000 RON, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• parchet laminat apometre, lavabil, U, ;jjl 
Kogălniceanu, preț 75.000 RON, tel. 22&00, 
0720/387896,0742/005228. (A5)
• urgent, zona Dacia, dec., et. bun, baie, 
bucătărie, parchet apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578. (A8)

cenTRin. or. afaceri

Organizează cursuri de: 
Administrator pensiune 
turistică șă agroturistică 
Manager în turism 

înscrieri zilnic, între orele 9-16, 
până la data de 30.01.2007

Adresa contact: Deva, Bdul 22 Decembrie Nr. 37 A
maștera

SUPER OFERTĂ! 
Usi de interior PORTA DOORS
■ TÂMPLĂRIE PVC Șl ALUMINIU PROFILE REHAU
■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI 
-10% REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!
TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

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

A Consumcoop Dobra - Dobra * Bl. IA, parter

N
închiriază spații - Bl 6, parter
pentru activități’ • Cafe bar

U
comerciale în satele: A

In situația în care se
- Roșcani impune, se va organiza
- Mihăiești licitație.

ld - Rădulești Informații suplimentare se
»- Sălciva pot obține la tel. 283147

T - Ohaba sau 0723/684.992
3 - Lăsau

(74041)

SC HERAL CONSULTING SRL Orăștie, 
lichidator al SC ALEXCOM SRL - în faliment, cu sediul îtt Ofâștle, str i 
Erou Munteanu, nr. 15, jud. Hunedoara anunță vânzarfeb feiMWfe 
publică a următoarelor active: î • •---J

- Sediul administrativ, abator și secție prelucrare, grajd, rampăanimale,\r
post trafo și teren în suprafață de 2.594 mp, situate în Orăștie,: '

Ovidiu Munteanu, nr. 15, înscrise în CF nr. 4670/7, hr. top 

(3243/t/b/1/b/2/1/1/1 )/2/1; 3242/1; prețul de pornire a licitației este de , 

269.775 Ron + TVA; :

- Corp principal de producție și teren în suprafață de 997 mp, situate în : s 

Orăștie, str Erou Ovidiu Munteanu, nr. 15, înscrise în CF nr. 4670/7, nr. 

top (3243/t/b/1/b/2/1/1/1)/2/2; 3242/2; prețul de pornire a licitației este 
de 255.750 RON + TVA,

Licitația va avea loc în data de 09.02.2007, ora 12.00, la sediul 
Tribunalului Hunedoara. :; 1 . >

Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din prețul de pornire • t 
a licitației și poate fi achitată cu ordin de plată sau chitanță, umpărarea .: 
țajetidtf de sarcini este obligatorie pentru ofertanțf șl fț Ușiț U 
sediul Itehldatorului în Orăștie, str. N. Bălcescu,; hr,;42; tel X22M-’ 

240807,0744+861763, fax 0254-206241. ;

(73976)

REGIONALA CF IIHII|0ilRA DIVIZIA LINII 
TIMIȘOARA SECȚIA L.S. DEVA

scoate la licitație publicâ mijloace fixe apreciate ca disponibile Licitația va 
avea loc în data de 13.01.MW. ora 1O,O0, Iar licitație în data de
06.03.2007, la sediul unității.

Valorificarea mijloacelor fixe se va face în conformitate cu prevederile 
lecjii 133 din 1999 >i a Dispoziției 12 din 19% a Președintelui CN CF"CFR"

Mijloacele fixe, regulamentul și listele de preț a mijloacelor fixe pot fl 
cunswltate la sediul unității:

- Secția u tan - loc. Deva, str. Horia, nr. 12-14, tel 0254-215738,

•;

aEKDETy1 J sîdlP y
Vă facem cunoscut că în data de 25- ianuarie 2007 la ora 9.00, 

la sediul Serviciului Comunitar pentru Cadastru și Agricultură se 

va desfășura concursul pentru ocuparea pe perioadă nede
terminată a următorului post vacant din cadrul Serviciului 

Comunitar pentru Cadastru și Agricultură:

- Inspector specialitate gradul IA din cadrul „Compar
timentului Administrare Domeniu Public șl Privat".
Informații suplimentare privind desfășurarea și organizarea 

concursului se pot obține la sediul Serviciului Comunitar pentru J- 
Cadastru și Agricultură din Deva, str. M. Viteazul, nr. 12, sau lax,, 

telefon 0254/212735.

