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S-au supărat pe preot
• Teren pentru case. Un număr de 50 de tineri deveni au primit, de la Primăria Deva, terenuri pe care să-și ridice case. Ei au însă obligația ca într-un an, pe cei 250 sau 300 de metri pătrați, să facă cel puțin fundația viitorului imobil. (S.B.)

■ Țăranii din Fizeș s-au 
supărat pe preot pentru 
că le-a pus „scaune de 
restaurant" în biserică.

Fizeș (T.S.) - Aproximativ 30 de localnici din satul Fizeș (comuna Băița) s-au adunat, ieri, pentru a-și arăta nemul

țumirea față de preotul satului. Oamenii reclamă modul în care părintele se achită de îndatoririle preoțești și faptul că acesta ar fi folosit, în interes propriu, banii proveniți din sponsorizări. Există însă și acuze de-a dreptul hilare. Unele voci din sat susțin că scaunele pe care preotul le-a

adus în biserică sunt „de restaurant” și că apa pe care acesta o sfințește ajunge, în timp, să miroase, lucru care demonstrează; fără echivoc, că e ceva în neregulă cu slujba de sfințire. „A luat scaunele vechi și a adus scaunele astea, de restaurant. Le-a obținut gratis, apoi ni le-a vândut cu

350.000 de lei”, afirmă Nicolae Popa. „Soba din biserică a fost înlocuită. Am avut o sobă de fontă, pe care el a vândut-o la fier vechi, apoi a cumpărat una de tablă. Mai mult, nu a băut tot vinul de împărtășanie din pahar, ceea ce e o blasfemie”, susține Ioan Bota, fostul crâsnic al bisericii, /p.3

gării: optimiștii și pesimiștii. /p3
■> ’i-- (Foto: Călin Bicâzan)

la-ți primarul la întrebări!blemelor tale și dorește ca acestea să fie aduse la cunoștința autorităților locale pentru a fi rezolvate cât mai repede cu putință. Ai vreo întrebare pentru primarul localitățiiîn care trăiești? Telefonează între orele 09.00și 11.00 la 211275, scrie-ne pe adresa redacției sau trimite-ne un mail la adresaadrian.salagean@informmedia.ro. Vom cere pentru tine răspunsul edililor în cauză!
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Cuvântul liber vine în întâmpinarea pro

Ifl timp ce tranșpp • un bolnav spre sjpttSb® ambulanță SMURD a fost implicată într-un' accident rutier. Evenimentul s-a petrecut ieri dimineață într-o intersecție din Deva, /p.3
(Foto: Mihaela Tămaș) fffâ www.huon.ro

Gata cu restricțiile pentru străini
■ Mulți cetățeni străini 
care au rămas în județ 
sunt comercianți italieni 
și chinezi.

Deva (M.T.) - Cetățenii UE au dreptul de a rămâne pe teritoriul unui alt stat membru pentru o perioadă de până la 3 luni, fără nici o condiționare sau formalitate. Prima condiție pentru obți

nerea rezidenței în România este ca cetățenii străini să stea cinci ani aici, după care vor primi cartea de identitate românească și vor dobândi aceleași drepturi ca și cetățenii români. Interdicțiile vor fi aplicate doar în cazurile în care cetățenii străini comit infracțiuni de ordine publică sau de siguranța statului, ori pun în pericol sănătatea publică. Toți cetățenii UE care

vor dori să-și stabilească reședința în România trebuie să plătească o taxă de 7 lei, care până acum costa 394,25 lei. în prezent, în județul Hunedoara locuiesc 570 de cetățeni străini, majoritatea din țările membre ale Uniunii Europene. /p.6

Firme dizolvateDeva (C.P.) - Oficiul Registrului Comerțului Hunedoara a înaintat în instanță peste 5000 de acțiuni pentru dizolvarea firmelor care nu și-au depus în temeiul legal bilanțul contabil. în vizor au fost firmele care nu și-au îndeplinit această obligație pentru anii 2003 și 2004. /p.5

Cozma rămâne în tară
■ Fostul lider al mine
rilor nu are de gând să 
plece definitiv în 
străinătate.

Petroșani (M.S.) - Fostul lider al minerilor din Valea Jiului, Miron Cozma, nu are de gând să plece definitiv din țară, a declarat fratele acestuia, Tiberiu Cozma. El a arătat însă că fratele său are mai multe invitații de a se deplasa peste hotare la diferite reuniuni ale unor orga-

nizații muncitorești din vestul Europei. Aflat aproape de eliberarea din penitenciarul Rahova, Miron Cozma mai are de trecut „hopul” recursului înaintat de procurori la sentința Judecătoriei 5 București. în plus, fostul lider al minerilor, Miron Cozma, are interdicție să vină în Petroșani și în București pentru o perioadă de cinci ani de la eliberarea din închisoare, fapt care a fost apreciat de fratele acestuia ca o „decizie curioasă”.

î t www.huon.ro 
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• Ales vice. Deputatul PD Marian Jean Marinescu a fost ales, ieri, vicepreședinte al Grupului PPE-DE din Parlamentul European. Mărfi, francezul Joseph Daul a fost ales președinte al Grupului PPE-DE, înlocuindu-l pe Hans-Gert Poettering, care va candida pentru președinția PE.

