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• Susținere. Vicepreședintele Partidului Național Liberal (PNL), deputatul Dan Radu Rușanu, este susținut de organizația județeană Hunedoara a PNL la funcția de vicepreședinte regional pentru județele din vestul țării. (M.S.)

■ Dacă nu plătesc 
datoriile restanțierii la 
apă își pot pierde 
locuințele în instanță.Deva (C.P.) - Firma care asigură distribuția apei, Apa- Prod Deva, a început acțiunea de debranșare a datornicilor

din localitățile Deva și Geoa- giu. Pentru apa rece furnizată, firma are de recuperat de la cliențij săi (populație, agenți economici, instituții bugetare) circa cinci milioane de lei. O parte din sumă trebuia să fie încasată încă de acum șase luni. „Din luna martie a acestui an va intra

în vigoare Legea 241/2006, conform căreia termenul de plată pentru serviciile prestate se va reduce de la 60 la 45 de zile. Cred că numărul rău-platnicilor va crește considerabil, iar al celor la care vom sista furnizarea apei va fi foarte mare”, spune Ioan David, șef departament în

cadrul ApaProd Deva. Restan- țierii riscă să rămână fără locuințe deoarece li se vor intenta procese, cu scopul recuperării sumelor datorate. Astfel de situații se înregistrează deja la Deva, la Asociația de Proprietari nr.326, unde facturile neachitatfe se ridică la suma de 67000 de lei. /p.5

UN grup de foști angajați ai Exploatării Miniere Certej au protestat ieri spontan cerând plata restantă a salariilor compensatorii negociate la disponibilizare, /p.3(Foto: Antena 1)

Temperaturi recordDeva (M.F.) - în aproape toată România, soarele primăvăratec va străluci în cea mai rece lună a anului. Media temperaturii pe luna care tocmai a început, se situează în jurul valorii de 46 de grade Farenheit, adică peste 6 grade Celsius în condițiile în care media valorii temperaturii în țara noastră pentru luna ianuarie se situează în jurul valorii de -4 grade, se arată pe site-ul de prognoză meteo weather.com. Secretarul general al Organizației Meteorologice Mondiale, Michel Jarraud, a estimat că fenomenal El Nino în Pacific va contribui la temperaturi mai ridicate pe glob în anul 2007. /p.6

Deva nu a rezistat decât o iarnă: iarna trecută. Primăria Deva a anunțat că patinoarul va fi repus în funcțiune în cel mai scurt timp posibil, /p.3 (Foto: T. Mânu)
Ml ÎMI

Show erotîco- 
minerescPetroșani (T.S.) - Peste 100 de ortaci au ținut să fie prezenți la un spectacol mai “dezbrăcat” a cărui protagonistă a fost controversata
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Deva (M.S.) - Directorul Teatrului din Deva, Turi Zoltan, și-a prezentat demisia din funcție. „A fost un om serios, echilibrat. Cred că presiunile și șicanele la care a fost supus l-au determinat să demisioneze. Dacă unii colegi apreciază că se poate face teatru fără bani, se înșală”, a declarat vice- primarul Devei, Ioan Iniș-

coni, care a menționat că teatrul din Deva nu va primi nici un leu în acest an prin bugetul Consiliului Local. Pe de altă parte, primarul Mircia Muntean a afirmat că a colaborat bine cu directorul, dar că acesta a făcut „niște greșeli”, motiv pentru care speră ca înlocuitorul acestuia să fie mai bun.
Creste salariul mediu3

Salariul mediu net lunar pe economie va ajunge la 445 ■

Taxa de 
înmatriculareDeva (C.P.) - Taxa primei înmatriculări a unui autovehicul în România nu este agreată de oficialii europeni, ea urmând să constituie, se pare, subiectul unui proces la CE. Până la pronunțarea unui verdict, taxa rămâne în vigoare și este stabilită conform prevederilor Codului Fiscal ce se aplică de la 1 ianuarie 2007. Modul de calcul este prezentat în CL. /p.5

de euro în 2013. aproape dublu față de nivelul atins
anul trecut
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■ Un bărbat a cărui 
identitate nu a fost 
stabilită este căutat de 
polițiști pentru tâlhărie.Hunedoara (M.T.) - Tânărul a fost surprins în apartamentul unei femei din Hunedoara, în urma descrierii relatate de victimă, oamenii legii i-au făcut portretul robot. Infractorul are aproximativ 25-30 de ani, o înălțime de 1,65-1.70 m, o greutate de aproximativ 65- 70 kg, constituție astenică, păr

șaten în-chis, creț, strâns în coadă, ochi verzi sau albaștri, iar în partea stângă a maxilarului superior îi lipsește un incisiv, /p.5

Portretul robot al infractorului

Pentru că în România se găsesc cei mai mulți urși dintre toate țările europene, pădurile noastre sunt considerate un El Dorado pentru vânătorii europeni. /p.1Z(Foto: EPA)

http://www.huon.ro
mailto:cuvantul@informmedia.ro
weather.com
http://www.huon.ro


miercuri, 10 ianuarie 2007 LIBER PANORAMIC /2

• Coliziune. Un submarin american cu propulsie nucleară și o navă comercială japoneză au intrat în coliziune, la sud de strâmtoarea Ormuz care desparte Golful Persic de Marea Oman, a confirmat un purtător de cuvânt al Pentagonului. Coliziunea a avut loc la sud de strâmtoarea Ormuz, a declarat Todd Vician, fără să ofere alte detalii.
Din agenție, 
minister'Tokyo (MF) - Japonia a transformat, ieri, A- genția pentru Apărare în minister, acesta fiind ultimul indiciu privind dorința guvernului nipon de a depăși condiția de învins al celui de-al doilea Război Mondial. Legea prin care agenția a devenit minister a fost adoptată luna trecută, împreună cu alte legi care au acordat misiunilor nipone din străinătate intr-un rol-cheie al armatei Japoniei, ale cărei activități sunt de mult timp limitate prin Constituție.
Un nou 
guvernPraga (MF) - Președintele ceh Vaclav Klaus a numit, ieri, un nou guvern condus de premierul de dreapta Mirek To- polanek, în încercarea de a pune capăt unei crize politice de șapte luni ca urmare a rezultatului indecis al alegerilor din această țară. Topolanek, liderul Partidului Democratic-Ci- vic, a alcătuit o coaliție tripartită, alături de creștin-democrați și eco- logiști.

Karl-Heinz Grasser
Consiliul Comisarilor Comisarii upeni s-au întâi- vism, Leonard Orban, a participat și el la Întâlnirea Consi- nit ieri, la Berlin, cu cancelarul german &ngela Merkel, a llului Comisarilor cu cancelarul german, întrevederea fiind cărei țară deține, ta primele șase luni ale acestui an, pre- prima acțiune oficială a românului ca și oficial european, ședinția Uniunii Eur&pene. Comisarul pentru mnBStag- (Foto: epa)

Cozma, eliberat condiționat1 A

(Foto: EPA) i

Demisio
nează
Viena (MF) - Ministrul 
austriac de Finanțe, j 
Karl-Heinz Grasser, a 
anunțat, ieri, că pre- i
feră să își dea demi- I
sia și să lucreze în î
sectorul privat decât i
să se alăture noului i
guvern de coaliție. i
„Am avut câteva dis
cuții în ultimele zile și i
am luat decizia finală ;
de a reveni în secto- i
rul privat", a declarat ;
Grasser. El a făcut a- i
ceste declarații după j
ce conservatorii con- I
duși de Wolfgang i
Schussel au acceptat i
formarea unui gu- I
vern de coaliție care I
va fi condus de so- I
cial-democratul Al- i
fred Gusenbauer. Ca j
reacție la anunțul lui I
Grasser, conservatorii i
au decis numirea lui i
Wilhelm Molterer în i
funcția de ministru i
de Finanțe. Molterer j
va deține și funcția i
de vicecancelar. •

■ Fostul lider al mineri
lor fusese condamnat la 
18 ani închisoare pentru 
mineriada din 1991.București (MF) ■ Judecătoria sectorului 5 București a admis, ieri, cererea de eliberare condiționată a lui Miron Cozma, condamnat la 18 ani de închisoare pentru mineriada din 1991, soldată cu căderea Guvernului Roman.Miercurea trecută, membrii comisiei s-au pronunțat pentru punerea în libertate a lui Cozma ținând cont de comportamentul decent al acestuia în relațiile cu personalul penitenciarului, relațiile ne- conflictuale cu ceilalți deținuți și interesul deosebit pentru activitățile religioase și sportive.

Bush, influențat de al-MalikiWashington (MF) - Președintele George W. Bush a decis trimiterea altor 20.000 de militari americani în Irak, venind în întâmpinarea propunerii premierului irakian Nuri al-Maliki care a promis mai multe eforturi din partea țării sale dacă SUA vor suplimenta trupele, a declarat un senator republican, citat de Reuters.„îmi este clar că decizia are în vedere o suplimentare a trupelor cu circa 20.000 de militari”, a declarat senatorul republican Gordon Smith, după o întâlnire de la Casa Albă.El a precizat că președintele american i-a spus lui și altor participant! că planul de suplimentare a trupelor își are originea în propunerea premierului irakian Nuri al- Maliki.Maliki a promis că Executivul și armata Irakului vor lua măsurile necesare pentru sporirea securității, inclusiv folosirea anumitor tactici fără a lua în considerare aspectele religioase sau protejarea crelicu- lui șiit Moqtada Sadr, în schimbul unei suplimentări de trupe americane, potrivit lui Smith.

O nouă 
înregistrare cu 
SaddamDubai (MF) - O nouă înregistrare video care îl înfățișează pe Saddam Hussein pe o targă, cu o rană la gât, a fost publicată pe Internet. înregistrarea, a doua dată publicității după execuția fostului dictator irakian, la 30 decembrie, prezintă fața lui Saddam Hussein acoperită de sânge. Fostul dictator este acoperit cu un cearșaf care e dat la o parte pentru a putea fi filmat. Pe înregistrare poate fi auzită vocea u- nei persoane spunând alteia să se grăbească, a- dresându-se probabil celui care filma.

Premierul irakian Nuri al-Maliki (Foto: epa)

Raid american în Somalia, soldat cu mortiMogadishu (MF) - Un raid aerian american care a vizat un sat somalez ocupat de mi- litanți islamiști suspectați că adăpostesc un membru al-Qai- da s-a soldat cu „mulți morți”, a declarat o sursă din cadrul Guvernului somalez, citat de Reuters.Un avion de tip AC-130 a lansat, luni seară, mai multe rachete asupra satului Hayo din sudul țării, a precizat sursa citată, aceasta fiind prima

Potrivit avizului favorabil întocmit de cei opt membri ai comisiei speciale de la Penitenciarul Rahova, în perioada detenției, Miron Cozma a a- vut un comportament decent în relațiile cu personalul și a respectat regulamentele de

Miron Cozma (Foto: epa )

Confruntări armate la BagdadBagdad (MF) - Forțele americane și irakiene s-au confruntat, ieri, cu persoane înarmate în centrul Bagdadului, după ce au fost atacate cu mortiere și grenade în cursul unor raiduri dintr-o zonă despre care armata americană W ........... ...............................................
Această wră s-a aflat incentrsl 

activităților insurgenților care au 
subminat reperat opei 

irakiene din Bagdad.
Lt-col. Scott Bleichwehl ...............................................................țț afirmă că este un focar al activităților insurgenților, informează Reuters.Premierul Nuri al-Maliki a anunțat, sâmbătă, un amplu plan de securizare a Bagdadului, promițând că va anihila violența.„Această zonă s-a aflat în 

intervenție directă cunoscută a Statelor Unite în conflictul din Somalia.Hayo este un sat situat în extremitatea sudică a Somaliei între Afmadow și Doble, regiuni în care trupele etiopiene și somaleze au desfășurat operațiuni împotriva militan- ților islamiști, după înlăturarea regimului care a condus capitala și majoritatea sudului țării timp de șase luni.Avionul de tip AC-130 este 

ordine interioară.Fostul lider al minerilor a avut posibilitatea să ceară eliberarea condiționată după ce instanța înaltei Curți de Casație și Justiție a decis, la începutul lunii decembrie 2005, contopirea pedepselor pe care Cozma le-a primit pentru implicarea în două mineria- de: șapte ani și 11 luni închisoare (pedeapsă executată deja pentru mineriada din 1991) și zece ani de închisoare (pedeapsă aplicată de instanța supremă pentru mineriada de la Costești, din februarie 1999).Miron Cozma, încarcerat până la începutul lunii iunie 2006 la Penitenciarul de Maxifc mă Siguranță Timișoara, ă' fost adus la Penitenciarul Rahova din București. în 2 iuni- e, cei șase membri ai comisiei 
centrul activităților insurgenților care au subminat în mod repetat operațiunile militare irakiene din centrul Bagdadului”, a declarat locotenent-co- lonelul Scott Bleichwehl în- tr-un comunicat referitor la operațiunile desfășurate în zona străzii Haifa.Potrivit acestuia, forțele irakiene și americane au organizat o operațiune comună, ieri dimineață, menită să-i captureze pe insurgenți și să restabilească controlul forțelor de securitate irakiene în zonă.„Forțele comune au informat că au fost atacate cu arme de foc de mici dimensiuni și cu grenade”, se arată în comunicat, care adaugă că trei persoane au fost capturate, iar operațiunile continuă.Strada Haifa din centrul ca- 
un aparat de transport echipat cu senzori electronici care permit piloților să localizeze ținte și să lanseze proiectile în serie. Statele Unite au folosit acest tip de avioane în Afganistan în cursul luptelor cu militanții talibani și al-Qaida.CBS News, primul post care a relatat despre operațiunea americană citând oficiali din cadrul Pentagonului care au dorit să își păstreze anonimatul, a dezvăluit că misiu

speciale de la Rahova au luat în considerare, la amânarea eliberării condiționate a lui Cozma, gravitatea faptelor comise de acesta, lipsa dovezilor privind îndreptarea și reeducarea lui, precum și faptul că a beneficiat de clemența legii atunci când a fost grațiat, antecedentele penale și timpuj insuficient pentru reeducare: Comisia a propus amânarea, pentru 1 iunie 2007, a discutării unei noi cereri de eliberare în cazul Cozma, deținutul contestând această decizie la Judecătoria sectorului 5 București. în 13 iunie, Judecătoria sectorului,5 București decidea ca Miron Cozma să rămână în închisoare, el pu*  tând reveni cu o nouă cerer\ de eliberare condiționată peste șase luni, adică la 1 ianuarie 2007.

Fum deasupra străzii Haifa din 
Bagdad (Foto: epa)pitalei este un adăpost tradițional al insurgenților sun- niți.
nea a fost coordonată de Comandamentul de Operațiuni Speciale de la baza antitero- ristă din Djibouti.Oficialii americani, etiopieni și kenyeni din serviciile de informații susțin că militanții au adăpostit o serie de membri al-Qaida și că sus- pecții din atentatele comise în 1998 împotriva ambasadelor americane din Kenya și Tanzania foloseau Somalia ca bază a operațiunilor teroriste.
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• Permise suspendate. în urma acțiunilor și controalelor efectuate în trasee, de către polițiștii hunedoreni, s-au aplicat 120 amenzi la legea circulației, dintre care 10 la regimul de viteză. S-au ridicat, în vederea suspendării, 12 permise de conducere dintre care unul pentru consum de alcool și s-au reținut A,două certificate de înmatriculare. (T.S.)
Deva (C. B.) - Premierul Călin Popescu Tăriceanu a declarat 

că salariile bugetarilor, dar și pensiile vor crește în decur
sul acestui an. Creșterile vor începe mai întâi în luna ia

nuarie și apoi în septembrie. Cuantumul acestora este:

învățământ 22%

Sănătate 22%
Pensii 17% (+ 4% de la 1

septembrie)

Devenii iși doresc patinoar

Recurs la CozmaPetroșani (M.S.) - Parchetul nu ar putea să aibă elemente noi la dosar pe care să le pre: zinte în instanță la judecarea recursului fostului lider sindical al minerilor din Valea Jiului. „Nu văd alte elemente suplimentare care să fie aduse la dosar de către procurori, în șase luni de zile fratele meu a avut opt evidențieri, un compor- *■ [ament bun și a fost angajat în diferite activități din penitenciar. Sper ca instanța să-și mențihă decizia adoptată marți”, a afirmat Tiberiu Cozma, fratele fostului lider sindical. El a apreciat că Judecătoria sectorului 5 a luat o „decizie normală” «unei când a acceptat iberarea condiționată a lui Miron Cozma, menționând că familia sa era „optimistă” înainte de proces, având în vedere comportamentul acestuia în penitenciar.
emu

- Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara

- Cabinet medical doctor Chiriac Vasile, din Hunedoara

- Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara

- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din Hune

doara 

■ Devenii care duc do
rul patinajului se vor 
putea distra pe gheață 
din 15 ianuarie.