(73975)

CURIER HOTEL
Condiții:
- studii medii
- ostlnj- limbi străine, pre
ferabil limba engleză

OSPĂTAR
Condiții:
- experiență minimă 2 ani In domeniu

o*"'  a limbi străine, preferabil limba 
engleză
- prezență plăcută
- abilități de comunicare șl relațlonare.

- prezență plăcută
- abilități de comunicare.

(73220)

RECLAME RECLAME

mcagBdeva.rdsnet.ro
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• zona Dada, 1 cameră, baie, parchet, marmură, 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48.000 Ron, neg., 
tel. 0748/779288. (A8)
•zona Dada, 2 camere, parchet, gaz contorizat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră, gresie, faianță, inst sanitare noi, se 
poate vinde mobilată, preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288 (A8)
• dec, amenajată (parchet laminat, gresie, 
faianță), contorizări, etaj 3, zona Zamfirescu 
Deva preț 85.000 Ron negociabil, tel. 231.800; 
0740/317314. (A9)
• semldec, suprafață 35 mp., cameră cu 

, parchet, contorizări, balcon, zona Mărăști, Deva
preț 62.000 Ron negociabil, tel. 231.800;

* 0740/317.314, (A9)
• Brad, confort 1 sporit, etaj 2, mobilată, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

Cumpăr garsoniere (20)
• garsonieră, In Deva orice zonă, se oferă preț 
bun, plata imediat, de preferință fără amenajări, 
se oferă de la 67.000 ron până la 90.000 ron,. tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4).

Vând terenuri (21)
• două trenuri extravilan de 6000 și 24.700 mp, 
localitatea Totești ■ Hațeg, lângă canton, acte in 
regulă, titlu și CF, preț negociabil. Tel. 
0254/212272,0723/732560. (T)
• intravilan 4800 mp. la 14 km de Deva, șosea 
asfaltată, apă, gaz, canalizară, 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, Șolmuș, 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 Sântand rei, preț 
15 euro/mp, tel. 0740/290024. (A3)
• teren intravilan, st= 5.700 mp, fs=30 m, 
facilități: apă, gaz, curent, zona Sântuhalm, preț 
20 euro/mp, neg, tel. 0740/290024. (A3)
• teren In Deva, zona, Emlnescu, parcelat, de la 
500 mp, la 800 mp, teren plan, formă dreptunghi
ulară, poziție bună, ideal pt investiție, construțle 
casă, acte la zi, preț de la 22 euro/mp, la 25 
euro/mp, negociabil, tel. 0730/474275,

\ 0740/535095. (A4)
j • teren Intravilan la DN 7, la intrare in Simeria 

dinspre Deva, st=10.000 mp, fs= 25 m, toate 
utilitățile, preț 17 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• teren Intravlan, st=370 mp, în zona ultracen
trală, toate utilitățile, Deva, preț 280 euro/mp, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5)

SCF

• teren intravilan la DN 7, Vețel, st= 2.300 mp, 
fs=13 m, curent electric, gaz metan, preț 7 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)
• teren intravilan la DN 7, între Deva și Simeria, 
2 parcele alăturate a căte 3.600 mp, fiecare, 
utilități în zonă, preț 19 euro/mp, neg., tel. 
223400,0724/169303,0740/914688 (A5)
• 3 parcele cu s=800 mp, 20 x 40 m, intravilan, 
utilități în zonă, loc drept și panoramă super, 
Deva, în prelungirea str. I. Vulcan, preț 18 
euro/mp, neg,, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (A5)
• intravilan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
casă, certificat de urbanism, gaz, apă, curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Deva, intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• Intravilan, In Deva, zona Zăvoi, S-1000 mp, FS- 
18, utilități în zonă, preț negociabil, tel. 212.141 
sau 231.800. (A9)
• S 500-1000 mp, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățile în zonă, preț 25 euro/mp., tel. 231.800 
sau 0745/511.776. (A9)
•Brad - Deva, 1800 mp, intravilan, acces la șosea, 
certificat de urbanism, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, intravilan 1 ha, zona B, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A 10)
• Brad, 05 ha+pădure, pentru construcție case 
de vacanță, la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 1350 mp intravilan, zona B, preț nego
ciabil, tei. 0254/61 - 66,0788/040.490. (A10)