Și-au depus candidaturile

Sprijin, nu 
alianță

București (MF) - Președintele de onoare al PSD, senatorul Ion Ilies- cu, a declarat, marți, în- tr-o emisiune televizată, că PSD nu exclude ideea sprijinirii unui guvern minoritar PNL în ipoteza în care PD și-ar retrage miniștrii de la guvernare, dar exclude ferm i- deea unei alianțe cu formațiunea liberală. Președintele de onoare al PSD a insistat asupra i- deii de sprijin și nu de alianță cu PNL.
Au încetat 
operațiunile

Bagdad (MF) - Schimburile de focuri au încetat în cursul nopții de marți spre miercuri în cartierul Haifa, din centrul Bagdadului, unde trupele americane și irakiene au lansat, marți, o vastă operațiune comună împotriva insurgenților sunniți.

Jaap de Hoop
Scheffer (Fotq: epa)

Până în
2009Bruxelles (MF) - Se
cretarul general al 
NATO, fostul minis
tru olandez de Exter
ne Jaap de Hoop 
Scheffer, a fost de
semnat ieri, prin con
sens, de statele 
membre drept secre
tar general al Alianței 
până în 2009, potri
vit unui diplomat. 
„Ambasadorii celor 
26 de state au decis 
continuarea manda
tului său, care se va 
încheia în 2009, în 
cadrul unei reuniuni 
săptămânale a Con
siliului Atlanticului de 
Nord, desfășurată în 
prezența sa", a expli
cat diplomatul.

8 60 de concurenți pen
tru Biroul Politic Central al 
PNL și doar unul pentru 
funcția de președinte.

București (MF) - Aproximativ 60 de candidaturi pentru unul din cele 30 de locuri în viitorul Biroul Politic Central al PNL au fost înregistrate, până ieri dimineață, de Secretariatul General al PNL, în timp ce pentru funcția de președinte al partidului și-a depus candidatura doar Călin Popescu Tăriceanu.Actualul președinte liberal, premierul Călin Popescu Tăriceanu, este singurul candidat pentru șefia PNL la Congresul Extraordinar al formațiunii din 12 - 13 ianuarie.în ceea ce privește funcțiile de vicepreședinți și de mem

bri ai viitorul Birou Politic Central, candidează doi sau trei liberali pe un loc.Pentru cele șapte posturi de vicepreședinte național, candidează ministrul Varujan Vosganian, liderul deputaților PNL, Crin Antonescu, președintele PNL București, Ludovic Orban, senatorul Norica Nicolai, senatorul Teodor Me- leșcanu, ministrul Mihai Răz- van Ungureanu, dar și secretarul general al Guvernului, Radu Stroe.Concurență mai mare se înregistrează pentru posturile de vicepreședinți pe regiuni de dezvoltare, fiind înregistrate câte două sau trei candidaturi pe un loc.
Congresul, In weekendCu toate că termenul limită convenit la Delegația Perma

nentă a expirat, Secretariatul Genaral al PNL primește încă dosarele de candidaturi. De altfel, nu este exclus să mai fie depuse candidaturi deoarece, potrivit Statutului în vigoare, acestea pot fi depuse până în ziua Congresului.La ultima ședință a Delegației Permanente s-a convenit ca depunerea candidaturilor pentru funcțiile ce vor fi alese la Congresul extraordinar să se facă până miercuri la ora 10.00, deci cu 48 de ore înainte de Congres. însă dacă vor exista candidați și după acest termen Secretariatul General al PNL va fi obligat să primească aceste candidaturi, potrivit Statutului în vigoare.Statutul care va fi aprobat la Congres va cuprinde o prevedere conform căreia depu-

Călin Popescu Tăriceanu, sin
gurul candidat la șefia PNL

(Foto: arhivă)nerea candidaturilor se poate face cu cel puțin 48 de ore înainte de începutul Congresului, în timp ce actualul Statut dă libertate liberalilor de a-și depune candidatura până în ziua Congresului.
Barroso cere Rusiei credibilitate

Anii Mii de libanezi, susținători ai mișcării Hezbollah, au protestat ieri la Beirut, pentru a doua zi, împotriva planului de reforme promoyat de guvern. (Foto: epa)

Bruxelles (MF) - Președintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, a cerut Rusiei, cel mai important furnizor de energie din Uniunea Europeană, „să-și reinstaure- ze credibilitatea” afectată prin întreruperea livrărilor de petrol prin Belarus, relatează AFP.Barroso a reiterat că UE „consideră inacceptabile astfel de evenimente”, mai precis întreruperea livrărilor fără consultarea prealabilă cu țările consumatoare.„Nu este în interesul unei țări furnizoare sau de tranzit să nu apară credibilă. Este de datoria lor să reinstaureze credibilitatea de care au beneficiat pe o perioadă atât de lungă de timp”, a declarat el,

Președintele CE, Jose Manuel Barroso (Foto: epa)prezentând propunerile Comisiei Europene de a se ajunge la o politică în domeniul energiei comună celor 27 de state și de a reduce dependența energetică de UE.Barroso nu a făcut comentarii direct® cu privire la a- cordul anunțat ieri la Minsk dintre Rusia și Belarus, disputa acestora aflându-se la

originea închiderii de luni a conductei de petrol Drujba, care alimenta cu petrol mai multe state europene, prin tranzitarea Belarusului.„Dacă acest caz va fi rezolvat, nu putem decât să fim fericiți, însă nu pot comenta cu privire la detaliile pe care încă nu le-am primit”, a subliniat Barroso.