CĂLIN Bicăzan

Tăieri 
ilegale
Călan (M.T.) - în ur
ma unei acțiuni de
marate de către poli
țiștii din Călan și re
prezentanți ai Ocolu
lui Silvic Simeria, pen
tru depistarea per
soanelor care comit 
infracțiuni de tăiere 
ilegală și furt de ar
bori, un bărbat din 
satul Nădăștia de 
Sus, a fost prins cu 
mai multe lemne de 
salcâm care au fost 
tăiate ilegal. Din 
verificările polițiștilor 
a rezultat faptul că 
bărbatul a tăiat ilegal 
și a sustras 23 bucăți 
material lemnos, e- 
sență de salcâm, în 
perioada sărbătorilor 
de iarnă, din pădurea 
Primăriei Călan. Pri
măria trebuie să sta
bilească și prejudiciul 
cauzat prin comite
rea acestei infracțiuni. 
Polițiștii continuă cer
cetările sub aspectul 
săvârșirii infracțiunilor 
de tăiere ilegală și 
furt de arbori.

Deva - Investiția de 145.000 euro care s-a făcut anul trecut pentru patinoarul din vecinătatea Dealului Cetății nu a fost suficientă pentru ca devenii să se bucure și în această iarnă de mirajul gheții. Realizat printr-un par- teneriat între Primăria Deva, care a pus la dispoziție terenul, și o firmă privată, patinoarul a fost ținut închis în acest an spre nemulțumirea cetățenilor. Patinatorii amatori din oraș și nu numai s- au arătat dezamăgiți de fap-
Protest spontan la EM Certej
■ Peste 300 de foști 
angajați ai minei mai 
au de primit bani din 
salariile compensatorii.Certej (M.S.) - Câteva zeci de persoane disponibilizate de la Exploatarea Minieră (EM) Certej au protestat spontan, ieri, în curtea unității, solicitând plata sumelor de bani rămase neachitate atunci când minerii au fost concediați colectiv. Oamenii susțin că 329 de foști angajați ai minei trebuie să mai primească 1000 de lei, sub formă de salarii compensatorii la plecarea din unitate, conform contractului colectiv de muncă din cadrul Companiei Minvest DeVa. Ca
Show-erotic în Petroșani
■ De Sfântul Ion, Lau- 
ra Andreșan a oferit un 
spectacol pe cinste or
tacilor din Valea Jiului.Deva (T.S.) - în ciuda unui preț piperat pentru Valea Jiului (20 de lei noi), peste 100 de spectatori din orașul mineresc Petroșani s-au înghesuit în barul Art Club din locali

tul că pe durata sărbătorilor patinoarul a rămas închis. „Era bine dacă patinoarul ar fi fost deschis pentru că era una dintre atracțiile orașului. Sper să-l repună cât mai repede în funcțiune pentru că vreau să merg și eu”, spune Florin Jianu. Distracția de pe patinoarul din Deva a avut ecou și printre cetățenii altor orașe.„Am venit la Deva tocmai de la București pentru că am auzit că aici este un patinoar excepțional, dar în preajma sărbătorilor l-am găsit închis”, afirmă Cristina Bel- ba. Primăria a anunțat că din cauza unei defecțiuni tehnice, deschiderea patinoarului a întârziat în această iarnă, dar cetățenii se vor bucura de gheață în curând.

Florentin Barzasă-și recupereze sumele restante, disponibilizații au afirmat că se vor adresa instanței de judecată. „A trecut un an de când trebuiau să ne dea banii. Nu este de lucru la Certej. Am făcut un curs de tâmplari-dulgheri, dar nu ne angajează nimeni pentru că nu avem experiență în domeniu”, spunea Florentin Bârza.
tate pentru a urmări prestația contoversatei dive sexy, Lau- ra Andreșan. Venită în „inima Văii Jiului”, împreună cu o <colegă de serviciu>, Lau- ra a prestat două reprize de dansuri erotice incendiare, spre încântarea publicului masculin din sală. Deși administrația clubului nu a vrut să dezvăluie suma oferită starletei, se zvonește că,

Florin Jianu Cristina Belba„Toate cele patru motoare care întrețineau frigul necesar chiar și când afară erau 15°C au pușcat în momentul în care au fost pornite. Aceste motoare, care au fost reparate între timp la Târgu- Mureș, vor fi montate în curând pentru ca până la 15

Sabina Tarța„Unde să mă duc să lucrez? Dacă le spun că am 48 de ani nu mă angajează nimeni. Nu ne rămâne decât să plecăm din țară”, a conchis Sabina Tarța.Directorul EM Coranda- Certej, Liviu Balaș, a dat asigurări că disponibilizații își Vor primi sumele neachitate până la sfârșitul lunii martie.

Laura Andreșan cântând cu tot trupulpentru cele 30 de minute de dans, Laura a încasat 1.000 de euro. „Cred că tipa asta (Laura Andreșan) este femeia tu

ianuarie devenii să se poată bucura de gheață. Programul va fi mult mai atractiv decât anul trecut, cu tot felul de oferte promoționale, tocmai pentru ca devenii să ne ierte că am întârziat deschiderea lui”, a spus Florin Oancea, viceprimarul Devei.
VernisajHunedoara (S.B.) După cum ne-au obișnuit organizatorii expozițiilor de artă din municipiul Hunedoara, cu evenimente interesante și atractive, de anvergură și de înaltă calitate artistică, ieri, la Galeria de Arte a Hunedoarei a avut loc un nou vernisaj. Primăria Hunedoara în colaborare cu Universitatea Națională de Arte București au pregătit iubitorilor de artă decorativă, desen și culoare o inedită expoziție ce invită la contemplare și va încânta o- chiul, dar și sufletul privitorilor.

turor posibilităților. îi face pe toți dintr-un dans din ăsta”, a fost părerea unuia dintre spectatori.
- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara

- Farmacia veterinară S C Mira Vet Impex S.R.L., Hune

doara

- Cofee Savoya Snack, din Deva

- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva

- Cabinet medical Promosan, din Deva

- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simeria

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.

CUVÂ® 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.

ARTICOL PUBLICITAR
Premii de 10.000 de euro la Trident

Prețuri mici, în fiecare zi!

Mașina Chevrolet Aveo a ajuns în 
posesia câștigătoarei Tombolei 
Sărbătorilor ae Iarnă.

Deva - Peste cinci sute de oameni au luat parte, luni seara, la tragerea la sorți a premiilor de la „Marea Tombolă a Sărbătorilor de Iarnă", organizată, ca în fiecare an, de Hypermarketul „Trident" din Deva. Peste 50 de premii importante, în valoare de 10.000 de euro, au răsplătit fidelitatea clienților Hypermarketului „Trident" care au ales să-și facă toate cumpărăturile necesare din acest magazin, în perioada sfârșitului de an. Extragerea biletelor care i-a desemnat pe câștigătorii tombolei s-a desfășurat chiar în fața complexului comercial, într-o 

deplină transparență și sub supravegherea unei comisii din care au făcut parte reprezentanți ai grupului de firme Trident, ai Finanțelor Publice, Poliției Deva și presei locale.
Mașina - primul premiuMarele premiu al Tombolei, un autoturism Chevrolet Aveo în valoare de 6000 de euro, a fost câștigat de Doina Oprean, din localitatea Boholt. „Este pentru prima oară în viața mea când particip la un asemenea concurs și câștig un premiu. Am depus un singur bilet pentru tombolă, în 11 decembrie. Când am aflat că am câștigat mașina, eram la serviciu și nu mi-a venit să cred că s-a întâmplat așa ceva", spunea, vizibil emoționată, câștigătoarea marelui premiu. Principalul beneficiar al autoturismului Chevrolet Aveo va fi însă fiica doamnei Oprean, Gabriela-Diana, care va împlini, în scurt timp, vârsta de 18 ani, iar un dar mai frumos din partea familiei nici că se putea!
„îmi place totul"Doina Oprean a venit la Trident chiar de la deschiderea hypermarketului și a rămas clienta fidelă a magazinului. „De aici cumpăr tot ceea ce este nevoie pentru casă. îmi place totul: este multă marfă, totul este proaspăt, prețurile sunt extrem de mici, iar personalul este ama

bil cu clienții. O să le spun tuturor prietenilor mei să vină la Trident, pentru că au numai de câștigat", a conchis câștigătoarea tombolei.Hypermarketul Trident rămâne principalul complex comercial din județul Hunedoara, cu o ofertă de peste 30.000 de produse diferite. Prețurile mici, în fiecare zi, diversitatea și calitatea mărfurilor, respectul pentru oricare dintre clienți sunt principiile după care Hypermarketul Trident se va călăuzi și în acest an, alături de mulțumirile pentru toți cei care aleg să-și facă cumpărăturile în acest modern magazin.

Doina Oprea, câștigătoarea mașinii
(74176) ®
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1493 - S-a născut Nicolaus Olahus, istoric și umanist de 

faimă europeană (m. 1568).

rus Alexei N. Toi st o (m. 1945).

1939 - A murit cântăreața de operă 

Harieiea Parclee (n 1860).

- S-a născut Serghei M. Eisen- 

regizof de film rus (în 1948).

- S-a înființat Liga Națiunilor 

(«Societatea Națiunilor»), cu sediul la 

Geneva. România s-a numărat printre 

membrii fondatori ai acestei organizații.

1945 - S-a născut cântărețul britanic Rod Stewart (foto) 

1949 - Au fost lansate, în Statele Unite, discurile de vinii.

1951 - A murit scriitorul american Sindair Lewis, laureat
al Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 1930 (n. 
1885).______________________________________________________________

1971 - A murit celebra creatoare franceză de modă 
Gabriefie (Coco) Chanel (n. 1883).

VREMEA0°minim 10° maxim
Prognoza pentru astăziPe alocuri ploi, dimineața. Maxima va fi de 10°C, iar minima de 0°C.Prognoza pentru două zileMiercuri. Pe alocuri ploi, dimineața. Maxima va fi de 11°C, iar minima de 1°C.Joi. Ploaie slabă. Temperatura maximă va fi de 8°C. Minima va fi de circa -1°C.
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Berbec
s

Poate mai importante decât banii pe care îi veți primi azi 
vor fi niște acte semnate, un contract. Sunteți pe punctul 
de a face o achiziție pe bani frumoși.

Taur
Vă dați acordul pentru o colaborare sau vă mutați cu totul 
la alt serviciu. Unii dintre voi vă puteți lansa într-un demers 
legat de o locuință. Să o cumpărați...

Gemeni
Chiar dacă aveți dreptate sută la sută, tot nu vă alegeți cu
nimic bun dacă-i ziceți omului în față - șef. partener de
viață, indiferent cui. Vorblți-le frumos.

Rac
Se pare că v-ați încumetat sau acum urmează să faceți un 
credit bancar să vă luați casă, mașină, teren sau altceva 
de care aveți nevoie O dorință veche se poate împlini.

Leu
Poate că ați fi decis să reluați o colaborare, un proiect 
particular, pentru că de-acolo veneau bani. Oricum, de 
undeva o să vină niște bani în plus.

Fecioara
Vă gândiți la o investiție care ține de locuință, terenuri și
de care întreaga familie o să fie mulțumită. Poate se pro
nunță și o sentință judecătorească și câștigați procesul!

Balanța
Sunt șanse mari de a vă schimba sau repara mașina. Poate
dați examen de conducere auto sau o fi alt examen și o
să fiți admiși. E o reușită, oricuml

Scorpion

Accesați contul curent în care au intrat de curând bani. 
Scoateți-i și mergeți să cumpărați ceva scump sau apelați 
la o firmă care să se ocupe de ce aveți nevoie.

Săgetător
Decizie la nivel înalt: șefii vor ține cont de calitățile voas-
tre. Familia pare să fie mulțumită. Segmentul financiar nu mp

Soluția integrantei din numărul precedent: G - I - S - I - SENECTUTE - RIDARI - T

- MOS - CAUTA - NEPOT - 0T - ST - IM - VIE - OAC - CEA - ALBITA - GA - OA

- ARS - Z - AG - BUNICI - I0AN - CAL - LENT - I - ORA - NERAS - FANI

e lezat. Dimpotrivă. O să umblați însă la banii de rezervă, '•a

Calendar Crestin-Ortodox
Sf. Grigorie, episcopul Nyssei; Sf Dometian, episcopul 

Meletinei; Cuv. Antipa de la Calapodești.

Calendar Romano-Catoljc _ j _
Sf. Agaton, pp.; Zoe.

•
Calendar Greco-Catolic______t «o aii
Sf. Grigore de Nisa; Sf.JVIarci; Sf. Dometian.

Întreruperi apă, raz, curent

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 
în perioada 9 - 29 ianuarie, Cuvântul Liber vrea sâ-i 
demonstrezi cât de ușor te poți juca cu cuvintele. 
Dezleagă corect toate integramele apărute în această 
perioadă, realizează o colecție și trimite-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. f
Extragerea va avea loc în 7 februarie, iar numele 
câștigătorului va fi publicat în ediția din 8 februarie.

CUVÂNTUL LIBER TE VREA CÂȘTIGĂTOR!

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

50 RON Al CÂȘTIGAT!r
| Nume....................................................  ,
! Prenume .....................................................

J Adresa ...........................................................
! ....................................Tel..................................

| Localitatea.................................................
I Sunteți abonat la Cuvântul liber? I 

DA □ NU □

Capricorn
Oferte de lucru, invitații prin oraș pe la cine știe ce mani
festări la care să vă prezentați cu o idee inovatoare - un 
proiect. Se pare că veți stârni admirație și interes.

Vărsător

Șanse mari de a încheia un contract sau de a-l prelungi pe 
cel care v-a adus profit. Puteți deveni liderul unui grup și 
să vă ocupați de probleme organizatorice.

- . dl
Pești ’șj
Veți avea întrevederi de afaceri pentru a pune la punct
planul pe anul în curs. Formați echipa, găsiți finanțare și
treceți la treabă! O să aveți succes.

Energie electrică_______________________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 

orele:
8.30 - 15.00 în localitățile Vărmaga, Certe} (parțial) și 

Npjag.
9.00 - 11.00 în Simeria, pe străzile Gh. Doja, M, Emines- 

cu, M. Kcgălniceanu, I. Corvin și pe DN7 (parțial). ,,,

Gaz___________________________________________
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, 

intre orele:
9.00 - 11.00 pe str. Horea, bl. H1, sc. D.

11.00 - 15.00 pe str. Horea, bl. H1, sc.E.

Apă___________________________________________
Astăzi, furnizarea apei potaDiie va fi întreruptă în Deva, 
între orele:

8.00 - 12 00 pe str. Horea.

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

REȚETA ZILEI

Gogoși cu iaurtIngrediente: 200 g iaurt, 150 g făină, 1 ou, 1 vârf de cuțit coajă de lămâie, 4 linguri zahăr, 1/2 de linguriță praf de copt stins, un praf de sare, 3 linguri zahăr pudră, 1 zahăr vanilat, ulei pentru prăjit.Mod de preparare: într-un bol se amestecă iaurtul cu oul, zahărul, sarea, coaja de lămâie după care se pune făina și praful de copt. Compoziția arată ca o smântână foarte groasă. Se încinge uleiul la foc mediu- mare. Se ia compoziția cu o linguriță și se pune în uleiul încins. Se lasă câteva minute până se prăjesc, colorându-se ușor în maro. Se tăvălesc calde în zahăr pudră, eventual amestecat cu puțin zahăr vanilat. Se servesc calde.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

7:00 Jurnalul TVR. Sport
Meteo

8:00 Justiție militară
8:55 Integrame despre 

O integrate (1 episod)
9:10 Culoarea prieteniei 

10:40 Sibiu, oraș european 
al culturii (r) 

11:00 Garantat 100% (r) 
12:00 Reflector (r) 
12:30 Dinastia (r) 
13:00 Hannah Montana 
13:30 Desene animate: Club

Disney (SUA)
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
15:00 Deliciile bucătăriei

13 (doc. Anglia)
15:30 Oameni ca noi. Retro

spectivă 2006
16:00 Conviețuiri. Magazin 

pentru alte națion
alități

17:00 Jurnalul TVR 

17:20 Patru minute...
(film de familie, SUA, 

2005). Cu: Shaun 

Austin-Olsen, Drew 
Camwath, Philip Craig 

19:00 Jurnalul TVR. Sport.
Meteo

20:20 Impresioniștii (ep. 1,
Hdramă/biografic, 

Anglia, 2006).
21:20 Ochiul magic... Reali

tatea filtrată de obiec
tivul camerei de luat 
vederi

22:15 Un european ca mine 
22:45 Jurnalul TVR. Sport 
23:15 Lunea dteștel 
24:00 Viața ca-n filme

0:35 Satya (partea I) 

0 (dramă muzicală, 
India, 1998). Cu: J.D. 
Chakravarthi, Paresh 
Rawal, Manoj Bajpai, 

Shefali Shetty Saurabh 
Shukla.