Cumpăr teren (22)

• Intravilan iau 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)
• 40 mp în Simeria, centrală termică pe gaz, apă 
caldă, apă rece, grup sanitar, curent trifazic, 
teren 100 mp, preț 80.000 ron. Tel. 0745/202164, 
0254/224810. (T)
• Deva, 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 Mărăști, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578. (A8)

- societate în reorganizare juridică - 
organizează vânzarea prin LICITAȚIE PUBLICA în data de 08.02.2007, ora 12.00, 

la sediul din Orăștie, str. Gh. Lazăr, nr. 2, jud. Hunedoara, a următoarelor bunuri 
imobile situate în incinta fabricii:
- Clădire fabrică veche în suprafață de 1.047,8 mp, P + 1 și teren aferent (716.800 
RON + T.V.A.)
- Clădire P + 1 în suprafață de 228 mp, P + 1 și teren aferent (283.000 RON + 
T.V.A)
- Hală înobllare în suprafață de 4.784 mp, P+1 și teren aferent (840.000 RON 
+TVA)
- Clădire P + 2 în suprafață de 865 mp, P + 2 șl teren aferent (395.800 RON + 
T.V.A.)
-Clădire Pompe: corpul de clădire compus din casă pompe, magazin decantor și 
magazin nr. 2, cu o suprafață desfășurată de 446 mp (D+P) și corpul compus din 
remiză PSI în suprafață de 264,24 mp P și teren aferent (270.700 RON + T.V.A.)
- Sediu administrativ în suprafață de 1021,93 mp, P + 2 și teren aferent (1.129.400 
RON + T.V.A.)
- Magazin Favior 1 în suprafață de 256 mp, D + P și teren aferent (218.306 RON 
+ TVA.)
- APARTAMENT 4 camere, BUCUREȘTI, situat în București, Calea Moșilor, nr. 286, 
etaj 10, sector 2 (390.690 lei RON + T.V.A.).
Garanția de participare la licitație este de 1096 din valoarea bunului pentru care se 
licitează. Caietul de sarcini și orice informații sunt la dispoziția eventualilor 
cumpărători la sediul societății din Orăștie, str. Gh. Lazăr, nr. 2, jud. Hunedoara și 
la tel 0724-256676.

(74004)

S.C» AlPÂ IPffîOID 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)

PENTRU TINE

Comemorări (76)

Reamintim celor care l-au cunoscut că se împlinesc 5. ani de la trecerea în neființă a celui ce a fost iubit și respectat sot și tată
IO AN AVRAMdin satul Voia, comuna Balșa.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

(1/8.01)
• zona Emlnescu, parter, modificat spațiu 
comercial, parchet, gresie și faianță, contorizări, 
ocupabil repede, preț 120.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

Vând alte imobile (27)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, 
curent zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
0254/613.366.07H8/040.490.0788/158.483 vA10)

Imobile chirii (29)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
zona piață, mobilat complet, preț 160 euro/lună. 
Tel. 0722/564004. (T)
•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 
Mărăști, preț 110 euro, neg, tel. 0740/290024. (A3) 
apartament 2 camere dec, mobilat complet, 
aragaz, frigider, zona Piață, preț 150 euro/lună, 
tel. 0740/290024. (A3)
• spațiu comercial în Deva, zonă ultracentrală
S-140 mp, amenajat contorizări, preț negociabil, 
tel. 231.800 sau 0745/511.776. (A9)
•comercial, S-203 mp, zona 22 Decembrie, Deva, 
preț negociabil, tel. 212.141 sau 0745/511.776. (A9) 