Drepturi pentru 
persecutați

București (MF) - Președintele Traian Băsescu a promulgat, ieri, Decretul privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a* celor deportate în străi-Jî nătate ori constituite în prizonieri.Legea pentru modificarea și completarea Decre- tului-Lege 118/1990 urmărește să realizeze o reparație morală pentru persoanele care s-au împotrivit fățiș, chiar prin acțiuni armate, regimului) totalitar comunist. '"I

Peremiști în extrema dreaptă europeană
București (MF) - PRM are cinci reprezentanți în grupul de extremă dreapta din Parlamentul European, dintre care Eugen Mihăescu va ocupa funcția de vicepreședinte al grupului, iar Petre Popeangă pe cea de trezorier, a declarat,

ieri, vicepreședintele executiv al PRM Lucian Bolcaș.Conform lui Bolcaș, numele grupului de extremă dreapta constituit în PE este „identitate, tradiție, suveranitate”, iar doctrina este cea a naționalismului luminat.

Lucian Bolcaș a precizat că grupul este format din 20 de europarlamentari, din care 5 sunt ai PRM. El a adăugat că, în urma negocierilor, PRM a obținut o funcție de vicepreședinte al grupului, pe care o va ocupa Eugen Mihăescu, și

postul de trezorier, care îi va reveni lui Petre Popeangă.Parlamentarii de extremă dreapta au întrunit un număr, suficient de membri pentru ‘ forma un grup politic în PE, prin intermediul căruia vor avea acces la fondurile UE.

Miron Beteg
mironbeteg@yahoo.com

Diabolizări second-hand

Două evenimente au ținut, mediatic și emotiv, capul de afiș al începutului de săptămână: scoaterea icoanelor din școli și ieșirea lui Miron Cozma din închisoare. Ce-a putut uni două evenimente care nu aveau, aparent, nici o legătură între ele, unul aflat în penumbra transparentă a credinței, celălalt în întunericul deplin al istoriei recente? Ce liant subteran le putea lega? înainte de toate, faptul că ambele au fost acoperite numai de explicații reziduale. Iar mai apoi, modul grotesc de a le transforma în scuze mântuitoare.Nu comentez problema prezenței icoanelor în școli. Voi spune numai că e atâta intransi

gență ortodoxă în această discuție, atâta clamare violentă a unei identități răsăritene a poporului român, încât reacțiile sunt mai degrabă abandonări misticoide decât atitudini ale toleranței. Nu-și află rostul, la început de secol XXI, identitățile violente. Identitățile violente - culturale ori religioase - au fost botezate cu un nume pe care, din reflex și din pudoare, îl atribuim doar zonei arabe. Terorism. Iar terorismul nu practică toleranța, una dintre valorile vestice care și-a făcut, chiar la ei, cu greu loc. Mi-a fost dat să citesc că toți cei care sunt de acord cu scoaterea icoanelor din școli sunt unelte ale diavolului. Mi-a fost dat să aud potop de

........... -* -blesteme aruncat pe capul lor și în cârca a șapte generații viitoare. Ba, mai mult, totul e văzut ca un raport antagonic între Răsăritul „tai neț" și Occidentul „civilizației". în România, dincolo de Carpați, când vorbim de credință uităm câteva sute de ani de istorie europeană. Ne vrem europeni, dar niște europeni de secol XVIII. Din păcate, culesul de căpșuni va face, pentru BOR, cât un război religios. Chiar în sânul bisericii se vorbește tot mai apăsat de necesitatea updatării ortodoxiei. Cu cât va pierde mai mu Iți credincioși, cu atâta ortodoxia va vedea în aderare o scuză mântuitoare. După alipirea de UE, Biserica Ortodoxă pare a se pregăti de un război de uzură cu modul de viață occidental, tot mai dia- bolizat.Această „scuză" de a fi europeni s-a manifestat cu asupra de măsură și în cazul Miron Cozma. Legal, omul are

dreptul să iasă din pușcărie dar, totuși, ce-ar fi să mai stea acolo? Lege, lege, dar până la un punct. S-a susținut chiar un transfer masiv de fonduri între familia lui Cozma și judecători, doar asta explicând îngăduința acestora. Când un judecător nu aplică legea, e corupt. Când o aplică, e și mai corupt. Semănăm, în acest moment, cu boierii români care începuseră să poarte haine 
ocțidentale, dar nu puteau renunța, nicicum, la turban. De parcă nu lliescu și șleahta lui îi chemaseră pe mineri la București, ne-a fost mult mai simplu să-l diabolizăm doar pe Cozma. O diabolizare second- hand. O diabolizare lașă. O diabolizare a fricosului fanatic, lliescu, în schimb, s-a transformat într-un soi de patriarh al politicii românești. în loc să semneze cereri de grațiere, semnează sentințe. în loc să zâmbească strâmb procurorilor, le zâmbește larg gazetarilor și țării. Nu înseamnă, asta, că Miron Cozma