2:05 Teleshopping
2:15 Jurnalul TVR 

, 3:20 Tezaur folcloric (r)
4:40 Un european ca mine 

(r)
5:10 Ochiul magic (r)
6:05 Deliciile bucătăriei (r) 
630 Intețjame despre 

intețțare (2 episoade).

7:00 Știrile ProTv Ce se 
întâmplă doctore?

9:10 Omui care aduce 

cartea 
9:15 Tânăr și neliniștiri 

(serial, reluare) 

10:15 Om sărac, om 
bogat (r) 

11:15 Oglinda (film, r) 

13:00 Știrile ProTv 

13:45 Promisiunea
(dramă, SUA, 1999).
Cu: Seth AdkinsArdon 

Bess, Kristin Booth. R.: 
Bethany Rooney 

16:00 Tânăr și neliniștit (s) 
17:00 Știrile ProTv. Vremea 

17:45 Om sărac, om bogat 

g (serial, comedie). Cu:
Horia Brenciu, Șerban 
lonescu, llinca Goia, 
Cristina Deleanu, Alina 
Grigore, Raluca Popes- 

cu, Alex Mărgineanu, 
Alex Barba, Ovidiu 
Danci, Mihaela Dami- 

an, Nicoleta Drăgan, 
luliana Luciu 

18:55 Știrile sportive 

19:00 Știrile ProTv. Sport.
Vremea

2030 Minți diabolice
4J (acțiune/comedie,

SUA, 1997). 

Cu: Patrick Stewart, 
Vincent Kartheiser, Jon 
Abrahams, 

Matt Craven, Bradley 
Whitford. R.: Roger 
Christian 

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

Sport 
23:45 Renegatul 

13 (ep. 13, acțiune, SUA, 
1992). Cu: Lorenzo 

' Lamas, L.Q. Jones,
Geoffrey Blake, Mike 

White 
0:45 La Bloc (r) 
1:10 Omul care aduce 

cartea (r) 
1:15 Știrile ProTv 

2:15 Minți diabolice (film, 

r)
4:15 Renegatul (r) 
530 Te vezi la

ȘlHe ProTv (r)

6:00 In gura presei

cu Mircea Badea
7:00 Matinal:

Dimineața 
devreme 

cu Cristina 

Cioran și 

Dan Capatos 
9:00 în gura presei

(r) 
10:00 Concurs 

interactiv 
11:00 Vivere (serial) 
12:00 Vocea inimii

0 (serial) 
13:00 Observator 

cu Simona 
Gherghe 

13:45 Din dragoste 

(divertisment) (r) 
16:00 Observator 

17:00 9595,
te învață 
ce să faci 

19:00 Observator
cu Alessandra

Stoicescu 

și Lucian 
. Mândruță.

Sport, 
Meteo

20:30 Pârtia de snowboard
.(comedie, SUA, 2001).

Cu: Jason London, Lee 
Majors, Willie Garson, 

A.J. Cook. R.: Brendan 
Malloy și Emmett Ma- 

lloy Un tânăr vrea să-și 
deschidă propriul parc 
de snowboard pe 
crestele unui munte.

2230 Animat Planet (diver

tisment) 
23:00 Observator cu

Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu 

Sport 
24:00 Detectivul Stone 

0(ep. 1, acțiune, SUA, 
2002). Cu: Chris Mar

tin, Janet Kidder, Stu- 
art Margolin, Natascha 

Girgis. R.: Andrew 
Wreggitt

2:00 Concurs interactiv 
3:00 Observator (r) 
3:45 9595 (r)
5.T5 Vivere (r)

730 Maisie (d. a.) 8:00 Lecția 
de... geografie 830 Poveste 
fără sfârșit (r) 9:00 Dinotopia 
(r) 10:00 Tonomatul DP2 
1130 Lege și ordine (r) 12:25 
Școala părinților (r) 13:00 
Omul între soft și moft (r) 
14:00 ABC... de ce? 1430 
Poveste fără sfârșit 15:00 
impreună in Europa. Puls 

16:00 Jurnalul TVR (r) 16:30 E 
Forum 17:00 Dinotopia (s) 
18:00 Lecția'de... istorie 
18:35 Lege și ordine (s) 19:25 
Cum să nu ne îmbrăcăm 
(doc.) 20:00 Bugetul meu 
2030 Bazar 21:00 Ora de știri 
22:10 Luni 2400 Transfer 030 
Familia mea dementă 1:00 
Jurnalul Euronews pentru 
România 1:15 Tonomatul DP2 
(r) 2:40 Inimă neîmblânzită 

(film, r) 4:10 Proiect IT (r)

11:00 Raven (s, comedie, 
; SUA, 2002). Cu: Raven, Orlan- 

do Brown, Kyle Orlando Ma- 
! ssey, Anneliese van der Pol. 
; R.: Michael Poryes,. Susan

Sherman 12:00 Look who is 
winning 13:00 țara Iu' Papură 
Vouă (divertisment) (r) 13:20 
Look who is winning 1430 

Film artistic 1620 Bărbatul din 
I vis (s) 1720 Malcolm și Eddie

(s) 18:30 Știri 19:45 Film artis

tic 22:00 FBI în prima linie (s) 
23:00 Ultraviolet (s) 24:00 

Cronici paranormale (s) 2:00 
Poză la minut (s)

10:10 Calea misterelor (r) 

11:45 Verdict: Crimă! 12:45 
Viața la Casa Albă (r) 13:45 
Taz-Mania (s) 14:15 O fami
lie ciudată (s) 15:00 Joan din 
Arcadia (r) 16:15 Entertain- 

ment News 1630 Prietenii tăi 
(r) 17:00 Calea misterelor (s) 

18:00 Verdict: Crimă! (s) 
19:00 Walke 2000 Entertain- 

ment News 2020 Joan din 
Arcadia 2130 Prietenii tăi (s) 

2200 Poițistii ctenetic II! 
(thriHetfSF. SUA 1995)2400 
Schmtxj trei (s)

7:00 Suflete rănite (r) 8:00 
Iubire de mamă (r) 9:00 
Culoarea păcatului (s) 11:00 
Pariul iubirii 1330 Jurămân
tul (s) 1430 Iubire ca în filme 
(r) 1530 Suflete rănite (s). 
16:30 Iubire de mamă 1730 
Poveștiri adevărate 18:30 

Rebelde (s) 20:30 Iubire ca în 
filme (s, r) 2130 SOS, viața 
mea! (s, Argentina, 2006). Cu: 
Natalia Oreiro, Facundo Arana 
23:30 Jurământul (r) 0:30 
Poveștiri adevărate (r) 1:30 
Iubire ca în filme (r) 230 Mu
zica de acasă 3:00 Lori (diver
tisment) (r) 4:00 Amy, fetița cu 
ghiozdanul albastru (s)

730 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 8:05 
Teleshopping 8:15 Camera de 

râs 830 Autoforum (r) 9:00 
Imobiliare blitz (r) 930 Al 7- 
lea cer (s, r)11:00 Tete RON 

12:50 Play 14:00 Drago-te și 
putere s) 1430 După tăcere 
1630 Al Mea cer 18:00 Focus 

19:00 Cele mai uimitoare 
filme din lume 19:45 Celularul 
20 00 Mușchetarul 22.00 
Totul despre sex 2230 Focus 
Plus. Prezintă: Cristina Jopes 
cu 2330 Celularul (r) 23:45 
Poliția în acțiune (r) 0:45 

Focus (r) 2:00 Totul despre sex 
(r) 230 Sunset Beach (s)

6:55 Viața dimineața. Matinal 

cu Sorin Ganciu și Oana 
Frigescu 9:00 Euromaxx (r) 
930 Arta (r) 10:00 Euromaxx 
11:00 Ne privește 12:00 Știri 
12:30 Teieshopping 13:05 

Briefing (r) 14:00 Telesho

pping 1435 Lumea cărților 
1535 Euromaxx (documentar) 

16:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru (r) 18:00 6! Vine 

presa! 20:00 Printre colinele 
verzi (dramă, România, 1971). 

Cu: Ion Besoiu, Mircea 
Albulescu, Ion Dichiseanu. R.: 
Nicolae Breban 22:15 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru 

0:15 6! Vine presa! (r)

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

9:05 Cinema, cinema, cinema; 
935 0 boală necruțătoare; 
11:05 Arome; 13:05 Cat- 
woman (aventuri, SUA 2004). 
14:50 în căuiare de p ieni 

(aventuri, Norvegia, 2004). 
16:20 în căutarea lui Forrester 

(dramă, SUA, 2000). 1835 
Presa face legea (comedie, 

sua, 2005). 20:00 Cămașa de 
forță (thriller, SUA, 2005). 
21:40 Sfinți și soldați (război, 

SUA, 2003) 23:10 Fără con
trol (dramă, SUA, 2005). 1:00 

Părinți și copii (dramă, SUA, 

2005).

11:40 Fabrica 12:00 Realitatea 
de la 12:00 13:20 EU, Româ
nia 14:00 Realitatea de la 
14:00 14:50 Realitatea bursi

eră 15:20 Farbrica 16:50 
Marfă. Cu Dragoș Bucur 17:15 
Retrospectivele anului 17:45 

Editorii Realității 18:00 Reali
tatea de la 18:00 18:50 Rea
litatea zilei 20:50 România 

fără frontiere 21:00 Realitatea 

de la 21:00 21:50 Prima ediție 
22:05 100% 23:15 Realitatea 
all-indusive 24.-00 Realitatea de 

la 24:00

7:00 Detonatorii 8:00 Lecții de 
supraviețuire cu Ray Mears 
9:00 Automobile americane 
recondiționate 10:00 Motoci
clete americane 11:00 Con
fruntări și fiare vechi 12:00 
Tehnologie externă 13:00 De

tonatorii 14:00 Ray Mears și 
tehnicile indigenilor 15:00 
Cum se fabrcă 16:00 Mașini 
pe alese 17:00 Automobile 
americane recondiționate 1800 
Motociclete americane 19:00 

Vânătorii de mituri 20:00 
Tehnologie extremă 21:00 
Petrol, sudoare și platforme 
2200 Dr. G, mede legist 2300 
Constructorii de motncidptp
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www.targunsiexpozitn.ro
Deva (C.R.j - Site-fflinelude calendarul expozițional pe 

2007 pentru 16 orașe din România șl Republica Moldo

va, noi articole despre marketingul prin târguri și expoziții, 

ponturi pentru participări reușite la târguri și expoziții, 

știrile din domeniul expozițional.

Seacă robinetele datornicilor

2,5999 lei1 dolar american
51,1630 lei1 gram aur

cm valma bnb - 09.01.2007
. u 4 * j j •» w * j j * 4 s 4 J -t s j j^***.i*^**j*****

1 euro  3,3876 lei

Dispecerat apă rece _________________ 227087
Dispecerat apă caldă_________________________ 217808
Dispecerat Electrica________________________________ 929

Dispecerat gaz_________________________ 228891
Informații CFR______________  212725
Urgențe________________________________________________ 112
Pompieri 981

’ Jandarmerie 956

Poliție 955
O.J.P.C. HD_______________  214971

Deranjamente lift_____________  235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

■ între fruntași ai 
datoriilor se regăsesc 
asociații de proprietari, 
firme și primării.

Clara Păs____________________
tiara,pas@ln1ormmedla.roDeva - La Deva, Serviciul Public de întreținere și Gospodărie Comunală nu a achitat apa folosită la ștrand în ultimii trei ani, așa că figurează cu o datorie de 40 de mii de lei. Distribuitorul de agent termic, Calor Deva, conduce detașat cu 160 de mii de lei, iar Hotelul Decebal datorează 20.000 de lei. Cele două scări ale blocului 68 aparținând Asociației de Proprietari nr. 154 nu mai au de ieri apă rece, pentru că au o restanță la plată. în sumă de 19.000 de lei. „Casele particulare au și ele datorii, aici debranșarea se face mai greu pentru că nu putem intra în curtea casei, însă printr-o

Hunedorenii care nu și-au plătit facturile vor rămâne fără apă recedecizie a firmei am stabilit că vom sparge asfaltul din fața locuinței și vom tăia conducta de la branșamentul din drum. Când va dori să se rebranșeze va trebui să plătească și contravaloarea aces
tor lucrări, inclusiv refacerea asfaltului”, a precizat Ioan David, reprezentantul Apa- prod Deva. Chiar dacă a achitat la zi facturile școlilor, Consiliul Local Deva mai figurează cu o datorie de 500 de

mii de lei pentru canal pluvial. în municipiul Hunedoara, din 50 de asociații, 40 au datorii rieplătite de două luni. Pe total, populația ar trebui să achite un milion de lei, agenții economici 30.000 de lei, iar Consiliul Local circa 360.000 de lei.
Orașe mai miciLa Simeria, populația înregistrează cele mai mari datorii, aproape 21000 lei, în vreme ce firmele au de achitat aproximativ 2700 de lei. La Brad, populația ar trebui să plătească 14000 de lei, iar Consiliul Local 10000 de lei, la Geoagiu firmele dețin restanțe de peste 10000 de lei, iar Călanul și Hațegul au datorii, însă valorile sunt relativ mici. Acțiunea de debranșare se va face printr-o înștiințare prealabilă a primăriilor, unde ApaProd Deva va trimite și o listă ce va include numele rău-platnicilor și valoarea facturilor neachitate.

Societatea Preț Variațieînchidere (lel/acț) (%) 
SNP 0.6050 0,83

BIOFARM 0.6850 3,79

SI FI__________________3 3000_____________-2,98
TLV 1.0400 -9,95
BRD __________ 29.6990 0,49
BCC ___________ 9.5950 0____
IMPACT 9.6500 0

ANTIBIOTICE 1.8000 -2,17
TEL 36.2000 0,56
ROMPETR® 0.0964 -1,73
SIF3 3.1500 -2,78
SIF5 3.6300 -1,36

Rubrică realizată de SVM IFB FINWESn SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

Amplasarea aparatelor radar în lata de 10.01.2007:
- DN 7: lila - Tătărăști - limita jud. Arad;

- DN 66: Băcia - Călan;
- Deva; B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și Mihai 

Eminescu.

Soluția jocurilor din numărul precedent

Reguli: ÎNCEPĂTORI
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Hoț prins de proprietar 
în timp ce fura

Blal pentru cumpailloil

Ce fel de pantofi luăm?
■ O femeie din Hune
doara a fost imobiliza
tă și amenințată cu un 
cuțit, în propria-i casă.Hunedoara (M.T.) - Femeia, în vârstă de 72 de ani, din Hunedoara, a fost victima infracțiunii de tâlhărie, comisă de un bărbat pe care l-a surprins în locuință. A- ceasta se întorcea acasă de la cumpărături. în momentul în care a intrat în apartament, l-a surprins pe bărbat în timp ce fura mai multe bunuri. Acesta a imobilizat-o cu un cordon și a amenințat-o cu un cuțit, după care a dispărut cu bunurile care au fost găsite de către oamenii legii abandonate în apropierea locuinței victimei. „Verificările e- fectuate de polițiști la fața locului au scos la iveală faptul că tâlharul a pătruns în

imobil prin efracție, a încercat să fure diferite bunuri, însă fiind surprins de victimă a reacționat violent pentru a- și acoperi retragerea”, declară purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara, inspector principal Magda Popa.Cercetările în această cauză continuă pentru identificarea și prinderea autorului, precum și pentru tragerea la răspundere penală pentru fapta comisă.
Infracțiuni în 2006:_______
- 2.188 infracțiuni despre care 

poliția a fost sesizată;

- 1.638 infracțiuni constatate;
- 1.403 infracțiuni soluționate;

- 1.343 persoane cercetate; 
-116 infracțiuni stradale sesi

zate.