Materiale de construcții (53)
• vând bile (grinzi), lațuri și piatră pentru 
construcție. Tel. 0254/215795. (T)

Plante și animale (57)
• vând pul câine Ciobănesc german, preț 120 
ron. Tel. 0729/838514. (T) :
• vând purcel de 70 ■ 90 kg, scrofițe apte de 
montă, rasă de carne. Tel. 0254/210900, 
0744/611145. (T)

Altele (61)

• cedez contract bar ■ restaurant super- 
dotat, zonă bună în Simeria. Relații la tel. 
0723/395906. (6/801)

• vând convenabil covor persan, mochete, 
masă și scaune bucătărie, comodă încălțăminte. 
Tel. 0723/288282. (T)
• 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 mașină de cusut Naumann germană 
seria 705, mașină de spălat din plastic și ceas 
Doxa de dama, extraplat. Tel. 0254/224643. (T)
• vând țuică de prune. Tel. 234194.

Pierderi (62)
Auto străine (37)

• vând CItroen 03, af 2003, motor 1,2, benzină, 
extrase, full, 102.000 km. Tel. 0723/270348. (T)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
DoțMaria Se declară nul. (5/8.01)

Mobilier și interioare (47)
• vând mobilă sufragerie, furnir, stare 
impecabilă 6 piese, masă extensibilă cu scaune, 
covor persan, fotolii, preț negociabil. Tel. 
0254/227307,0724/209251. (T)
• vând urgent șl convenabil bibliotecă canapea 
extensibilă plușată 2 fotolii mari și mobilă de 
bucătărie nouă. Tel. 0727/288460,744563. (T)

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)

SC INSOLVENT CONSULT SRL lichidator judiciar al SC 
ELITE EXIM SRL vinde la licitație public^ următoarele bunuri:
1. IMOBIL: Clădire moarâ. atelier tâmolărie si teren aferent, situat în Căstâu, nr. 260 A, 
comuna Beriu, jud. Hunedoara, în suprafață de 408,30 mp (67.500 lei RON + T.V.A)
2. BUNURI MOBILE:
- circular cu pretăietor=4.800 RON
- freză verticală cu avans automat=3.600 RON
- mașină de rindeluit cu grosime=3.300 RON
- circular pendulă orizontal=3.180 RON
- mașină de găurit și scobit=2.260 RON
- mașină de rindeluit la grosime=4.420 RON
- banzic par>glicâ=95O RON
- strung SN320=4.000 RON
- freză=3.140 RON
- mlnigater=4.000 RON
Prețurile mai sus menționate nu conțin T.V.A.
Licitația se va organiza în data de 09.02.2006, ora 11.30, la sediul Tribunalului Hune
doara, cam. 119,
Garanția de participare la licitație este de 1096 din valoarea bunului pentru care se 
licitează. Caietul de sarcini și orice informații sunt la dispoziția eventualilor cumpărători 
la tel. 0724-256676.

(74017)

SC INSOLVENT CONSULT SRL 
lichidator judiciar al SC ALUMINIU CONF SRL DEVA vinde la 
licitație publică următoarele imobile:

3. Clădire de producție pentru tâmplărie din aluminiu, cu o 
suprafață utilă de 164 mp (195.000 lei RON + T.V.A.)

4. Clădire de producție II. hală vopsitorie. cu o suprafață utilă de 
156 mp (160.000 lei RON + T.V.A)

Licitația se organizează în data de O9.O2.2OO7, ora 11.00, la sediul 
Tribunalului Hunedoara, cam. 119.

Garanția de participare la licitație este de 10% din valoarea bunului 

pentru care se licitează. Caietul de sarcini și orice informații sunt la 

dispoziția eventualilor cumpărători la tel. 0724-256676.

(74015)

Decese (75)

Cu adâncă durere anunțăm stingerea din viață la vârsta de 95 de ani a scumpului nostru tată, socru și bunic
ROMAN TOMAînmormântarea are loc astăzi 9 ianuarie, ora 13, în Cimitirul Romano-Catolic din Deva, str. M. Eminescu.