nu și-a meritat anii de pușcărie. Dar, repet: e o diabolizare second-hand. Cea mai patetică frază e cea care explică faptul că mineriadele ne-au împins cu zece ani în urmă și ne-au amânat și aderarea cu zece ani. în orice găsim o scuză. Să fim serioși: nu mineriadele au produs haosul din justiție, nu ele au dat peste cap agricultura românească și nici n-au transformat corupția într-un mod de a fi al clasei politice. Am pierdut imens datorită mineriadelor, dar nu atât cât ne convine să credem. O mică vină o au minerii. Restul e vina noastră, a tuturor. Hai să nu ne confundăm, deocamdată, cu niște europeni. Să ne dăm jos turbanele mai întâi și să nu râgâim la masă. Nu există scuze mântuitoare. Doar mântuire, pur și simplu.
♦* *Punctele de vedere exprimate de colaboratorii ziarului nostru în rubricile de opinii nu coincid neapărat cu cele ale redacției.

CUVÂN1W. JURNAL
Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Cotidian editat de SC Inform Media SRL, 
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 

Nr. ISSN 1220-9570

TELEFOANE REDACȚIE: 0254-211275, 212157, fax 218061
ADMINISTRATA: 211275
MARKETING Șl PUBLICITATE: Magdalena Șerban - int.8806
DISTR1BUTE: Camelia Gîga - int.8804
MICA PUBLICITATE: 212157
E-mai: cuvantufâinf or mmedia.ro

Redactor șef' Adrian Sălăgean
Redactori: Valentin Neagu, Ina Jurcone, Ciprian Marinuț, Clara Pâs, 
Sanda Bocanidu, Mihaela Tămaș, Tiberiu Stroia, Călin Bicăzan 
Fotoreporter Traian Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goța, Adriana Gârnițaru
Corectori: Atee Negru, Luiza Mamuț

Abonamentul la Cuvântul liber costa 8,9 lei pentru o lună, 25,90 lei
pentru trei luni, 48,90 lei pentru șase luni și 89,90 lei pentru un an
la sediul redacției și la propriii distribuitori de presă, și 7,60 lei plus
taxele poștale la factoni poștali și la oficiile poștale din teritoriu.

Dacă vre< să testezi graturt Cuvântul hber, timp de o lună, sună la
080’ 030303 (netaxaniTL devenînd astfel cititor de proba

Reclamații
privind

difuzarea
ziarului

la telefonul
080 - 030'303

mailto:mironbeteg@yahoo.com
mmedia.ro


joi, 11 ianuarie 2007 «CTOAHTATE /3

• Șoferi șofWjfeoați în urma acțiunilor și controalelor efectuate în trasee, polițiștii hunedoreni au aplicat 84 amenzi la legea circulației, din care 9 la regimul de viteză și au ridicat în vederea suspendării 6 permise de conducere, din care unul pentru consum de alcool. Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 9.949 lei. (M.T.)I eșJfeOWftlățt UE. Produsele alimentare *lomânești vor avea înscrise pe etichetă, în următorii trei ani, vitaminele și mineralele adăugate în procesul tehnologic. Așa prevede un proiect de regulament care a fost adoptat de instituțiile comunitare. (S.B.)
• Antâtfâifte Autoritățile române au la dispoziție un an pentru a finaliza sistemul național centralizat de evidență a datelor privind traficul de persoane. Pentru reducerea amplitudinii fenomenului, consiliile județene trebuie să deruleze, anual, campanii de informare și sensibilizare a populației. (S.B.)

Ambulanța dată peste cap
■ O ambulanță 
SMURD a fost impli
cată, ieri dimineață, 
într-un accident rutier.

Cultele 
religioase

Deva (S.B.) - Aflat de doi ani în dezbaterea Parlamentului, textul i proiectului legii privind libertatea religioasă și regimul general al cui- i telor a fost aprobat cu i unele modificări. Amendat în mai multe rân- i duri, proiectul a ajuns să prevadă că statul poate subvenționa nu- cultele cunoscute. De asemenea, numărul persoanelor care se pot asocia pentru a forma un cult a fost majorat ; de la trei, la 300, aceas- i ta fiind una dintre mo- i dificările esențiale ale formei finale ce a fost i adoptată. Deputății au râgtat că, dacă s-ar fi pWtrat posibilitatea ca trei persoane să formeze o asociație care să beneficieze de subvenții de la stat, acestea ar fi i început să se înmulțească în excedent. i
Eabioat medical doctor Anca Seorgeta, din Hunedoara 

- Cabinet medical doctor Chiriac Vașile, din Hunedoara 

-SirounatarJal Earcaș Ladislau, din Hunedoara
- Cabinat medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara

:...r4Eaftal medical doctor Hmm Ileana, din Hunedoara
- Farmacia veterinară S.C. Mira Vet Impex S.R.L., Hune

doara
- tecii. din Deva
- Eabinet medical doctor iegruțlu Alexandru, din Deva 

Cabinet medical Jramosan, din Deva
- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simeria

■ ’' ■' ,r... 

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.

Vot prin 
SMS

Trimite SMS conținând cuvântul

întrebarea săptămânii: Credeți că 

salariile vor crește substanțial 

acum după aderare?

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.