Deva (C.P.) - La cumpărarea produselor de încălțăminte uită-te la marca și adresa producătorului pentru a fi sigur de calitatea produsului. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului din România a descoperit în urma controalelor efectuate zeci de mii de perechi de încălțăminte în neregulă, motiv pentru care oferă consumatorilor o serie de recomandări. Când cumperi articole de încălțăminte asi- gură-te că acestea nu sunt contrafăcute. Consumatorii nu primesc de obicei informații despre marca și denumirea produsului, de multe ori lipsește adresa producătorului, iar pantofii nu sunt însoțiți de nici un document cu privire la caracteristicile tehnice. Pro

dusele de încălțăminte nu trebuie să prezinte defecte de execuție: pete de*  adeziv sau vopsea, cusături neuniforme sau întrerupte, tălpi parțial dezlipite. De asemenea, o pereche de pantofi trebuie să aibă a- ceeași mărime sau aceeași înălțime a toculuj.

Căutați pantofi originali

Cum calculăm taxa specială pentru mașini
■ Calculul acesteia se 
face cu ajutorul unei 
formule matematice și 
al unor coeficienți.

Clara Păs____________________
clara.pa5@informmedia.roDeva - Din acest an, conform Codului Fiscal, s-a introdus taxa specială pentru autoturisme și autovehicule. Valoarea taxei este dată de formula:taxa specială = A x B x C x (100 - D)/100 unde:A = capacitatea cilindricăB = taxa prevăzută în coloana 3 din anexa nr.4C = coeficientul de corelare a taxei prevăzut în coloana 2 de la anexa nr.5D = coeficientul de reducere a taxei în funcție de deprecierea autoturismului/ autovehiculului prevăzut în coloana 3 de la anexa 5.

Această taxă se plătește cu ocazia primei înmatriculări în România, de către persoanele fizice și juridice care achiziționează autoturisme și autovehicule de pe piața internă și externă, inclusiv comerciale cu excepția celor special echipate pentru persoanele cu handicap. Taxa specială pentru autoturisme și autovehicule este un venit datorat bugetului general consolidat și se plătește de către persoana fizică sau juridică care face înmatricularea, în numerar sau prin virament, pe bază de OP pentru trezorerie, la unitățile trezoreriei statului din cadrul unităților fiscale în a căror evidență aceștia sunt înregistrați. ca plătitori de impozite și taxe.„Contul pentru taxa specială pentru autoturisme și autovehicule este 20.16.01.08 urmat de codul fiscal sau

peste 6 ani 2,7 47

Anexa m.B
...... ........ ..............

Keoucere (%)Vârsta mașinii Coeficient de 
corelare

până la 6 luni inclusiv 0,9 15

6 luni - 2 ani inclusiv 1,8 25

2 ani - 4 ani inclusiv 2,3 32
4 ani - 6 ani inclusiv 2,5 43

HDBXB IU.4
i a a J j j j Tj J j j j j j j j j j

Norma de 
poluare sau 
tipul mașinii

Capacitatea 
cilindrică 

cmc

euro/1 cmc

1. Hibride 0

2. Euro 4 1600 0,15

1601 - 2000 0,35

2001 - 2500 0,5

2501 - 3000 0,7

3000 1

3. Euro 3 1600 0,5

1601 - 2000 0,6

2001 - 2500 0,9

2501 - 3000 1,1

3000 1,3

4. Euro 2 1600 1,3

1601 - 2000 1,4

2001 - 2500 1,5

2501 - 3000 1,6

3000 1,7

5. Euro 1 1600 1,8

1601 - 2000 1,8

2001 - 2500 1,8

2501 - 3000 1,8

3000 1,8

6. Non-euro 1600 2

1601 - 2000 2

2001 2

codul numeric personal al plătitorului. în documentul de plată la rubrica „Reprezentând” se va înscrie obligatoriu seria cărții de identitate a autoturismului sau a autovehiculului. Valoarea în lei a taxei speciale șe determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro

comunicat de BNR pentru prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent. Acest curs se utilizează pe toată durata anului următor. Pentru anul 2007 cursul de schimb euro care se utilizează pentru calculul taxei este: 1 euro = 3,5334 lei”, a declarat Lucian Heiuș, directorul

http://www.targunsiexpozitn.ro
mailto:pas@ln1ormmedla.ro
mailto:clara.pa5@informmedia.ro
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O nouă divizare a Europei
■ în urma schimbărilor 
climatice, zona medite
raneană va pierde și din 
punct de vedere turistic.

Protocolul de la KyotoBucurești - Protocolul de la Kyoto este un acord internațional privind mediul. Protocolul a fost negociat în decembrie 1997 de 1 către 160 de țări.în 1997, la Kyoto, la cea de-a treia Con- I ferință a Părților la Conventia-cadru, a fost [ semnat un protocol la UNFCCC, Protocolul i de la Kyoto, în vederea stabilirii unor măsuri, tinte și perioade clare de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.’România a fost prima tară, cuprinsă în Anexa I a Convenției, care a ratificat prin Legea nr. 3/2001 Protocolul de la Kyoto, obligându-se astfel la o reducere de 8% în perioada 2008 - 2012, fată de anul de bază (1989), în vederea armonizării cu măsurile Uniunii Europene, de reducere cu același I procent.
Cei mai fierbinți ani

___________________________________________ 5_______________

0 combinație între încălzirea globală și fe
nomenul El Nino va face ca anul 2007 să 
fie anul cel mai cald din istoria omenirii, 
conform Meteorological Office din Marea 
Britanie.

Z" s 2007s se ppbgnozează a fi 
U I ? ni n nocto modic

2002:0.50°!

1997:0.39°C

1961-1990:
14°C media anuală 
Cei mai calzi zece ani din 
istoria omenirii, s-au înre
gistrat după 1994

1995:0.38°C 
1994:0,38°C 

12000:0.30°C
1999: 0.30°C

2003:0.49°C
2005:0.4890

2004:0.44°C

2006: 0.42°C
l2001:0.40°C

Londra (MF) - încălzirea globală ar putea provoca o nouă divizare a Europei, țările nordice putând beneficia în urma schimbărilor climatice. în timp ce zona mediteraneană se va confrunta cu un deficit de apă, dar va pierde și din punct de vedere turistic, relatează Financial Times, în ediția online de sâmbătă.
Consecințe economiceîn țările nordice, frigul va provoca mai puține decese, iar recoltele din această zonă vor înregistra creșteri importante, coasta Mării Nordului putând deveni b nouă Riviera, conform primului studiu amplu privind efectele încălzirii globale asupra Europei, care urmează să fie aprobat în această săptămână de Comisia Europeană.Schimbările climatice vor pune însă probabil capăt migratiei anuale dinspre nordul bogat spre sud, cu consecințe dramatice pentru economiile Spaniei, Greciei și Italiei. Circa 100 de milioane de turiști europeni își petrec vacanțele în sudul continentului, cheltuind aproximativ 100 de miliarde de euro. „Cu cât numărul turiștilor care

© GRAPHIC NEWS

Cresc temperaturileTokyo - în cadrul Muzeului Național al Științei și Inovațiilor se află montat un glob pământesc, Geo-Cosmos, cu un diametru de 6,5 metri.Acesta indică efectele încălzirii globale, începând din 1982 și până în 2100.Culoarea roșie semnifică creșterea cu trei grade a temperaturii aerului, măsurată la nivelul suprafeței terestre.în anul 1990 negrul însemna că nu au avut loc schimbări majore de temperatură.Aproape tot globul a devenit de culoare roșie când simulatorul a atins anul 2100.

Geo-Cosmos (Foto: EPA; ■

Bătrânii, cei mai afectați (Foto epa) 

Schimbările clima
tice și sănătateaParis - încălzirea globală are efecte negative asupra sănătății europenilor, avertizează Organizația Mondială a Sănătății. Printre consecințele schimbărilor climatice se află inundațiile și creșterea numărului infecțiilor cu sal- monella. Aceste aspecte demonstrează că schimbările climatice au efecte asupra sănătății oamenilor din toate statele europene, indiferent de obligațiile asumate de țările respective în privința protecției mediului.
Stratul de ozonPeste 60.000 de oameni mor anual din cauza expunerii excesive la soare, cei mai multi îmbolnăvindu-se de melanom malign, afirmă Organizația Mondială a Sănătății (OMS),Zăpada, nisipul și spuma mării reflectă razele ultraviolete, potrivit raportului, iar stratul de ozon care se subțiază permite trecerea unei cantități din ce în ce mai mari. „Radiația ultravioletă nu poate fi nici văzută, nici simțită-, avertizează studiul OMS.Cantitatea de radiații care ajunge la nivelul solului este influenpaiă de momentul zilei, latitudine și stratul de nori.

(Foto: EPA)Copiii suportă greu temperaturile foarte ridicaterămân acasă sau se îndreaptă spre alte destinații va fi mai mare, cu atât va fi mai important impactul distribuit asupra Europei”, afirmă studiul.în timp ce în nord frigul va provoca moartea unui număr mic de locuitori, zeci de mii de persoane riscă să moară din cauza temperaturii ridicate în sudul Europei.Până în anul 2071, numărul deceselor suplimentare provocate de creșterea temperaturilor ar putea ajunge la 87.000.Directoratul pentru Mediu al Comisiei Europene a compilat raportul pe baza datelor
Cel mai cald an din -istorie
■ 2007 va fi anul cel 
mai cald, ca urmare a 
încălzirii globale și a 
fenomenului El Nino.Londra (MF) - Met Office din Marea Britanie face o prognoză globală în luna ianuarie a fiecărui an. Potrivit predictiilor de anul acesta, temperatura medie la nivel global va crește cu 0,54

provenite de la serviciul european de monitorizare a sateliților.

Comisarul european pentru 
mediu, Stavros Dimas (Foto: epa)

grade Celsius peste temperatura medie de 14 grade Gel- sius din perioada 1961-1990. în plus, există 60% șanse ca anul 2007 să fie la fel de cald sau mai cald decât anul 1998, acum pe primul loc în topul celor mai călduroși ani din lume.Mai mulți cercetători au căzut de acord asupra faptului că temperaturile vor crește cu două până la șase grade Celsius în acest secol,

EL NINO

El Nino este un fenomen care se 

produce la fiecare 4 ani, din 

cauza acumulărilor de aer cald 

de deasupra Pacificului.__________

El Nino schimbă comportamen

tul climatic pe zone foarte întin

se, de la coasta de vest a Ameri- 

cii Latine până în estul Africii, iar 

efectele sale secundare sunt 

globale._____________________________
în trecut a fost considerat la 

originea incendiilor și secetei din 

Australia sau a ploilor din Africa. 

Evoluțiile climatice la scară mare, 

așa cum este El Nino (sau 

Oscilația Nord Atlantică în tim

pul iernii boreale), contribuie 

adesea la stabilirea unor recor

duri de căldură.

în principal din cauza emisiilor de carbon rezultate din arderea combustibililor fosili. Ei spun că această creștere de temperatură va conduce la scăderea calotelor glaciare, la creșterea nivelului mărilor și la schimbarea tiparelor meteorologice, care ar putea conduce la declanșarea de inun- ' datii, foamete și furtuni violente care vor pune milioane de vieți în pericol.
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Belu, invitat la Gala Sportului
■ Președintele ANS - 
invitat de DSJ la pre-

• mierea celor mai buni 
sportivi hunedoreni.

Ciprian Marinujkl • Naționala la Deva. Lotul echipei națio- y nale de futsal a României din care fac parte și șapte jucători ai campioanei, FC CIP, se va reuni mâine la Deva. Tricolorii vor efectua un stagiu de pregătire în vederea meciurilor cu Anglia, Bulgaria și Letonia din primul tur preliminar al CE Futsal 2007 care se vor disputa la Deva între 18 și 21 ianuarie. (C.M.)• Meci devansat. Partida dintre Cetate și HCM Roman din cadrul etapei a 15-a programată la Deva în 21 ianuarie a fost devansată cu o zi, urmând să se dispute sâmbătă, 20 ianuarie, ora 18.00. „Programul a fost schimbat din cauza desfășurării Ja Sala Sporturilor a preliminariilor CE de Futsal", preciza Marian Muntean, președintele clubului.(C.M.)

ciprian.mBrinu1@informmedia.ro

Au renunțat la ultimul amicalDeva (C.M.) - Cetate Deva nu a mai disputat ultimul meci amical de verificare înaintea startului returului Ligii Naționale de handbal feminin, întrucât Electromureș Tg. Mureș, adversara cu care își programase să joace ieri, s-a confruntat cu numeroase indisponibilități. „Ne-au anunțat că au multe jucătoare accidentate și nu avea rost să cheltuim bani pentru o deplasare la Tg. Mureș ca să jucăm cu o echipă de junioare”, comenta Marian Muntean, finanțatorul clubului devean. „Anularea amicalului nu e un capăt de țară. Am organizat un joc de verificare doar între jucătoarele noastre și ne-am antrenat foarte bine. Oricum, nu ne e frică de Oțelul, adversara din prima etapă a returului și vom merge la Galați cu obiectivul de a obține un rezultat bun”, preciza Marcel Șerban, antrenorul echipei

Deva - Octavian Belu, noul președinte al Agenției Naționale pentru Sport, a declarat că va face tot posibilul să fie prezent la Gala Sportului Hunedorean, după ce Marieta Ucu, directorul DSJ Hunedoara l-a invitat să participe la festivitatea de premiere a celor mai buni sportivi hunedoreni ai anului 2006. “Am un program foarte încărcat, însă pentru că jumătate din viața mi-am petrecut-o la Deva și am fost aproape an de an la aceste premieri ale sportivilor hune- dorenei voi încerca să fiu prezent la festivitate. Oricum urma să ajung foarte curând la Deva, întrucât am în plan să vizitez toate centrele olimpice din țară pentru a vedea cu ce probleme se con-
Bădoiu a ajuns în Vale

Marian Muntean (Foto: Traian Mânu)

■ Oficialii de la Poli 
Timișoara și Jiul au 
semnat ieri o înțelegere 
privind transferul.Petroșani (V.N.) - Alexandru Bădoiu, fundașul echipei Politehnică Timișoara, va semna contractul cu Jiul doar după un nou control medical. Gruparea din Petroșani a solicitat acest lucru după ce doctorii i-au descoperit probleme la rinichi și i-au interzis efortul fizic.Dacă și în continuare analizele vor fi tot negative, atunci este posibil ca Jiul să solicite reducerea sumei de

Reunirea lotului la Jiul 
PetroșaniDeva - (V.N.) - Astăzi, la stadionul grupării Jiul Petroșani, lotul echipei se reunește pentru reluarea pregătirilor. După cum se știe, Jiul continuă meciurile din acest retur de campionat de pe o poziție deloc favorabilă, respectiv, penultimul loc din clasament, după ce o bună bucată de vreme a fost lanterna roșie. Cu doar 3 partide câștigate din 19 jocuri și cu 5 egaluri, minerii nu pot avea pretenții la mai mult. Dimpotrivă, la un moment dat era singura echipă din campionat care era privită ca sigură la retrogradare. Se pare că la Jiul nu vor apărea nume sonore, deși obiectivul echipei este salvarea de la retrogradare. Atât patronul Alin Simota, cât și antrenorul Marin Tudorache au declarat de mai multe ori că, din lipsa fondurilor, la Petroșani nu vor sosi jucători cu nume mari, ale căror transferuri costă mulți bani.

PlecarePetroșani (V.N.) - Conducerea grupării din Petroșani i- a respectat dorința fundașului Adrian Ilie și l-a cedat, marți, la Poli Timișoara, chiar dacă acesta mai avea contract cu Jiul până la finalul actualei ediții de campionat. Fotbalistul a declarat de mai multe ori că nu mai vrea să audă niciodată de Jiul, pentru că nu vrea să joace pe datorii și că preferă să facă tușa decât să revină în Vale. Deși 1-âu achiziționat, oficialii clubului Poli Timișoara au afirmat că nu se vor baza pe serviciile lui Adrian Ilie în retur, cel mai probabil acesta urmând să fie trimis tot sub formă de împrumut la echipa Poli Iași.