Familia îndoliată

(7/8.01)

Ne exprimăm recunoștința și aducem mulțumiri colectivului Secției de Ortopedie și colectivului Secției ATI _n pentru îngrijirile și eforturile depuse în ușurarea ’lj* * suferinței tatălui nostru drag

Societate franceză specializată în prelucrări 
mecanice recrutează:

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

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

Cunoașterea limbii franceze prezintă 
avantaj.

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

,73878)

ROMAN TOMApână în ultima clipă a vieții.
Familia îndoliată

(7/8.01)

Colectivul Colegiului Tehnic Transilvania Deva este alături de familia prof. Moș Ionel în greaua durere pricinuită de încetarea din viață a mamei sale
MOȘ EUGENIA

Sincere condoleanțe familiei îndoliate. 
Dumnezeu s-o odihnească în pace

(9/8.01)

Soția Monica, copiii și nepoții mulțumesc celor care 1- au condus pe ultimul drum pe cel care a fost
BOTA PETRU

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Pios omagiu și veșnică amintire pentru Omul cu suflet nobil, coleg, prieten și vecin
IRIMIE LIV1USuntem alături de tine Jana dragă, în nemărginita durere, pierzându-ți soțul.

Condoleanțe întregii familii 
Familiile Cicic și Marc

(2/8.01)
•transport persoane Italia, Germania, Franța, 
Belgia, Anglia, Spania, Portugalia la 
destinație. Tel. 0745/568861, 0742/121148, 
0749/037604.(73824)

• abontabA transport zilnic, sigur șl rapid, 
persoane în Italia -100 euro, Spania ■ 120 
euro, Franța, Portugalia și Belgia, cu mașini 
modeme; reduceri pentru grupuri; asigur 
necesarul pentru o călătorie sigură. Tel. 
0723/329600, 0765/455835, 0743/241010. 
(4/21.11)

Oferte locuri de muncă (74)
• angajăm cusâtoare triplok cu contract de 
muncă salar atractiv, în funcție de performanțe. 
Tel. 0747/622197,0722/646965. (10/8.01)
• societate comercială angajăm femerie de 
serviciu pentru scări de bloc, cu carte de muncă 
Informații latei. 0744/395625. (5/5.01)
• societate comercială cu capital italian, anga
jează bărbați (2 posturi) și femei (4 posturi) 
pentru operatori producție. Tel. 0254/234880, 
0726/305264,0743/099294. (8/8.01)

z >

SC HERAL CONSULTING SRL Orăștie 
lichidator judiciar al SC AGROMEC S.A. HAȚEG, cu sediul în 
Hațeg, str. Progresului, nr. 57, jud. Hunedoara, organizează 

vânzarea prin licitație publică în data de 09.02.2007, ora 12.00, 
la sediul Tribunalului Hunedoara a următoarelor active ale 

societății, cu mențiunea că la această ședință prețurile au fost 

reduse cu 25% din prețul de pornire;

1. TEREN INCINTĂ = 11.625,43 EURO (echivalent în lei)

2. SEDIU ADMINISTRATIV - BIROURI = 88.492,50 lei RON

3. TEREN INTRAVILAN în com. Sântămăria Orlea = 6.463,8 lei 

RON

4. BUNURI MOBILE la preț de fier vechi.

Prețurile menționate mai sus nu conțin T.V.A.

Caietul de sarcini și orice informații sunt la dispoziția eventu

alilor cumpărători la sediul lichidatorului din Orăștie, str. N. 

Bălcescu, nr. 42, tel. 0254-240807, 0744-861763, fax 0254- 

206241. (74009)

y_______________________________________________________________________y



marți, 9 ianuarie 2007
Morți în alunecări de teren

• Premiul Rising Star. Actrița de origine franceză Eva Green, cea mai recentă „Bond Girl", din filmul „James Bond - Casino Royale", se numără printre nominalizații la Rising Star, distincție cu care sunt recompensate tinerele talente în cadrul ceremoniei de decernare a premiilor BAFTA.
• La Palm Springs. Protagoniștii din lungme- trajele „Babei" și „Little Children" s-au numărat printre câștigătorii galei premiilor speciale acordate în cadrul Festivalului de film de la Palm Springs, la sfârșitul șăptămânii trecute.