Diploma 
de studii 
în UEDeva (S.B.) - Integra
rea în UE înseamnă 
și recunoașterea 
diplomelor românești 
în țările europene. 
Dacă vor să mun
cească în străinătate, 
românii au nevoie și 
de un aviz al aso
ciațiilor profesionale 
din țara respectivă. 
Pe lângă diploma de 
absolvire și avizul 
asociațiilor profesio
nale mai este nevoie 
și un certificat din 
partea prefecturii 
românești de care 
aparține absolventul. 
Studenții care vor să 
urmeze studii în 
străinătate trebuie să 
se asigure că materi
ile se regăsesc în pro
grama românească, 
în caz contrar, studi
ile din străinătate nu 
vor fi recunoscute în 
România.

Mihaela TAmaș_______________
mihaela.tamas@lnformmedia.ro

Deva - Accidentul s-a petrecut la intersecția străzii Mihai Eminescu cu bulevardul Nicolae Bălcescu, miercuri dimineață în jurul orei 10.30. Ambulanța, condusă de Gheorghe M., transporta spre spital o femeie de 72 de ani care suferise un accident vascular. în apropiere de sediul Poliției Județene din localitate, în timp ce trecea prin intersecție, având în funcțiune semnalele acustice și luminoase, ambulanța a fost lovită de un autoturism Mercedes. în urma impactului, ambulanța s-a răsturnat și astfel a alunecat pe șosea aproximativ 20 de metri, oprindu-se într-un autoturism Lada 1200, parcat pe trotuar, care la rândul său a rupt un stâlp din beton. A fost solicitat ajutorul altei ambulanțe care a transportat bolnava la Spitalul
Aderarea între nașpa și OK
■ Tinerii deveni au 
păreri diferite asupra 
procesului de integrare 
europeană.

Deva (C.B.) - Tinerii hunedoreni manifestă o deschidere tot mai puternică spre lumea europeană, lucru sesizabil atât la nivelul conștiinței acestora, prin importanța acordată procesului de integrare, cât și la nivelul stilurilor de viață pe care ei le adoptă. Se poate spune că atitudinea tinerilor față de integrarea României este una pozitivă. într-un studiu efectuat în 2006 de Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativei Tinerilor pentru a vedea starea de spirit a tinerilor odată cu integrarea europeană, reiese că adepții acestui proces sunt majori
„Acuzațiile sunt nefondate!"
■ Preotul neagă 
acuzațiile localnicilor și 
spune că a vrut doar 
să modernizeze spațiul.

Fizeș (T.S.) - Pe lâhgă acuzațiile privind schimbarea scaunelor din biserică și cele legate de neprofesionalism, Nicolae Popa mai susține că preotul ar fi încasat sute de milioane din sponsorizări, bani pe care i-a folosit în interes personal. „A luat bani de la Deva Gold și de la Mintia. Sute de milioane despre care nu ne-a spus cum i-a folosit. Preotul ăsta trebuie să plece de aici. Nu mai avem nevoie de el”, spune Nicolae Popa.

Preotul Dorin Klandi N. Popa lângă "scaunele de restaurant'

Nici una din persoanele aflate în ambulanță nu a suferit leziuni graveJudețean Deva. în ambulanță se aflau în momentul producerii accidentului doi pa- ramedici, șoferul și Angela D., fiica bolnavei.
Dosar pentru vătămareNici unul dintre aceștia nu a suferit leziuni grave. Șeful Biroului Poliției Rutiere De
tari, 80% față de cei 20% care aii o atitudine neutră sau anti-integrare ori care consideră că prioritatea numărul unu a României o constituie reîntregirea teritorială.
Nu, da și... baniLa Deva, tinerii se împart în două categorii: unii văd inutilă integrarea, iar alții afirmă că de acum încolo tinerii se vor bucura de avantaje. „Cred că integrarea europeană va aduce multe dezavantaje și era mai bine dacă țara noastră nu se integra. Aici, la școală nu ni s-a explicat prea mult ce înseamnă integrarea europeană, noroc că am făcut în clasele V-VIII o materie opțională numită <Integrare Europeană:*”, Andra Tănasă, elevă a Liceului Pedagogic „Sabin Drăgoi”. Alții simt mult mai

în preajma cercului de răzvrătiți au existat și săteni care au susținut că tot ceea ce se spune sunt minciuni. Cât despre preotul satului, Dorin Klandi, acesta a negat toate acuzațiile. „Am schimbat scaunele din biserică pentru că am dorit să modernizez acest spațiu. Na sunt scaune de restaurant. în multe biserici din țară există astfel de scaune. Cât despre banii din sponsorizări, mi-ar fi părut bine să fie vorba de sute de milioane! Aș fi putut face atâtea lucruri pentru comunitatea de aici! Dar am primit niște sume foarte mici. Lucru care se poate verifica cu ușurință”, susține preotul din Fizeș. 

va, subcomisarul Cristian Popșor, declară că „ambulanța SMURD avea pornite, în momentul producerii accidentului, semnalele acustice și luminoase. A fost acroșată lateral de un autoturism și s- a răsturnat, lovind altă mașină parcată. Cercetările continuă pentru a se stabili