I Mia wlțMgaeft’tv.opciauua.Aproape tot globul a devenit de culoare roșie când simulatorul a atins anul 2100.
..........WL... lotului este următorul: în perioada 15-17 ianuarie va fi efectuată vizita medicală. Urmează o readaptare la efort la Lupeni (17- •26 ianuarie), după care o pregătire centralizată la Băile Felix (27 ianuarie - 6 februarie). Participă un lot de 25 de jucători.Președintele clubului, Mircea Ciriperu, a declarat recent că de la echipă nu va pleca nimeni „nici chiar curtații Bălgrădean și Itu. Ei sunt ai noștri, primul, până la vară, al doilea, până în 2009”. Deocamdată, în atenția minerilor sunt 2-3 jucători care se vor adăuea celorlalți aflati în lot.

Meciuri în devansDeva (C.M.) - Echipele de handbal feminin HC Zalău și Rulmentul Brașov vor disputa, miercuri, de la ora 17.00, - . partida contând pentru prima etapă a returului Ligii excesive la soare, cei mai mulți îmbolnăvindu-se de melanom malign, afirmă Organizația Mondială a. Duminica, atunci cana este programată oficial prima etapă a returului Ligii Naționale, HC Zalău evoluează în deplasare, la Debreceni VSC (de la ora 19.00, în tur 21- 31), iar Rulmentul Brașov, pe teren propriu, cu FCK Hand- bold (de la ora 17.00, în tur 29- 24). O altă partidă din cadrul etapei a 14-a a Ligii Naționale s-a disputat în devans, în decembrie, Oltchim Rm. Vâl- 
- - - c———

Octavian Belufruntă și a găsi soluții pentru rezolvarea lor”, a afirmat Octavian Belu. “I-am făcut invitația în cadrul unei discuții telefonice, dar vom trimite și o invitație oficială pe adresa ANS-ului pentru ca președintele ANS să fie prezent la festivitatea programată în data de 31 ianuarie la Casa de Cultură Deva”, preciza directorul DSJ , Marieta Ilcu-Răileanu.
transfer. Oficialii celor două cluburi au ajuns la un numitor comun în ceea ce privește transferul lui Bădoiu, sem- nându-se, marți, o înțelegere prin care gruparea timișoreană îl cedează definitiv pe fundaș în schimbul a aproximativ 40.000 de dolari.Marin Tudorache, antrenorul echipei din Vale, a declarat, marți, că Bădoiu este un fotbalist care poate să ajute echipa în tentativa de a se "salva de la retrogradare. „Nu vă așteptați ca la Jiul să vină nume sonore pentru că nu avem bani să ne permitem să realizăm astfel de transferuri”, a adăugat Tudorache.

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

DA □ vreau să primesc in fiecare dimineață, 
GRATUIT, timp de o lună, la adresa de mai sus, cotid
ianul Cuvântul liber.

Nr.___Bl,
Localitatea
Telefon

__ .
3. în Deva și Hunedoara, distribuție proprie; 
ziarul sosește acasă la prima oră a dimineții;
4. Cotidian de 12 pagini color cu rubrici din 
domeniile: economic, social, politic, cultură, edu-

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

TALONUL Df TESTARE GRATUITA ESTE VALABIL DOAR PENTRU Ci l 
CARE IN ULTIMELE 6 LUNI NU AU FOST ABONAȚI LA "CUVÂNTUL 
UREE SI NICI CITITORI DE PROBA TALONUL NU IMPLICA N'C JN IEI 
D: -. C-ATII FINANCIARE DIN EA=' " TORULUI

încearcă
CUVÂffflll

(Foto: Traian Mânu)în cadrul festivității vor fi premiați cei mai buni 10 sportivi hunedoreni ai anului 2006 la sporturi olimpice și neolimpice. DSJ Hunedoara nu a anunțat încă lista completă a laureaților, ci a precizat, în decembrie 2006, că gimnasta Aluissa Lăcustean, legitimată la CSS Cetate Deva și componentă a lotului olimpic al României, a fost desemnată cea mai bună spor

(Foto: Traian Mânu)Oficialii Jiului așteaptă mult de la fundaș

Marieta llcu (Foto: T Mânu)tivă hunedoreană a anului. „Performanțele care i-au adus acest titlu Aluissei Lăcus- teanu sunt câștigarea a trei medalii la Campionatele Europene de Junioare de la Voios (aur la sol, argint cu echipa și bronz la bârnă) și a mai multor medalii la Campionatul Național de Maestre”, afirma Marieta llcu, directorul DSJ Hunedoara.

mailto:ciprian.mBrinu1@informmedia.ro
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• Accidentare serioasă. Managerul Steaua, Mihai Stoica, a declarat, ieri, că accidentarea portarului brazilian Andrey care a suferit o E bine că nu suntem favoriți
leziune la genunchiul stâng este una serioasă. .Mâine (azi n.r.) vom afla diagnosticul. Este un accident nefericit, care poate surveni oricui, în orice moment", a spus Stoica. (MF)

■ M. Stoica crede că 
Steaua are șanse mari 
să elimine Sevilla, pentru 
că nu e sub presiune.București (MF) - Managerul general al FC Steaua, Mihai Stoica, a declarat marți, că echipa campioană are șanse mari să treacă de FC Sevilla în 16-imile Cupei UEFA, deoarece formația „roș-albastră” a- re șansa a doua și nu este sub presiune. „Deși Sevilla este favorită certă la câștigarea trofeului, eu spun că avem șanse mari, în primul rând pentru că nu avem presiune, suntem outsideri. Când am fost out- sideri, de fiecare dată am făcut surprize incredibile, de ce nu s-ar întâmpla la fel și acum? Am eliminat Valencia, Betis... Am pierdut foarte puține calificări: cu Rosenborg,
Rednic, mulțumit de achiziții

Mijlocașul englez Aaron Lennon și-a prelungit contractul cu Tottenham Hotspur până In vara anului 2012. Lennon, în vârstă de 19 ani, a venit la Tottenham în 2005 de la Leeds United și a făcut parte din lotul naționalei Angliei la Cupa Mondială din 2006. (Foto: EPA)

■ Tehnicianul dinamo- 
vist consideră că jucă
torii transferați în aceas
tă iarnă sunt un plus.București (MF) - Antrenorul echipei Dinamo, Mircea Rednic, a declarat, ieri, la reunirea lotului, că transferul 

Creditați cu șansa a cinceaCluj (MF) - Echipa de baschet masculin „U” Mobitelco Cluj este cotată de agențiile engleze de pariuri cu șansa a cincea la câștigarea FIBA EuroCup Challenge, din cele opt formații rămase în competiție, care vor disputa, joi, manșa tur a sferturilor de finală. Agenția engleză de pariuri Best Be- tting acordă o cotă de 7 la 1 pentru cei care ar miza că „U” Mobitelco va câștiga EuroCup Challenge. Favorita competiției este formația rusă CSK-VVK Samara, cu 2- 1, urmată de BC Dnipro (Ucraina), cu 3-1, BK Prostejov (Cehia), cu 4-1, Keravnos Nicosia (Cipru), cu 6-1, „U” Mobitelco, cu 7-1, Apollon Limassol (Cipru), cu 8-1, Cerkasi Basket (Ucraina), cu 10-1 și Mlekarna Kunin (Cehia), cu 14-1. Președintele executiv al clubului clujean, Mircea Cristescu, a declarat că nu este un fan al pariurilor, dar că se bucură de faptul că o echipă românească de baschet a ajuns să fie cotată la pariuri. Manșa tur a sferturilor de finală se va desfăura joi, după următorul program: Keravnos Nicosia - Prostejov, Apollon Limassol - „U” Mobitelco, Mlekarna Kunin - Samara și Cerkasi - BC Dnipro. Dacă va trece de Apollon Limassol, „U” Mobitelco va întâlni în semifinale, programate în dublă manșă, pe 1 și 8 martie, câștigătoarea din partida Mlekarna Kunin - Samara.

atacantului din Guineea,^ echipă puternică, dar nu de Sambegou Bangoura nu S'KJ® speriat. Ar fi o mare perfor- realizat deocamdată, pre- manță să trecem de ea. Avemcizând că are de ales între acesta și alți doi jucători pe care i-a urmărit. „Sunt mulțumit de lot, nu am de ce să nu fiu. Cei cinci jucători care au venit până acum sunt un plus și vor crea o concurență mai mare decât cei care au plecat. Săptămâna viitoare vor mai veni încă țrei fotbaliști. în legătură cu Bangoura, ni s-a transmis suma de transfer și rămâne ca noi să luăm o decizie. Dar nu este singurul jucător cu care eu am discutat. Mai sunt
Nadal a abandonat la Sydney

Cernea, cel mai bun portar 
din RomâniaBucurești (MF) - Managerul general al FC Steaua, Mihai Stoica, a declarat, ieri, că cel mai bun goalkeeper din România este Cornel Cernea, având în vedere că alt portar român nu a jucat în grupele Ligii Campionilor. „Cernea e cel mai bun portar din România. A fost altul care să joace într-o competiție de asemenea anvergură precum Liga Campionilor? Nu! Atunci dați-mi voie să-l proclam cel mai bun portar din România. Nu vorbesc despre alți portari, dar pe Cernea nu l-am văzut să facă vreo gafă”, a spus Mihai Stoica. Oficialul grupării din Bulevardul Ghencea a afirmat că a existat o singură ofertă pentru atacantul Nicolae Dică, dar aceasta a fost considerată neinteresantă. „A spus Gigi Becali că Steaua nu joacă ofensiv din cauza lui Dică? Refuz să cred așa ceva. Cred că e hilar să spui că nu se joacă ofensiv din cauza lui Dică, el e golgheterul Stelei, nu poate fi pus în ! antiteză cu jocul ofensiv. Adică ce, Dică e I jucător defensiv? Nu cred că Gigi Becali a spus asta”, a adăugat Stoica.

■ Tenismenul spaniol a 
fost răpus de o acciden
tare la coapsă și poate 
rata Openul Australiei.București (MF) - Tenis- manul Rafael Nadal, numărul doi mondial, a abandonat, marți, după primul set al întâlnirii cu australianul Chris Guccione, din primul tur al turneului de la Sydney, din cauza unei accidentări la coapsa dreaptă, cu mai puțin de o săptămână înainte de debutul Openului Australiei.Nadal. condus cu 4-3 în primul set, a chemat preparatorul fizic pentru a 1 se face un masaj la coapsa dreaptă. La scurt timp după ce a pri

MugurelBuga va rămâne la Rapid, pentru că acționarul principal George Copos susține că jucătorul a dovedit, în această perioadă, că este un mare rapidist.

Steaua a revenit după zece ani în Liga Campionilor (Foto: epa)când eram favoriți, cu Mi- ddlesbrough, când după meciul tur și primele 30 de 
doi atacanți și dintre cei trei vom alege soluția cea mai bună”, a explicat Rednic. Eventuala eliminare a formației Benfica Lisabona din șaisprezecimile Cupei UEFA ar fi considerată de Mircea Rednic „o mare performanță”. „Primul nostru obiectiv este să trecem de Benfica. Este o 
șanse, chiar dacă mici. în rest pot spune că pentru noi abia acum începe campionatul”, a menționat Rednic.Tehnicianul a precizat că nu se poate spune că echipa sa a slăbit prin plecarea atacantului Ionel Ganea. „Greu de spus dacă Dinamo a slăbit prin plecare lui, având în vedere că exista un sistem al rotației în acel compartiment și nu se poate spune că era un titular. Ganea a fost totuși un jucătoOțsare și-a făcut datoria față cfe club. S-a com- 
mit îngrijiri medicale, spaniolul a abandonat, în timp ce era condus cu 6-5, decizia fiind luată „de teamă ca accidentarea să nu se agraveze”.Accidentarea datează de săptămâna trecută, de la turneul de la Madras (India-), unde spaniolul în vârstă de 20 de ani a fost eliminat în semifinale de belgianul Xavier Malisse, care a și câștigat competiția.„Am o problemă aici”, le-a spus Nadal jurnaliștilor, indi- cându-le cu degetul interiorul coapsei drepte. „Nu știu exact de ce. Durerea a apărut, luni, în avion, iar de la coborârea din avion și până când am ieșit la primul antrenament, durerea a crescut în intensi

minute din manșa a doua eram favoriți. Singura echipă în fața căreia nu eram favoriți

Dinamo a avut un sezon excelent sub comanda lui Rednicportat exemplar, chiar dacă a mai avut câteva ieșiri”, a adăugat antrenorul dinamon vist. în ceea ce îl privește pe portarul echipei Fiorentina, Bogdan Lobonț, Rednic a afirmat: „Nu cred că mai poate veni la Dinamo. Sunt șanse mici să-l putem aduce”. La reunirea lotului echipei Dinamo au fost prezenți următorii 1'8 jucători: CI. Niculescu, 
tate. Marți dimineață, a fost la fel. Am mers la antrenament și nu mă simțeam prea bine. Pe teren nu am putut juca la potențialul maxim”, a precizat tenismanul spaniol.Rafael Nadal speră să nu rateze totuși primul turneu de' Grand Slam al anului. „Sper să mă refac în două zile, cu ajutorul masajului și al fizioterapiei. Sper să fiu sută la sută pregătit fizic pentru că îmi doresc foarte mult să joc la Openul Australiei, un turneu pe care nu l-am putut disputa anul trecut și care este foarte important pentru mine”, a adăugat Nadal.Spaniolul nu a disputat Openul Australiei în 2006, deoarece nu era complet
Vrea goluri de la GaneaBucurești (MF) - Căpitanul echipei Rapid, Vasile Mafiei, a declarat, ieri, că speră ca atacantul Ionel Ganea să marcheze pentru formația giuleșteană măcar 14 goluri, câte a înscris în turul Ligii I pentru Dinamo. „Șansele noastre pentru un loc în Champions League au crescut odată cu venirea lui Ganea. El e golgheterul turului, are 14 goluri marcate la Dinamo. Sper să o țină tot așa și să marcheze și pentru noi măcar 14 goluri. Nu i-am făcut noi normă de goluri. E un fotbalist de mare valoare și e normal să avem pretenții”, a

5și am fost eliminați a fost Vi- llarreal”, a spus Stoica. Mihai Stoica a afirmat că obiectivul principal al FC Steaua pentru acest an este participarea pentru a doua oară consecutiv yu grupele Ligii Campionilor câștigarea Cupei României. „Locul doi în campionat, dar fără calificare în grupele Ligii Campionilor, n-are nici o valoare”, a comentat Mihai Stoica. Oficialul FC Steaua a vorbit și despre lupta pentru locul doi cu Rapid, CFR Cluj și Poli Timișoara. „Avem avans trei puncte față de Rapid și CFR Cluj și șapte față de Poli, am câștigat jucători importanți care au lipsit în prima parte a campionatului, Mirel Rădoi, Iacob, Cristocea. De asemenea, am realizat un transfer important, Marius Croitoru, și nu ne vom opri aici”, a spus Mihai Stoica.