■ Cel puțin 50 de per
soane au murit din 
cauza alunecărilor de 
teren din Brazilia.Rio de Janeiro (MF) - Alunecările de teren provocate de ploile torențiale din sud-estul Braziliei au provocat moartea a 50 de persoane în ultimele zile, a comunicat Serviciul local al Protecției Civile, avertizând că precipitațiile vor continua și săptămâna aceasta, relatează Reuters. Cele mai multe victime s-au înregistrat joi și vineri în zonele muntoase din Rio de Janeiro, unde a fost decretată starea de urgență.„Căutarea victimelor continuă”, a declarat un purtător de cuvânt al Protecției Civile, adăugând că numărul morților se ridică la aproximativ 50. De la începerea sezonului ploios în octombrie, alte 20 de per-Nissan Bevel a fost prezentat, duminică, la Show-ul Internațional Auto Nord Ameri- ran dp In Flpti-nif Minhinan (FWrv ppai
Este cea mai stilată femeie

Hartă 3 DWashington (MF) - Prima hartă tridimensională a materiei negre, care prezintă modul în care distribuția acesteia s-a modificat de-a lungul timpului, a fost realizată de o echipă de cercetători americani, conform unui studiu publicat în revista Nature. Rezultatele confirmă faptul că materia neagră a furnizat baza care a permis materiei obișnuite să se grupeze pentru a forma galaxii și grupuri de galaxii.
Celule sușăLondra (MF) - Cercetătorii americani au identificat o nouă sursă de celule sușă în lichidul amniotic care înconjoară foetusul în uterul mamei, pe baza căreia au reușit să dezvolte diferite tipuri de țesuturi fără a distruge embrionul.

Hawking (Foto: epa)

| în spațiu
Londra (MF) - Astro- 

i fizicianul britanic Ste- 

i phen Hawking (65 

i ani) a declarat într-un 

i interviu pentru publi- 

i cația Daily Telegraph 

că va efectua o 

călătorie în spațiu cu 
i unul dintre primele 

; zboruri turistice orga- 

i nizate de compania 

; privată Virgin Galactic, 

I prevăzute să înceapă 

I în aproximativ doi ani. 
I „în cursul acestui an 

; voi efectua un zbor 

; (atmosferic) în impon- 

; derabilitate, înainte de 

a ajunge în spațiu în 

2009", a explicat 

cercetătorul care a 

i devenit celebru după 

I ce a publicat, în 1988, 

cartea „O scurtă isto- 
i rie a timpului".

■ Kylie Minogue a pri
mit titlul revistei Glam- 
our de cea mai stilată 
femeie din lume.Los Angeles (MF) - Cântăreața australiană Kylie Minogue a primit titlul de cea mai stilată femeie din lume din partea revistei Glamour, surclasând-o pe vedeta Kate Moss. Minogue (38 ani) a fost recompensată pentru noul ei look sofisticat „șic parisian” cu care a apărut după o perioadă în care s-a ținut departe de lumina reflectoarelor din cauza unui cancer la sân. „Am văzut o Kylie mai nouă și mai

Zawadi este un pul de rinocer care s-a 
născut pe 20 decembrie la grădina zoologică 
din Berlin. Zawadi cântărește 20 de kilo
grame. (Foto: EPA)

Detalii
■ Nepotul lui Gandhi 
dezvăluie detalii intime 
despre liderul indian 
într-o nouă biografie.

New Delhi (MF) - O nouă biografie despre Mahatma Gandhi, ce dezvăluie detalii intime despre liderul mișcării pentru libertatea Indiei, care până acum a fost portretizat mai mult ca un simbol decât ca om, a fost lansată de nepotul acestuia, Rajmohan Gandhi.„Mohandas - A true story about a Man, his People and an Empire” („Mohandas - O poveste adevărată despre un Om, poporul său și un Imperiu”) are ca scop demisti- ficarea lui Gandhi, cel care s-a luptat pentru a pune capăt