Andra Tănasă Andreea Moldovan Cosmina Mieluțoptimiști, iar unii mai pragmatici.„Odată cu integrarea vom avea posibilitatea să avem schimburi de experiență și astfel vom avea posibilitatea să vedem cum se face școală în Europa”, afirmă Cosmina Mieluț, elevă a aceluiași liceu. „Cred că acum se va

Ne găsești, azi, în hypermarketul TRIDENT din Deva, începând cu ora 17,00.
i Fetele noastre îți stau la dispoziție! Te așteptăm!

cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul de circulație”. în cauză a fost întocmit dosar de cercetare pentru vătămare corporală din culpă. Ambulanța a fost achiziționată anul trecut contra sumei de 70.000 de euro și a fost distrusă în proporție de 80 la sută.

schimba nivelul de trai. Odată cu integrarea vor crește atât salariile cât și alocațiile elevilor”, spune și Andreea Moldovan. în concluzie, tinerii privesc integrarea României ca fiind un lucru bun și investesc speranță în procesul care tocmai a început.

mailto:mihaela.tamas@lnformmedia.ro
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1746 - S-a născut Jchann NataWI Matei, pedagog 
și dldactician de marcă al Europei (m, 1827).______________
1812 - S-a născut pictorul șl fotograful Carol Pop de

Szathmary (m. 1887)._________________ __

1812 - S-a născut Wllllam James, psi
holog și filozof american, promotor 

al pragmatismului (m 1910}.__________

1909 - I.I.Q. Brâtianu este ales 

președinte al Partidului Național lll-i 

beral_____________________________________
1922 - Este folosită pentru prima dată 

Insulina pentru tratamentul diabetului.

1928 - A murit, la 87 de ani, scriitorul englez Thomas 

Hardy (fote __________________________________________________

2001 - România a preluat președinția SSEE,_______________
2002 - A murit cineastul Henri Werneuii („Clanul sicilie

nilor") (n. 1920}.

Prognoza pentru astăziCer mai mult senin. Maxima va fi de 11°C, iar minima de 1°C.
Prognoza pentru două zileVineri. Ploaie slabă. Maxima va fi de 8°C, iar minima de -1°C.Sâmbătă. Cer parțial noros. Temperatura maximă va fi de 6°C. Minima va fi de circa -1°C.

Calendar Creștin-Ortodox_______________________ ___________
Cuv. Teodosie cel Mare, începătorul vieții de obște; Cuv. 

Vitalie.

Calendar Romano-Catolic

Sf. Honorata; Teodosie, abate.

Calendar Greco-Catollc
Sf. Teodosiu.

Energie el tricJ ________________ _
Astăzi, furnizarea energiei electrice va ti întreruptă Intre 

orele;
8.30 - 15.00 în localitățile Vărmaga, Certej (pa-țial) și 

Nojag. ■ .

Gaz______________________________________________ __
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, 

între orele:
9.00 - 15.00 pe străzile Carpați, bl.34, sc.A, D. Zamfires- 

cu bl.02, sc.1, 2 și bl. 6A, sc.1, Cioclovina bl.14, sc.A, B 

și Aleea Lalelelor bl. AB1, sc.1.

Apă ____ ;________________ ■ _________
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 

între orele:
8.00 - 15.00 pe str. M. Viteazul, I.L. Caragiale șl in zona 
Pieței, S.' Dragomir șl M. Carvin.

Papanași
Ingrediente: 350 g brânză de vaci, 4 linguri griș, 2 linguri de făină, 1 ou, coaja rasă de la o jumătate de portocală, 2 linguri zahăr, 1 plic zahăr vanilat, ulei pentru prăjit, smântână și dulceafă pentru servit.
Mod de preparare: Se amestecă intr-un castron brânza de vaci cu grișul, oul, făina, coaja de portocală și zahărul. Dacă brânza de vaci este apoasă se mai pune griș până când compoziția arată ca o smântână foarte groasă. Se fac grămăjoare sau se pun cu lingura direct în uleiul încins la foc mediu. Se lasă până își schimbă culoarea în maroniu. Se verifică primul papanaș dacă este făcut la mijloc ca să vă dafi seama dacă temperatură u- leiului e cea bună. Se servesc calzi cu smântână și dulceață (eventual pudrați și cu zahăr).

(Foto: arhivă)Poftă bună!

Uunlntți 
via

Dau 
lumini

Domnul 
Unlrg

I

Lumini 
Egiptul

Atacau

Acid» 
Una

de

T

Apel la 
Mata

BăuT

T

Y Borboc _____________ ____ •_____ :__________O zl reușita. Posibil să completați toate formalitățile de plecare, undeva, ÎMr-o deplasare, de iăKe sau de convertit bani în altă monedă. =?J-,
ihur______________ ____Dacă au plecați «lafaBli; poate da|i semnăaif peMra altcineva, pentru eopll la exemple - că e minor șl nu poate părăsi țara fără aoerihl vostru.
Gemeni udlu ttesut furtunile din suflet. Sperăm că fără urmă»? nedorltel Negocierile decurg azi în bune condiții. Vă aflațl într-o postură favorabilă.
Rac...___________________ _ZI foarte EimI le senat contracte. Negociațl tatii cu partenerii oi afaceri si vedeți fa ce condiții, pe ce bani etc. Poate schimbați serviciul.