Dănciulescu, Moți, Șt. Radu,C. Munteanu, Mărgăritescu,D. Șerban, Bălace, Homei<Stanici, Vranjkovici, Mata che, Ropotan, Pulhac, Alexe, L. Ganea, L. Goian și A. Cris- tea. în cursul zilei de astăzi și mâine se vor alătura lotu-, lui jucătorii Denis Romanovsți Maris Smirnovs, Ze Kalanga, George Blay și J^m-Philippe Mendy. • 

Rafael Nadal (Foto epairefăcut după o accidentare la piciorul stâng, datând din octombrie 2005.
spus fundașul. Mafiei consi

deră că în vestiarul echipei nu va fi mai greu acum cu Venirea lui Ionel Ganea. „Cine a zis că e dur Ganea în vestiar? Nu e dur. Mulți dintre noi îl cunoaștem și nu e nici o problemă”, a adăugat Mafiei.Căpitanul rapidist susține că Marius Măldărășanu și Mugurel Buga nu aveau de ce să plece de la formația giuleșteană: „Au făcut lucruri bune pentru Rapid și vor face în continuare. Cine a zis că nu mai sunt buni pentru
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Vând ap. 2 camere (03)
• Deva, Al. Armatei, bl. 4. mobilat; nu sunt agent 
imobiliar. Tel. 0742/207883. (T)
• doui camere la parter (uscătorii), zona Baroul 
de avocați, complex de alimentație publică P+l 
și apartament de serviciu. Tel. 0723/514133, 
235570. (T)

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

«va, zona Zamfirescu, etaj 3,51 mp, balcon 
"flEhis, parchet, contorizâri complete, preț 
115.000 ron. Tel. 0726/710903. (Al)
• semidecomandate, balcon închis, parchet, 
gresie, faianță, 2 focuri gaz, 54 mp, Bălcescu, 
preț 850 milioane lei, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)
• decomandate, centrală termică, termopane, 
parchet, gresie, faianță, balcon închis, etaj 1, 
zona Astoria, preț 35.000 euro, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)
• semidecomandate, centrală termică, 
termopane, multiple îmbunătățiri, zona Astoria 
preț 110.000 ron, negociabil. Tel. 0740/210780. 
(Al)
circuit, contorizâri, balcon închis, etaj 3, zona 
Gojdu, preț 115.000 ron, negociabil. Tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• bd. Bălcescu, et. 2, dec., centrala termică, 
amenajat, preț 120.000 RON, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)
• zona Minerului, et. 1, dec., faianță, gresie, 
balcon, parchet, preț 26.000 euro, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)
• In Gojdu, et. intermediar, semidec, contorizâri. 
parchet, preț 115.000 RON, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)
• In Dada, parter, faianță, gresie, termopane, 
convector, preț 70.000 RON, tel. 221712 sau 
0724/305661. (A2)

Cititorii 
Cuvântul liber: 

Oameni bine 
informați! 

Ziarul familiei
tale!

• pe bd. Decebal, et. intermediar, amenajări, 
centrală termică, preț 140.000 RON, neg., tel. 
221712 sau 0724/305661. (A2)
e urgent, zona Bălcescu, dec., et. 2, amenajări 
modeme, centrală termică, preț 125.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dacia, balcon, fără amenajări, 
preț 78.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
■ b-dul ruliu Maniu, dec., et. 8/10, parchet, 
balcon mare, contorizâri, preț 105.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• pe Aleea Pescarilor, et. 1, dec., contorizâri, 
balcon, s=56 mp, baie, bucătărie mare, preț 
130.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• urgent, dec, living, bucătărie stil bar, CT, 
gresie, faianță, parchet, termopane, et. 1, zona 
Eminescu, preț 38.000 euro, tel. 0740/290024. (A3)
• dec, repartitoare, apometre, balcon închis, 
st=60 mp, zona loan Corvin, preț 1,15 miliarde, 
tel. 0740/290024. (A3) ,
• arcuit, gresie, faianță, parchet, cabină de duș, 
balcon închis, et. 2, zona Dacia, preț 1 miliard, 
tel. 0740/290024. (A3)

Anunțul 
tău e 
gratuit 
în CL!
Anunțurile de mică pu
blicitate pentru 
Cuvântul Liber pot fi 
depuse în cutiile 
speciale instalate în 
următoarele puncte 
- în Deva:

1. Comtim;
2. Stația de autobuz 
Orizont- Micro 15;
3. Galeriile de Artă 
Forma;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția 
Zamfirescu - B-dul 
Decebal;
6. Cepromin;
Orăștie - chioșcul de 
ziare de lângă maga
zinul „Palia"
Dobra ■ la Cooperativa 
de Consum;
Ilia - Centrul de 
schimbare a buteliilor 
Geoagiu-Sat - Casa de 
cultură
Hunedoara:
1. SC Oscar Company 
(lângă stadion);
2. SC Răzvan Divers 
(zona Chizid);
3.SC Unison 
(Sc. Generală Nr.l) 
Sîntuhalm nr. 25

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru 
persoanele fizice.

• semidec, gresie, faianță, parchet, canalizare 
separată, zona Al. Teilor, preț 650 mii., neg., tel, 
0740/290024. (A3)
• semidec, gresie, faianță, parchet, reparti
toare, et. 2, zona Al. Moților, preț 980 mii. neg,, 
tel. 0740/290024. (A3)
• decomandate, etaj 1. cu balcon, zonă ultra
centrală, fără modificări, sau amenajări, preț 
118.000 ron negociabil, accept credit ipotecar, 
tel. 0723/251498,0745/302200. (A4)
• decomandate, etaj intermediar, zona piață- 
Mihai Viteazul, mobilat și utilat, totul nou, 
centrală termică, termopan. ușă metal nouă, 
parchet, gresie, faianță, 2 balcoane, superame- 
najat. preț 52.000 euro negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498.232808.  (A4)
• decomandate, etaj 3, zona Mărăști, renovat, 
parchet, ocupabil azi, preț 125.000 ron nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• etaj inteimediar, 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)

(6
76

44
)

încearcă

Numele_______________________
Prenumele___________________________

Adresa: Str.___________________ .

Nr.____Bl.____________Sc,___ Ap.____

Localitatea___________________________

Telefon_______________________________
DA □ vreau să primesc în fiecare dimineață, 
GRATUIT, timp de o lună, la adresa de mai sus, 
cotidianul Cuvântul liber,

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

tAIHNIII 1,1 II',TARI <.RAHHIAr.ll VAIAIIII IHtAll P, N1HII < I

i CUNOȘTI AVANTAJELE OFERITE DE 
CUVÂNTUL LIBER?

‘ 1. Cotidian local prezent pe piață 6 zile din 7
(apare și sâmbăta);

i 2. Sâmbăta, talon gratuit de mică publicitate;
3. în Deva și Hunedoara, distribuție proprie; 
ziarul sosește acasă la prima oră a dimineții;
4. Cotidian de 12 pagini color cu rubrici din 
domeniile: economic, social, politic, cultură,

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

< ARI IN III IIMI 11 »• I UNI NU AII lOSl AIKlNAU I A < UVANHIl 
IIIUK M Nl< l< lîiriHII l»l 1‘IIOIIA IALUNIII Nil IMI’I l( A NM I IIN 
III l»l fllll K.ATII HNANi IAHI IMN l’AHTI A (IT11 (JIU II UI

1*11'1  aljonament 1 lună 8,‘) 
lei • 3 luni-2\9 lei •Ghini-
Ul.»kl*  12 luiii-IIIIJHei

Depune talonul in cutiile speciale Cuvântul liber sau trimite-1 la OP 1, CP 3 Deva sau pe adresa SC Inform Media SRL, Deva. str.
22 Decembrie, nr. 37A. Pentru informații suplimentare sunați la 0254/211275, int. 8806, persoană de contact Magdalena Șerban.
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• 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, Lic. 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)

• dec, zona Parc (Avram lancu), parter, ST 55 
mp, amenajat, ideal pentru locuit, sau birou, 
cabinet, preț 40.000 euro, neg., tel. 235208, 
0729.018866,0724.620358. (A6)

e zona Dada, et. intermediar, termopane, modi
ficat, parchet laminat, bine întreținut, preț 22,000 
euro, tel 235208; 0724.620358; 0729.018866. (A6) 

o zona N, Bălcescu, modificat, balcon închis, 
parchet în camere, laminat pe hol și bucătărie, 
gresie, faianță, instalații suplimentare noi, preț 
89.000 RON, tel. 235208; 0724.620358; 0729.018866 
(A6)
• zona Gojdu, etaj 1, balcon închis, decoman
date, totul contorizat, suportă modificări, 55 mp, 
preț 1Ș.000 ron. Tel. 235208,0724/620358. (A6)

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

• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/716578. (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 aecomandate, 
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. 231800:0740/317314. (A9)

• Brad, gresie, faianță, parter, zona A, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent,In Deva, plata imediat. Tel. 215212. (Al)

• foarte urgent, apartament 2 camere, în Deva, 
orice zonă, indiferent de etaj, se oferă preț bun, 
plata imediat, de preferință fără amenajări, se 
oferă de la 65.000 ron pînă la 130,000 ron, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

SUPER OFERTA!
Uși de interior PORTA DOORS
■ tamplarie PVC Șl ALUMINIU PROPUI 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 Creanga, Dl. 25. ap. 2

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, parchet stejar, zid din 
cărămidă, contorizări apă, gaz, Deva, Bdul 
Bălcescu, preț 110.000 ron. Tel. 0254/229444 după 
ora 18. (T)
• Deva, Bălcescu, etaj 3, parchet, balcon închis, 
contorizări complete, preț 94.000 ron. Tel. 
0726/710903. (Al)
• decomandate, contorizări, 2 băi, balcon, zona 
Liliacului. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• dec, CT, 2 balcoane, bucătărie modificată, 
gresie, faianță, parchet, boxă, zona Dorobanți, 
preț 70.000 euro, neg, tel. 0740/290024. (A3)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, termopane, gresie, 
faianță, parchet, garaj, boxă, zona împ. 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, etaj 2, cu centrală termică, termopan, 
parchet, gresie, faianță, 2 balcoane, poziție 
deosebită, zonă liniștită, accept credit ipotecar, 
preț 79.000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200,232809. (A4)
• zona Udo, ultracentral, 2 băi, balcon, deco
mandate, termopan, parchet, gresie faianță, 
bine întreținut, preț 55.000 euro negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• dac, et 2, CT proprie, 2 băi, 2 balcoane, 
geamuri termopan, mobilat, str. Dorobanți, preț 
53.000 euro, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)
• et Intermediar, dec., CT proprie, 2 băi, 2 
balcoane, st=94 mp, b-dul 22 Decembrie, preț 
175.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (A5)
•. zona Decebal et. 3, termopane, 2 băi cu gresie 
și faianță, 2 balcoane închise, totul contorizat, 
parchet în camere, merită văzut, preț 45.000 
euro, tel. 235208; 0724.620358; 0729.018866. (A6) 
e zona Decebal, decomandate, CT, parchet, preț 
135.000 RON, neg, tel. 235208; 0724.620358; 
0729.018866. (A6)
• zona împăratul Traian, Deva, etaj intermediar, 
decomandate, 2 băi, 100 mp, centrală termică, 2 
balcoane, termopane, gresie, faianță, parchet, 
merită văzut, garaj sub bloc, preț 80.000 euro. 
Tel. 235208,0724/620358. (A6)

• str. Scărișoara, et. 3, semidec, liber, balcon 
închis, laminat, apometre, instalație făcută pt. 
CT, preț 95.000 RON, tel. 206003,0749/268830. (A7)
• zona Tltu Maiorescu, semidec., et, 4, izolat, CT, 
ușă metal, s=60 mp, preț 125.000 RON, neg., tel. 
206003,0745/159608.(A7)

• B-dul 1 Decembrie, semidec., et. 1, liber, 
contorizări, neamenajat, vedere la bulevard, 
preț 170.000 RON, neg., tel. 206003,0745/159573. 
(A7)
• B-dul Decebal, dec., 2 băi, bucătărie mare, 
balcon de 10 mp, cu vedere la bulevard, CT, ușă 
metalică, preț 140.000 RON, neg., tel. 0745/640725. 
(A7)
• zona parc, dec., 2 băi, balcon mare, cu vedere 
spre cetate, CT, amenajat frumos, aprobări + 
proiect pentru mansardare, preț 62.000 euro 
neg., tel. 0749/268830. (A7)
• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 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)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

Vând ap. 4 camere (07)

• semldecomandate, centrală termică, parchet, 
gresie, faianță, bloc acoperit, zona Gojdu, preț 
40.000 euro. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• dec, gresie, faianță, parchet, CT, garaj, boxă, 
et. intermediar, zona împăratul Traian, preț 
70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dec, CT, 2 băi, boxă, 2 balcoane, st=U2 mp,
et. intermediar, zona pizzeria Veneția, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3) .
• dec, Ihring, faianță, gresie, 2 băi, 2 balcoane, 
bucătărie modificată, et. intermediar, zona 
Banca Transilvania, preț 70.000 euro, neg., tel. 
0740/290024. (A3)

• zona CarpațL etaj 1, balcon mare închis, 
contorizări, parchet, fără modificări, sau 
amenajări, accept credit ipotecar, preț 50.000 
euro negociabil, tel. 0745/302200,0723/251498, 
232809. (A4)
• decomandate, etaj 2, zona Eminescu, cu 
balcon mare închis, centrală termică, parchet, 
fără modificări, sau amenajări, poziție 
deosebită, accept credit ipotecar, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

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

• dec, «1=100 mp, contorizări, zona Dorobanți, 
preț 46.000 euro, tel. 223400, 0720/387896. 
0740/914688. (A5)

e termopane, CT proprie, bucătărie mare, 
cămară în balcon, Al. Lalelelor, preț 42.000 euro, 
neg, tel. 223400,0720/387896,0740/914688 (A5)

• zonă ultracentrală, et. 2, st 100 mp, balcoane 
spațioase, decomandate, gresie, faianță, 
parchet în camere, 2 băi, CT, proaspăt zugrăvit, 
merită văzut, preț 60.000 euro, tel 235208; 
0724.620358. (A6)

o bloc cărămidă, zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg, tel. 235208,0729/018866. (A6)
• zona L Creangă, 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță, CT, 2 balcoane, Inst. sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică, preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288, (A8)

• zona I. Creangă, 4 camere decomandate, 
gresie, faianță, et. bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță, CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288 (A8)

• doc, 2 băi, hol central, balcon, etaj 3, zona 
Progresul, Deva, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
231.800. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva, 6 balcoane, 2 băi, scară interioară, 
centrală termică, 130 mp, preț 240.000 ron. Tel. 
0722/564004.(Al)
• zona L Creangă, 6 camere decomandate, P+M, 
et. bun, 3 băi, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)

Vând case, vile (13)

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

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

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

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

• 2 camere, bucătărie, hol. apă curentă, gaz 
metan, canalizare, st=400 mp, zona Călugăreni, 
preț 230.000 RON, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688 (A5)
• casă, P+1.4 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)

Societatea comercială METALCOMAT SRL București 
(J40/15082/2004, CUI R 12506560), pârâtă în dosarul 
nr.8243/2004 pe rolul Tribunalului Hunedoara este 
citată pentru data de 01.02.2007 în proces cu SC 
CONTAUDIT EVALEX SRL Deva - în calitate de admi
nistrator judiciar al SC SYDTRANS SA Hunedoara.