Traducător vocal simultan
Las Vegas (MF) - Compania americană SpeechGear a prezentat in cadrul unui cunoscut târg anual de electronice un traducător vocal simultan, care combină recunoașterea vocală, traducerea automată și sintetizarea vocii, la care au visat mai toți autorii de science-flction. Programul, denumit Corn- padre Interact, poate fi instalat pe computerele obișnuite sau PDA și permite utilizatorului să vorbească aparatului și să audă traducerea In mai multe limbi diferite In timp real. Dispozitivul poate repeta sau reface expresiile pe care nu le-a tradus corect în prima fază. Interact generează și o versiune scrisă a conversației și are capacitatea de a sesiza contextul pentru a evita erorile determinate de omonimie. SpeechGear spune că dispozitivul include mai multe programe performante de traducere.

Sealand (Foto: fan)

cww

Căutarea victimelor continuă
(Foto: EPA)soane au murit în statul brazilian Minas Gerais și 27 în statul Rio de Janeiro.Noul guvernator al statului Rio de Janeiro, Sergio Cabrai Filho, a vizitat duminică zona Novo Friburgo, una dintre cele mai afectate de alunecările de teren. Potrivit Protecției Civile, peste 15.000 de persoane au fost nevoite să își părăsească locuințele din statul Rio de Janeiro.

blândă”, a indicat Jo Elvin, editorul revistei, care a lăudat „stilul ei personal clasic”. Fotomodelul Kate Moss, lideră în alți ani în acest top, s-a situat abia pe poziția a patra, în timp ce iubitul acesteia, cântărețul Pete Doherty, solistul trupei Babyshambles, a obținut titlul de cel mai prost îmbrăcat bărbat. Pe poziția a doua s-a plasat Victoria Beckham datorită abordărilor îndrăznețe în ceea ce privește moda feminină.Beyonce, Britney Spears și fotomodelul Jordan s-au numărat printre vedetele cu cel mai prost gust în materie de modă.
intime despre Gandhi

Rajmohan Gandhi, nepotul Iul Mahatma Gandhi (Foto: fan)celor 300 de ani de colonialism britanic prin mijloace pașnice, Biografia, care dezvăluie detalii despre relațiile lui Gandhi cu familia, inamicii și pri
Sealand, „cel mai mic stat"

Londra (MF) - Sealand, cel mai mic stat din lume, o fostă platformă militară cu o suprafață locuibilă de 550 de metri pătrațl, situat în Marea Nordului în largul coastelor britanice, a fost scos la vânzare la 40 de ani de la înființarea sa de către excentricul britanic Roy Bates. Platforma este evaluată de proprietarii săi la suma de 10 milioane de lire sterline.
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etenii, dar și despre o poveste de dragoste cu o binecunoscută scriitoare, a fost lansată în același loc din New Dehli în care Mahatma a fost asasinat
Principatul Sealand este un stat autoproclamat nerecunoscut de nici o altă țară. Fosta platformă militară, construită în 1941, Roy Bates a achiziționat-o în 1967. în 1974, Bates a adoptat mai multe simboluri ale suveranității: o constituție, un imn național, un drapel, monedă oficială, „dolarul de Sealand” având aceeași paritate ca dolarul american, și pașapoarte. 

în urmă cu aproape 60 de ani. „Este diferită de alte biografii pentru că este o prezentare completă și cronologică absolut inocentă... alte biografii s-au axat numai pe anumite aspecte ale vieții sale”, a spus Rajmohan.In carte este prezentată și relația de dragoste pe care Gandhi, căsătorit și respectat pentru înțelepciunea și simplitatea sa, a avut-o cu o scriitoare renumită, Saraladevi, nepoata poetului laureat al unui premiu Nobel, Rabin- dranath Tagore. Gandhi a fost forțat să pună capăt acestei relații de_ dragul familiei. Rajmohan Gandhi spune că această relație nu a fost „ilicită”, pentru că nu a fost una sexuală.

MajOFC» Femeile tine
re care au împlinit 20 de 
ani, îmbrăcate în kimo- 
no, s-au adunat luni in 
parcul de distracții Toâ- 
himaen pentru a sărbă
tori „Ziua majoratului”.