Tara la 
anatomie

Vas 
smălțuit

Soluția Integrantei din numărul precedent: C - B - SOL - paturi - UP - NANI - ANI 
- MAC - MIRAJ - PUI - DC - A - CETATE - LM - LI - REȚEA - CE - LE - PA - U - 

SINE - GU - ISON - LEAT - AC - PERNA - OL - El - TETE - LENEȘ - AERE

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!
în perioada 9 - 29 Ianuarie, Cuvântul Liber vrea să-l 
demonstrezi cât de ușor te poți juca cu cuvintele. 
Dezleagă corect toate integramele apâruteîn această 
perioada, rea zeazâ o colecție $1 trimite-o alături de 
talonul completat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 37A, sau la 0P1, CP 3, Deva, sau 
depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber, până în 6 
februarie.
Extragerea va avea loc în 7 februarie, iar numele 
câștigătorului va fi publicat în ediția din 8 februarie.

CUVÂNTUL liber te vrea câștigători

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

! Nume......................................... nL
I Prenume.................................. X
| Adresa...................................... j
l ...................... Tel....................... I
i i
| Localitatea............................... J
I Sunteți abonat la Cuvântul liber? I

DA □ NU □

Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajații Inform Media și nici rudele acestora de gradele l și II.

^3
ifO » *

'Ti 3
UE

tț
■

« di j

Leu............................Puteți rezolva o Droblemă legată de locuință - perfectați acte de vânzare-cumpărare, sau ați comandat un frigider, aparatură casnică, |l astăzi vine să s-o instaleze.
FecioaraSe observă, așa, ca prin ceață, niște bani - pare să fie salariul, dar nu obligatoriu. Dacă tot aveți băni, mergeți la doctor să vedeți ce se întâmplă cu voi.
BalanțăDouă lucruri vă pot reda optimismul. Primul - dacă vă Ies analizele medicale bune și al doilea - dacă se rezolvă problema banilor. Amândouă au șanse.
ScorpionVi se aprobă o cerere și o să vă fie clar de acum încolo ce aveți de făcut, în ce limită de timp să vă încadrați - fie că e vorba de cursuri sau despre un proiect la slujbă.
SăgetătorAți depășit cu bine un moment critic, așa-i? V-ați pus ordine în hârtii, fa glnăiii, e|l alcătuit o strategie pentru anul fa curs... E anul vostru. ProfitațiI
Capricorn .. .........  ... . ......... ..Tot ce părea ieri imposibil de rezolvat, astăzi se poate. Mai încercați să intrați ia șefi, la miniștri, acolo unde ier] aveați acces Interzis.
VărsătorParcă vă redresați iin punct de vedere financiar - cu ce ar mal Intra azi. Dar nu numai. Șanse de bani sunt și în următoarele zile. Deci, nu vă panicațil
Negociere încheiată cu bine, vl se acce otă, în cele din timfui condițiile pe care le-a|l pus sau le-ați avansat și pâidl deseară puteți semna contractul.

ACASĂ
06.304)7.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale
7:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
8:00 Justiție militară (s).
HCu: David James Elliott 

8:55 Integrame despre 
integrare (1 episod) 

9:10 Patru minute... (film, 
r)

10:50 Integrame despre inte
grare (1 episod)

11:00 Ochiul magic (r) 
12:00 Un european ca mine

(r)
1230 Rrom european (r) 
13:00 Hannah Montana (ep.

3, comedie, SUA, 
2006)

1330 Desene animate. Club 

Disney (SUA)
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
15:00 Deliciile bucătăriei

Ei (doc. Anglia) 
1530 Akzente. Emisiune 1h 

limba germană 
17:00 Jurnalul TVR 

17:20 Ce înseamnă
H îndrăgostit (dramă, 

Anglia, 2005).
19:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo

I

■2

î

t

t

t
I

t

7:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă doctore?

9:10 Omui care aduce 

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

10:15 Om sărac, om bogat
(r) 

11:15 Promisiunea (film, r) 
13:00 Știrile ProTv 

13:45 Epicentrul dezastrului 

E3 (acțiune, SUA, 2004).
Cu: Doug Savant,
Brandy Ledford 

16:00 Tânăr și neliniștit (s).
Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Beli, Doug David- 
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 

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

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

Mărgineanu, Alex Bar
ba, Ovidiu Danci 

18:55 Știrile sportive 

19:00 Știrile ProTv. Sport
Vremea

7

i

§

î
4

i

8

•i 
î

4

6:00 în 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 (serial) 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe
13:45 Vânătorii de furtuni 

O (acțiune, SUA, 1998).
Cu: Kelly McGiIlis, 
Wolf Larson. R.: Mark 
Sobei. După ce soțul ei 
este ucis de o tornadă, 
Jamie Marshall îi con

tinuă munca: ea se 
oferă voluntar să ajute 
și se deplasează în 
zone periculoase pen
tru a studia fenomene 
meteorologice...