(74131)

comercială angajează:

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

• zonă ultracentrală, casă modestă, 450 mp, 
acces auto, toate utilitățile (apă, gaz, curent), fs 
15 m, merită văzută, preț 250.000 ron. Tel. 235208, 
0724/620358. (A6)
• zona Barițiu, D+ P+l, 4 camere, 2 băl, 2 
bucătării, balcon, scară interioară, garaj pentru 2 
mașini, grădină, centrală termică, preț 200000 
euro, tel. 235 208,0724-620358 (A6)
• construcție 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi, 
3 dormitoare, terasă, garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă, garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• 3 camere, bucătărie, baie (gresie, faianță), 
piscină, curte, ST=580 mp, zona ultracentrală 
Deva, preț 150.000 euro negociabil, tel. 231.800; 
0740/317.314. (A9)
• Brad, casă 8 camere, subsol, bucătăria, terasă, 
curte 1320 mp, posibil privatizare, preț atractiv, 
zonă centrală, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, la târgul de vite, 2 camere, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală, canalizare, zona A, apă curentă, posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, 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, casă cu grădină, în Deva sau Simeria, 
plata imediat. Tel. 215212. (Al)

Vând case la țară (17)

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

Vând garsoniere (19)
o confort 1, zona Teatru - Hunedoara, balcon - 
închis, ușă metalică, termopane (baie și 
bucătărie), preț 60.000 ron. Tel. 0721/513871. (T)

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

• urgent, decomandate, parchet, gresie, faianță, 
repartitoare, etaj 3,30 mp, zona Gojdu, preț 620 
milioane lei, negociabil. Tel. 0742/019418, (Al)
• semldecomandate, contorizări, balcon închis, 
zona gării, preț 75.000 ron, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al)

• confort 1, dec., bucătărie, baie, faianță, gresie, 
contorizări, et. intermediar, zona Dorobanți, preț 
85.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)

• confort 1, dec., bucătărie, baie, faianță, gresie, 
suprafață de peste 40 mp, zona Dorobanți, preț 
110.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• 2 camere, baie, et. intermediar, zona Gojdu, 
preț 67.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. 
(A2)
• dec, ocupabilă imediat, zona Zamfirescu, preț 
22.000 euro, neg, tel. 0741/154401,227542 seara. 
(A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță, gresie, balcon, 
contorizări, zona Contim, preț 85.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• urgent, zona Dorobanți, et. intermediar, 
balcon, contorizări. preț 80.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dacia, modernizări, et. 1, preț 
60.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Gojdu, et. intermediar, 
contorizări, preț 67.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• semidec, zona Mărăști. preț 65.000 RON, tel. 
0740/290024. (A3)
• 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, termopan, 
parchet, ocupabilă imediat, preț 83.000 ron nego
ciabil, 0723/251498,0745/302200. (A4)
• zona Decebal, dec, etaj bun, contorizări, fără 
modificări, ocupabilă repede, accept credit 
ipotecar, preț 85.000 ron negociabil, tel. 
0788/165703,0745/302200. (A4)
• zona Minerului, bloc de cărămidă, parchet, 
apometre, repartitoare, ușă metalică, ocupabilă 
repede, preț 47.000 ron negociabil, tel. 
0788/165703,0745/302200. (A4)
• et 1, dec, contorizări, termopane, gresie și 
faianță moderne, Al. Romanilor, preț 65.000 RON, 
neg, tel. 223400,0720/387896,0742/005228, (A5)

- telefon mobil
O OPERATOR DISP. TRANSPORT
Cerințe:

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

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

(73613) 

o et 3, contorizări, balcon, Al. Crișului, preț 
48.000 RON, neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• parchet laminat apometre, lavabil, B-dul 
Kogălniceanu, preț 75.000 RON, tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228. (A5)
• zona M. Eminescu, dec, et. 3, ocupabilă 
imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)
• zona Miorița, balcon mare, contorizări, 
ocupabilă imediat, preț 75.000 RON, neg, tel. 
235208,0729/018866. (A6)
o zona Piață, et. 2, contorizări, balcon, parchet, 

preț 235208,0724/620358. (A6)
• urgent, zona Dacia, dec, et. bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg, tel. 0745/786578. (A8)
o zona Dada, 1 cameră, baie, parchet marmură, 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48.000 Ron, neg, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet, gaz contorizat, 
gresie,-preț 60.000 Ron, neg, tel. 0746/779288. 
(A8)
s zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră, gresie, faianță, inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată, preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288. (A8)
• dec, amenajată (parchet laminat, gresie, 
faianță), contorizări, etaj 3, zona Zamfirescu 
Deva, preț 85.000 Ron negociabil, tel. 231.800; 
0740/317.314. (A9)
• semidec, suprafață 35 mp, cameră cu 
parchet, contorizări, balcon, zona Mărăști, Deva, 
preț 62.000 Ron negociabil, tel. 231.800; 
0740/317314, (A9)
• Brad, confort 1 sporit, etaj 2, mobilată, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpăr garsoniere (20)
• garsonieră, 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/ 275 740/535095. (A4)

Vând terenuri (21)
• două terenuri extravilan de 6000 și 24.700 mp, 
localitatea Totești ■ Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă, titlu și CF, preț negociabil. Tel. 
0254/212272,0723/732560. (T)
• Intravilan 4600 mp, la 14 km de Deva, șosea 
asfaltată, apă, gaz, canalizare, toate la poartă, 
acte în regulă. Tel. 0729/055585, 0254/212803, 
după ora 18. (T)
• Deva, zonă rezidențială,. 6 parcele, 740 
mp/parcela, fs 22 m, facilități, preț 20.000 
eu ro/parcel a. Tel. 0722/564004. (Al)

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

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

• teren Intravilan, st=2.750 mp, fs=20 m, 
facilități: apă, curent, gaz, zona Sântandrei, preț 
15 euro/mp, tel. 0740/290024. (A3)

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

• teren In Deva, zona, Eminescu, parcelat, de la 
500 mp, la 800 mp, teren plan, formă dreptunghi
ulară, poziție bună, ideal pt. investiție, construție 
casă, acte la zi, preț de la 22. euro/mp, ia 25 
euro/mp, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)

• teren Intravilan la DN 7, la intrare în Simeria 
dinspre Deva, st= 10.000 mp, fc= 25 m, toate 
utilitățile, preț 17 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)

• teren Intravilan, st=370 mp, în zona ultracen
trală, toate utilitățile, Deva, preț 280 euro/mp, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5)

• teren Intravilan la DN 7, Vețel, st= 2.300 mp, 
fs=13 m, curent electric, gaz metan, preț 7 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)
• teren Intravilan la DN 7, între Deva și Simeria, 
2 parcele alăturate a câte 3.600 mp, fiecare, 
utilități în zonă, preț 19 euro/mp, neg., tel. 
223400,0724/169303,0740/914688. (A5)

VinziCumperi închirieziSchimbiCauți
Alege CL pentru anunțul tău

S.C,,ARTUDION"-aj 
sediul în BRAD, importator 
și distribuitor de materiale 
pentru finisaj interior și 
exterior, angajează:

1. AGENTCOMERCLAL
Cerințe:

- experiență în vânzări
- studii medii sau 

superioare
- carnet de conducere

categoria B

I ■!«*«.
CURIER HOTEL
Condiții:
- studii medii
- cunoștințe limbi străine, pre
ferabil limba engleză
- prezență plăcută
■ abilități de comunicare.

CV-urtle se depun la sediul Hotelului WIEN, Calea Zarandulul nr. 55 sau se 
trimit pe fax 233331, e-mall: Georglanaohotelwien.ro, până la data de 
10.01.2007. (73220)

• 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)
• zona Zăvoi, 1000 mp, fs 15 m, toate utilitățile, 
ideal construcție casă, panoramă superbă, preț 
40 euro mp. Tel. 235208,0724/620358. (A6)

• intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)

• intravilan sau extravilan, suprafață 6000 - 
12000 mp, zona depozitelor, Sântuhalm, 
Bârcea, Mintia, Șoimuș, alte zone. Tel. 
0744/515537 sau 0744/56176L (7/3.01)

• intravilan, laDN7,st3041mp,fs90m,cunr.de 
casă, certificat de urbanism, gaz, apă, curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578. (A8)

• Deva, Intravilan, la DN 7,' st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)

• Intravilan, In Deva, zona Zăvoi, S-1000 mp, FS- 
18, utilități în zonă, preț negociabil, tel. 212.141 
sau 231.800. (A9)
• S 500-1000 mp, zona Bejan, Deva, toate 
utilitățile în zonă, preț 25 euro/mp., tel. 231.800 
sau 0745/511.776. (A9)
• Brad, zona B, 1 ha, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• Brad - 04 ha + pădure, pentru construcție 
case de vacanță, la șosea pe malul Arieșului, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490. 
(A10)

Cumpăr teren (22)
• 5 ha teren intravilan, la șosea Deva sau împre
jurimi, plata imediat. Tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)
• Deva, P+l, 150 mp și teren, 2 garaje, centrală 
termică, canalizare, apă, gaz, preț 82.000 euro. 
Tel. 215212. (Al)
• urgent, hală de producție, 5 birouri, rampă, 
poduri rulante, curent trifazic, CT, teren aferent 
4800 mp, zona industrială Deva, tel. 0740/290024, 
0254/232060. (A3)
• apartament 2 camere, zona Gojdu, modificat 
în spațiu comercial, contorizări, preț 36.000 euro 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Eminescu, parter, modificat spațiu 
comercial, parchet, gresie și faianță, contorizări, 
ocupabil repede, preț 120.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Mărăști st 24 mp, toate facilitățile, griț 

sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578. (A8)

Vând alte imobile (27)
• Brad, zona Blăjeni, cabană din lemn, 60 mp, 
mobilată, curent, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, dependințe (garaj P+l) 50 mp, curte 
mare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040:490,0788/158.483. (A10)

Imobile chirii (29)
• închiriez apțuțament 2 camere, ultracertf 
centrală termică, nemobilat, 400 ron/lunăX .. 
0722/258444. (T)
• închiriez urgent apartament 2 camere Deva, 
contorizări, preț foarte avantajos. Tel. 
0723/683113. (T)
• pe b-dul Decebal, et. 2,2 camere dec., reparti
toare, mobilat frumos, s=56 mp. preț 150 
euro/lună și garanție, din 10 decembrie, tel. 
0745/367893. (A2)
• pe b-dul Decebal, et. 1.3 camere dec, mobilat 
frumos, repartitoare,. s=70 mp, preț 700 
RON/lună și garanție, tel. 0745/367893. (A2)

• str. Caragiale, et. 2,2 camere dec., CT, mobilă 
nouă, amenajări deosebite, dotări, preț 250 
euro/lună + garanție, tel. 0745/367893. (A2)

2. ASISTENT MANAGER
Cerințe:

- studii superioare
- operare PC

- cunoașterea limbii
engleze

- vârsta de până la
35 de ani

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

(73863)

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

RECLAME

mcaaideva.rdsnet.ro
Georglanaohotelwien.ro
cunr.de
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• garsonieră mobilată, aragaz, frigider, zona 
Mărăști, preț 110 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3) 

apartament 2 camere dec., mobilat complet, 
aragaz, frigider, zona Piață, preț 150 euro/lună, 
tel. 0740/290024. (A3)

• ofer spațiu comercial de închiriat ST 45 mp. 
super amenajat, zona BRD Deva, CT, termopane, 
preț 8 euro/mp, neg., (360 euro/lună, neg.), tel 
235208.0729.018866,0724.620358. (A6)

• zona MârtșH, apartament 3 camere (living și 2 
dormitoare), termopane, centrală termică, 
podele laminate, tv color, gresie, faianță, mobilat 
și utilat, preț 300 euro/lună. Tel. 235208. 
0729/018866. (A6)

• caut apartamente sau garsoniere, (ne)mobi- 
late, zona Gojdu, B-dul Decebal, piață, M. 
Eminescu, ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile oferite, tel. 235208,0724-620358,0729- 
018866. (A6)

• apartament 4 camere, zona Liliacului, etaj 
intermediar, de lux, centrală termică, 
termopane, gresie + faianță, parchet, complet 
mobilat și utilat, merită văzut, preț negociabil, 
tel. 235208,0724-620358. (A6)

• apartament 2 camere, zona Dacia, et3, C.T., pe 
termen lung, pentru persoane serioase, preț 100 
euro/lună + garanție, tel. 0745/640725. (A7)

• garsonieră, zonă centrală, et. 1, mobilată, 
contorizări, preț 100 euro/lună + garanție, tel. 
0745/640725. (A7)

• garsonieră, dec, nemobilată, parter, zona 
Trident, preț 100 euro/lună + garanție, tel. 
0745/159608, (A7)
• apartament 2 camere dec., mobilat, CT, zona 
Banca Transilvania, pe B-dul 22 Decembrie, preț 
200 euro/lună + garanție, tel. 0749/268830. (A7)

• apartament 2 camere dec., et. 2, nemobilat, 
zonă centrală, preț 150 euro/lună, tel. 
0749/268830. (A7)

• apartament 2 camere, mobilat și utilat pentru 
pretențioși, CT, termopane, pe termen lung, preț 
250 euro/lună, neg., tel. 0745/640725. (A7)

• apartament 1 camere dec, zonă centrală, 
mobilat, utilat contorizări, preț 200 euro/lună, 
tel. 0745/159608. (A7)

• apartament 3 camere semidec, et. 1, nemo
bilat, contorizări la apă, gaz, zona centrală, preț 
180 euro/lună tel. 206003,0749/268830. (A7)

• apartament 2 camere semidec., parter, zona 
Kogălniceanu, balcon, apometre, gaz contorizat, 
nemobilat, preț 120 euro/lună, tel. 206006, 
0749/268830. (A7)

• închiriez spațiu comercial, s=32 mp, zona 
Bălcescu, nou amenajat modern, pentru birouri, 
sediu firmă, preț 250 euro/lună neg, tel. 
0745/640725. (A7)

• închiriez sp. corn, s=16 mp, geam la alee,
> acces prin scara blocului, apă caldă, căldură, 

preț 50 euro/lună, tel. 206003,230324. (A7)
• închiriez uscătorie amenajată ca sp. corn, 
pentru diferite activități, vedere în spate, zona 
Trident, preț 200 RON/lună, neg, tel. 206003, 
230324. (A7)

• ofer spațiu pentru depozitare, parter de vilă, 
zona Simion Bărnuțiu, preț 100 euro/lună, tel. 
206003,230324. (A7)
• închiriez spațiu comercial, s=5C mp, 2 
încăperi, grup sanitar, zona Pavilioanele 
ofițerilor, pretabil prestări servicii, preț 600 
RON/lună, tel. 206003,230324. (A7)

• spațiu comercial în Deva, zonă ultracentrală,
- .3, S-140 mp, amenajat, contorizări, preț negociabil, 

tel. 231.800 sau 0745/511.776. (A9)

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

Auto românești (36)
• vând Dada 1310, stare foarte bună, preț 500 
euro. Tel. 0722/509475. (T)

SC CONTAUDIT EVALEX SRL Deva, lichidator 

judiciar, anunță vânzarea la licitație publică a bunurilor aparținând debitoarei SC 
MIRACETI COM SRL Hunedoara, respectiv mașini și instalații specifice industriei 

alimentare:

- mașină opărit și epilat - preț pornire - 4.000 lei, exclusiv TVA;

- mașină umplut KF26OA - preț pornire - 17.000 lei, exclusiv TVA;

- mașină injectat PSM10 - preț pornire - 3.000 lei, exclusiv TVA;

- malaxor vid - preț pornire - 3.200 lei, exclusiv TVA;

- mașină vacuum vcc/06IH - 2.1OO lei, exclusiv TVA;

- mașină vacuum vcc/011 - preț pornire - 5.7OO lei, exclusiv TVA;

- mașină fulgi gheață, defectă - preț pornire - 1.700 lei, exclusiv TVA;

- 2 cărucioare mobile afumare - preț pornire - 250 lei/buc., exclusiv TVA;

- ferăstrău cu bandă - preț pornire - 6.000 lei, exclusiv TVA;

- ferăstrău cu bandă - preț pornire - 4.000 lei, exclusiv TVA;

- 9 aparate de condus aerul la termosuflante - preț pornire- 450 lei/ buc., 
exclusiv TVA;

- ferăstrău circular - preț pornire - 1500 lei, exclusiv TVA.

Licitația va avea loc la sediul lichidatorului din Deva, str. Avram lancu, bl. H3, în 
data de 23.01.2007, ora 10. în caz de neadjudecare, licitația se va relua în 

fiecare zi de marți, în același loc, la aceeași oră și în aceleași condiții.

Informații suplimentare, achiziționare caiet de sarcini la tel. 0254/233081; 

0723154641.

(74135)

XC. AiPA PKOL) XÂ. 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)

Auto străine (37)
• vând Citroen C3. af 2003, motor 1,2, benzină, 
extrase, full, 102.000 km. Tel. 0723/270348. (T)

• vând Ford Mondeo, af 2001, 2000 cmc. 
ABS, ESP, dimatronic, geamuri și oglinzi 
electrice, preț 9000 euro. Tel. 0722/335395. 
(5/9.01)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

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

Mobilier și interioare (47)
• vând urgent și convenabil bibliotecă, canapea 
extensibilă plușată, 2 fotolii mari și mobilă de 
bucătărie nouă. Tel. 0727/288460,744563. (T)

Plante și animale, agroali•• 
mentare (57)

• vând pul căine Ciobănesc german, preț 120 
ron. Tel. 0729/838514. (T)
• vând purcei 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. 
0723/395908(6/801)

• vând convenabil covor persan, mochete, 
masăși scaune bucătărie, comodăîncăițăminte. 
Tel. 0723/288282. (T)

• vând cuptor patiserie cu injectorul nou, 
mașină întins aluatul și malaxor. Relații la' 
tel. 0765/246805. (2/2812)

• vând țuică de prune.'Tel. 234194.

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
lonuț Aurel. Se declară nul. (8022631/801) ;

• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Trocan Gheorghe. Se declară nul. (11/9.01)

• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Voinic Valeria Se declară nul. (8022632/8.01)

■ pierdut monetar seria HD ICF nr. 06825326 la 
seria HD ICF nr. 06825350 aparținând SC Nicoleta 
Monica Exim SRL Deva. Se declară nul. (2/9.01)

• pierdut slgHIu nr. 229, aparținând Filialei 
Bradmin Brad. Se declară nul. (1/9.01)

Licitații (64)
• ASC Spâtaru Rișcuiița vinde prin licitație 54 mc 
cireș. Licitația va avea loc în data de 17 ianuarie 
2007, ora 15,30 la Căminul cultural Rișcuiița. 
(4/9.01)

Solicitări servicii (71) (3/9.01)

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

• caut o femeie pentru ajutarea unei persoane 
bolnave la domiciliul acesteia, respectiv 
cumpărături, menaj. Relații la tel. 0254/216203. 
(T)

Prestări servicii (72)

Suntem alături de familiile Bretotean și Tolgy la pierderea celui care a fost
BRETOTEAN DRAGOMIR

Dumnezeu să-l odihnească! Familia Grecu
Profund îndurerați de pierderea prietenului drag

• abordabi, transport zilnic, sigur și 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)

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

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

Oferte locuri de muncă (74)
• angajăm cusâtoare triplok cu contract de 
muncă, salariu atractiv, în funcție de 
.performanțe. Tel. 0747/622197, 0722/646965. 
(10/8.01)
• Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7 Deva, Al. 
Patriei nr. 6, organizează concurs pentru 
ocuparea postului de muncitor calificat tr. II 
(bucătar), studii medii, în data de 23.01.2007, ora 
10. Tel. 0254/215076. (7/9.01)

• SC Carpat Construct SRL Deva angajează 
urgent inginer constructor. Relații la tel. 
0254/226650. (13/9.01)
• societate comercială angajăm femeie de 
serviciu pentru scări de bloc, cu carte de muncă 
Informații la tel. 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)
• societate comercială angajăm personal 
pentru curățenie. Informații latei. 0744/395625. 
(5/5.01)
• sortator produse, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• strungar universal, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 10.01. Tel. 213244, orele 9 -16.

• sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 3 
posturi, data limită 20.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• șef atelier transporturi, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

<Mwe» ișmHn

LIBER
Acces limitat la spital!

'.V

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

Pentru că suntem numărul 1 in juUeț, 
te ajutăm să fii și tu numărul 1!

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE:
A1 - Prima Invest
A2 - Garant Consulting
A3 - Imobfranc
A4 - Fiesta Nora
AS - Casa Betania
A7 - Mimason
A8 - Morellia
A9 - Elitte
A1O - Liliacul Multicom

Calculatoare si accesorii 
(51)

Piața Victoriei 53/10 5
tel. 0354-405-002,0254-235-509 “

BENE
Internațional

calculatoare * monitoare 
imprimante - accesorii pc 
importator direct sistem noi și second hand 

în limita 

stocului!

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

Reduceri mari 
în IANUARIE

• șef formație industria confecțiilor 
îmbrăcăminte, Petroșani, 1 post, data limită 

15.01. Tel. 213244, orele 9 -16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hunedoara, 6 posturi, data limită 31.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Orăștie, 1 post, data limită 28.02. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• șofer de autoturisme și camionete, Deva, 1 
post, data limită 15.01. Tel. 213244, orele 9 -16.

• șofer de autoturisme și camionete, Orăștie, 1 
post, data limită 15.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• șofer de autoturisme și camionete, Orăștie, 2 
posturi, data limită 20.01. Tel. 213244, orele9 • 16.

• tâmplar universal, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 15.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• termlsHratamentlst de piese semifabricate, 
Orăștie, 4 posturi, data limită 30.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• vânzător, Deva, 2 posturi, data limită 11.01. Tel. 
213244, orele 9-16.

• vânzător, Hațeg, 4 posturi, data limită 20.01. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 10.01. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
14.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Lupeni, 4 posturi, data limită 15.01. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• vânzător, Orăștie, 3 posturi, data limită 15.01. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Orăștie, 3 posturi, data limită 31.01. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• vânzător, Simeria, 1 post data limită 10.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Vulcan, 1 post, data limită 15.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• zldar-rosar-tencuitor, Deva, 2 posturi, data 
limită 10.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• zidar-rosar-tencuitor, Hunedoara, 5 posturi, 
data limită 14.01., fără antecedente penale. Tel. 
213244, Orele 9-16.
• zkfar-rosar-tencuitor, Petroșani, 5 posturi, 
data limită 15.01. Tel. 213244, orele 9 -16.

Decese (75)

Studenții anului II ai Universității de Vest Timișoara Jk - Filiala Deva sunt alături de dl. lector universitar dr. țf Moș Ionel în suferința provocată de dispariția mamei sale.
Dumnezeu s-o odihnească!

(9/9.01)

Colectivul Filialei Deva a Universității de Vest Timișoara transmite sincere condoleanțe și este 
_tl alături de dl. lector universitar dr. Ionel Moș și de Tf familia sa în greaua încercare provocată de dispariția mamei sale.

Dumnezeu s-o odihnească!

(8/9.01)

Studenții anului III ai Colegiului Universitar Pedagogic Deva sunt alături de domnul lect, univ. dr. Moș Ionel în încercarea grea pricinuită de decesul mamei sale
MOȘ EUGENIAși transmit sincere condoleanțe întregii familii îndoliate.
Dumnezeu s-o odihnească în pace!

j-^ Condoleanțe prietenei dragi Monica Tolgy pentru1 r pierderea tatălui.
Dumnezeu să-l odihnească în pace! Anca Armeanu

DRAGOMIR BRETOTEAN
Dumnezeu să-l odihnească!Colegii promoției 49 a Liceului Pedagogic Deva

COMUNICAT
în vederea completării efectivelor de ofițeri operativi de informații, Serviciul Român de Informații organizează, în anul 

2007, prin Academia Națională de Informații, concurs de Admitere la următoarele forme de învățământ:

1. Curs universitar de licență, în cadrul Facultății de Informații, în perioada 21 - 27.07.2007 pentru specializările: 
psihologie - informații și comunicare și relații publice - informații.

Cifra de școlarizare, pentru seria 2007 -,2010, este de 15 locuri băieți și 5 locuri fete, pentru fiecare specializare.

Durata studiilor este de 3 ani și se adresează exclusiv absolvenților de liceu, cu diplomă de bacalaureat, în vârstă de 

până la 23 de ani, împliniți în anul organizării concursului, care sunt apți din punct de vedere medical și psihologic și 
acceptă să lucreze, după finalizarea studiilor, în unitățile unde vor fi repartizați, conform nevoilor Serviciului.

înscrierile pentru participarea la concurs se fac în perioada 3 ianuarie - 15 februarie 2007, la sediul Secției Județene 

de Informații din Deva, str. Mihăi Eminescu, nr. 130.

2. Curs universitar de mașter „Managementul activității de informații pentru securitatea națională". Candidații 

declarați admiși vor fi încadrați în Serviciul Român de Informații, urmând ca prin cursul menționat să dobândească 

competențele profesionale necesare exercitării atribuțiilor de ofițeri de informații.

Cifra de școlarizare, pentru seria 2007 - 2009, este de 150 de locuri, dintre care 120 pentru bărbați și 30 pentru 

femei.

Oferta se adresează exclusiv absolvenților învățământului superior de lungă durată, cu examen de licență sau de 

diplomă, în vârstă de cel mult 32 de ani, împliniți în anul organizării concursului, care îndeplinesc condițiile pentru 

încadrare în Serviciul Român de Informații în calitate de ofițeri de informații, sunt apți din punct de vedere medical și 
psihologic, buni cunoscători ai unei limbi străine și care acceptă, după terminarea studiilor, să lucreze în unitățile unde 

vor fi repartizați, conform nevoilor Serviciului.

înscrierile pentru participarea la concurs se fac în perioada 3 ianuarie - 28 februarie 2007, la sediul Secției Județene 

de Informații din Deva, str. M. Eminescu, nr. 130.

Detalii suplimentare privind condițiile de înscriere la concurs, pentru fiecare dintre formele de învățământ menționate, 

probele de concurs, modul de desfășurare a acestora și statutul celor admiși pe durata cursurilor de pregătire se pot 

obține de la sediul Secției Județene de Informații (telefon; 0254/233342, interior 620 sau 0722/498507), sau pe site1 

ul instituției(wwwsri.ro) (74013)
\______________________________________________________________________________________________________________ y
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încă o stea pe Walk of Fame• Record. „Apocalypto", în regia lui Mei Gibson, a stabilit un nou record de încasări pentru un film într-o limbă străină la lansarea în Marea Britanie.• în sfârșit. Urșii de la grădina zoologică din Moscova au intrat în hibernare după luni de insomnie, cauzată de iarna prea caldă.

Expoziție în această lună va fi vernisată, la Muzeul de Arheologie din Atena, expoziția ce va cuprinde sculpturi reprezentând zeii greci. (Foto: epa)

RecompensăNew York (MF) - R.E.M., Van Halen și Patti Smith vor ajunge în Rock and Roii Hali of Fame care, pentru prima dată, va recompensa și mari artiști ai stilului hip-hop, precum Grandmaster Flash și Furious Five. Ceremonia va avea loc pe 12 martie, la New York. Noii admiși sunt aleși în urma voturilor a aproximativ 600 de membri ai Fundației Rock and Roii Hali of Fame, cu sediul în Cleveland.
Deja în topLondra (MF) - „Harry Potter and the Deathly Hallows”, ultimul volum din seria scrisă de romanciera britanică J. K. Rowling a devenit lider în topurile de vânzări on- line, deși nu se cunoaște încă data lansării pe piață. Cartea s-a situat pe primul loc pe site-ul Amazon la doar opt ore după ce fanii au primit permisiunea de a-și rezerva un exemplar.

Takamoto (Foto: FAN)

Scooby- 
Doo orfan
Los Angeles (MF) -
Iwao Takamoto, cre
atorul celebrului cățel 
animat Scooby-Doo 
dar și al unor per
sonaje din seriile 
„The Flintstones" și 
„The Jetsons", a 
murit la vârsta de 81 
de ani în urma unui 
infarct. Știrea a fost 
confirmată de Gary 
Miereanu, purtător 
de cuvânt al com
paniei Warner Bros. 
Animation. Takamo
to i-a creat pe Scoo
by-Doo, pe 
slăbănogul lui stăpân 
Shaggy șl pe prietenii 
acestora Velma, 
Daphne și Fred la 
sfârșitul anilor '60, 
pe când lucra la stu
dioul de animație 
Hanna-Barbera.

Curios Elefănțelul Shaina Pali dă târcoale bradului despodobit de la grădina zoologică din Berlin. (Foto: epa)

Incendiu în MalibuLos Angeles (MF) - Un incendiu care a fost întețit de rafalele puternice de vânt a scăpat de sub control, luni, în apropiere de Malibu, California, distrugând opt locuițe și avariind alte cinci. Incendiul a izbucnit în zona de tufișuri situată de-a lungul oceanului și a distrus rapid opt locuințe din Malibu, un cartier luxos care ocupă o porțiune de 42 de kilometri din zona de coastă a Californiei. Cel puțin alte cinci case au fost avariate, iar locuitorii au fost obligați să evacueze zona din cauza flăcărilor. Nu există informații despre posibile victime. Sute de pompieri și avioane-cisternă au încerat să stingă incendiul. Intensificat de rafale de vânt și de umiditatea scăzută, incendiul a distrus cu repeziciune opt hectare de teren din apropiere de Universitatea Pepperdine.în Malibu se află locuințele mai multor vedete de la Hollywood.

■ Actrița Hilary Swank 
a primit o stea pe cele
brul „bulevard al gloriei" 
de la Hollywood.Los Angeles (MF) - Actrița americană Hilary Swank, recompensată cu două premii Oscar, a primit o stea pe celebrul „bulevard al gloriei” de la Hollywood, cartier istoric al cinematografiei americane, ea fiind cea de-a 2.325-a personalitate din lumea showbiz- ului care obține această distincție, transmite AFP.De origine modestă, fostă campioană la înot, Hilary Swank, în vârstă de 32 de ani, a putut fi văzută recent în filmul „Dulcele ’ sărut al Dahliei”, în regia lui Brian de Palma. Săptămâna trecută a fost lansat în America de Nord cel mai nou film al său, „Freedom writers”, care prezintă povestea unei învățătoare dintr-un cartier defavorizat din regiunea orașului Los Angeles. Starul a reușit o performanță rară la Holly-
Streep va părăsi Hollywood-ulLos Angeles (MF) - Meryl Streep (57 ani) spune că se gândește să părăsească Holly- wood-ul, pentru că nu are o ofertă prea bogată de roluri bune pentru actrițele care au depășit vârsta de 40 de ani. Âctrița a făcut aceste declarații pentru revista Britain's Daily Express, adăugând: „M-am gândit serios să renunț de tot la actorie dacă nu apar alte roluri decât cele de femei nebune sau oribile”.Streep, care săptămâna trecută a fost premiată pentru
Paradisul vânătorilor europeni
■ România, țara cu cei 
mai mulți urși din 
Europa, este paradisul 
vânătorilor europeni.Paris (MF) - România este țara în care trăiesc cei mai mulți urși din Europa - aproximativ 6.700 de urși în Munții Carpați - dar și zeci de mii de lupi, porci mistreți, vulpi și cerbi, animale care sunt vânate de oamenii de afaceri români și străini, scrie, luni, cotidianul francez Liberation. Vânătorii din Occident nu au mai așteptat intrarea României în Uniunea Europeană pentru a veni aici să vâneze, mii de francezi, germani și italieni participând anual la diferite vânători.

George Djorgovski, coordona
torul echipei (Foto: EPA)

Hilary Swank (Foto: epa)wood: să obțină două premii Oscars la categoria „cea mai bună actriță” înainte de a împlini 30 de ani. în 2000 a fost recompensată pentru rolul din „Băieții nu plâng niciodată”, iar în 2005 a fost premiată de Academia americană pentru rolul din „O fată de milioane”, în regia lui Clint Eastwood.
rolurile din „Diavolul se îmbracă de la Prada” și „A Prairie Home Companion” de către Național Society of Film Gritics, nu este singura actriță de la Hollywood care critică lipsa de de roluri pentru artistele cu vârste peste 40 de ani.Actrița Demi Moore, în vârstă de 44 de ani, a vorbit recent despre același subiect: „Pentru multe actrițe momentul în care împlinesc 40 de ani înseamnă sfârșitul carierei, este timpul ca ele să iasă la pensie”.

Fostul secretar de stat al Agriculturii, Vasile Lupu, a declarat, în urmă cu câteva luni, că numărul de 6.700 de
Prima „tripletă" de quasariParis (MF) - Astronomii au descoperit trei găuri negre gigantice foarte apropiate una de cealaltă, fenomen ciudat pentru că de obicei aceste entități sunt situate în centrul propriei galaxii, a anunțat marți Organizația europeană pentru cercetări astronomice din emisfera australă (ESO). „Tripleta” inedită a fost detectată la aproximativ 10,5 miliarde de ani-lumină de Pă

urși reprezintă „cu 6p% mai mult decât numărul optim” de urși care ar trebui să populeze pădurile. Deși susținătorii

drepturilor animalelor estimează că această cifră este supraevaluată, Asociația Română a Vânătorilor consideră că acest număr este real. Un motiv este faptul că există un număr mult mai mare de femele urși în raport cu cel al masculilor (un raport d,e două femele la un mascul). Un alt motiv este clima, deoarece, de câțiva ani, iernile sunt din ce în ce mai calde, așa că urșii hibernează din ce în ce mai puțin. în consecință, femelele nasc trei sau patru urși, în (locul unuia singur într-o perioadă determinată de timp.Pentru sezonul 2006-2007, numărul de urși care au fost vânați a fost de 300. „Nu există nici un pericol de dispariție a speciei”, a declarat Vasile Lupu.
mânt, spre constelația Fecioarei. Astronomii au descoperit trei surse de lumină foarte puternice, numite „quasari”, emise atunci când praful interstelar este atras într-o gaură neagră datorită unei gravitații puternice. Un quasar, de o mărime mai mică decât cea a sistemului nostru solar, poate fi mai strălucitor decât o galaxie compusă din miliarde de stele, conform ESO.

Temmy , mama urangutan, își ține puiul în brațe în țarcul ei de la Muenster Zoo, Germania.(Foto: EPA)