16:00 Observator
17:00 9595, te învață ce să 

fad
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și i 

Lucian Mândruță. 
Sport, Meteo

8 
t
8 
f

i
1

8

8

5:00 Rebelde (r) 7:00 Suflete 
rănite (r) 8:00 Iubire de mamă 
(r) 9dX) Culoarea păcatului (s)

7:30 Maisie (d. a.) 8:00 Lecția 
de... istorie. Detectivi prin 
Egipt (doc., r) 830 Poveste fără 
sfârșit (s, r) 9:00 Dinotopia (s, 
r) 10:00 Tonomatul DP2 1130 
Lege și ordine (r) 12:25 Cum 
să nu ne îmbrăcăm (r) 13:00 

Bugetul meu (r) 14:00 ABC... 
de ce? 1430 Poveste fără 2005) 
sfârșit (s) 15:00 împreună în \ adevărate 18:30 Rebelde (s) 
Europa! 16:00 Jurnalul TVR (r). 20:30 Iubire ca în filme (r) 
1630 Tribuna partidelor par-; 22:30 SOS, viața meal (s, 
lamentare 17:00 Dinotopia (s) Argentina, 2006). Cu: Natalia 
18:00 Lecția de... sănătate.1 Oreiro, Facundo Arana, Car- 
Puterea consumatorului (doc.) r los Beiloso 2330 Jurământul 

1835 Lege și ordine (s) 1925 (r) 030 Poveștiri adevărate (r) 
Câțiva pași spre un manage- ........................... .
ment mai bun (doc.) 20:00 
Arena leilor 21 .*00 Ora de știri 
22:10 Iubiri și secrete (partea 

a ll-a) (dramă) 24:00 Marcă 
înregistrată 030 Familia mea 
dementă (d. a., SUA 1999)

V7 7.W ^uwjoico țjaiaLuiui 
11:00 Pariul iubirii (serial, Mex- * 
ic, 2004) 1330 Jurământul (s) * 

14:30 Iubire ca în filme (r) r 
1530 Suflete rănite (s) 1630 \ 
Iubire de mamă (s, Mexic/SUA, 

17:30 Poveștiri;

130 Iubire ca în filme (r) 230 
Muzica de acasă

5

8

20:20 T >anemateca: 
Dispărutul (dramă, 
SUA 1982). Cu: Jack 

Lemmon, Sissy Spacek, 
Melanie Mayron. R.: 
Costa-Gavras

22:25 Atunci și Acum
22:45 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
23:15 Prim plan
24:00 Viața ca-n filme (ep.

B30, comedie, SUA 
1990). Cu: Brian Ben- 
ben, Denny Dillon. R.: 
David Crane

035 Satya (partea a ll-a) 
(dramă muzicală,

H India, 1998). Cu: J.D. 
Chakravarthi, Paresh 

Rawal
2:05 Dinastia (r)
2:35 Jurnalul TVR (r) Sport 

Meteo
340 Atunci și Acum (r) 
3:55 Rrom european (r) 

425 Oglinda retrovizoare 
(reluare)

1

I
}

I

I 
l
I
I

I 
f

I

I

I

20:30 Capcana suspiciunilor
* Q (thriller, Canada, 

2005). Cu: Erika Eleni- 
ak, David Millbem, 
Michelle Harrison. R.: 
George Erschbamer. 
Jennifer Landers a avut 
întotdeauna o exis
tență cât se poate de 

liniștită. Nici o grijă 
materială, nid o neîn
țelegere nu i-au tulbu- 

3' rat vreodată armonia 

din familie, până într-o 

zi când...
22:15 Meseriașii (r) 
23:00 Știrile ProTv. Sport 
2345 CSI: Miami (s, SUA,

El 2002). Cu: David Caru- 
so, Emily Procter, Rory 
Cochrane

0:45 La Bloc (r) 

1:10 Omul care aduce 
cartea (r)

1:15 Știrile ProTv 

225 Capcana suspidiiirior 
(film, r)

20:30 Test de fidelitate
(divertisment)

2130 Neveste de fotbaliști 
(divertisment)

2230 Animat Planet
(divertisment)

23*00 Observator cu 

Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu. 
Sport

24:00 The Last Will (acțiune, 
QCroația, 2001). Cu: 

Goran Visnjic, Alison 

Heruth-Waterbury, Ște
fan Lysenko, Anjelica 

Bridges. R.: Zoran 

Sudor
2s00 Concurs interactiv 
3:00 Observator (r) 
345 9595 (r)

1030 Unhappily ever after (s, 
SUA, 1995) 11:00 Raven (s, 
comedie, SUA 2002). Cu: 
Raven, Orlando Brown, Kyle 8 
Orlando Massey, Anneliese van 
der Pol 1200 Look who is win-; 
ning 13:00 Țara Iu' Papură 
Vouă (divertisment) (r) 1320 
Look who is winning 14:30 
Film artistic 1620 Bărbatul din ; 
vis (s) 1720 Malcolm și Eddie 
(s) 1830 Știri 1945 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)

9:15 0 familie ciudată (s, r) 
10:10 Walker, polițist texan (r) 
11:45 Calea misterelor (r) 
1245 Verdict Crimă! (r) 1345 
Taz-Mania (s) 14:15 O familie 

ciudată (s) 15:00 Joan din; 
Arcadia (r) 16:15 Entertain- 
ment News 1630 Prietenii tăi
(r) 17:00 Calea misterelor (s); 
18d)0 Verdict Crimă! (s) 19fi0 
Walker, polițist texan (s, acțiu
ne, SUA 1993) 2020 Dispăruți 
fără urmă (s) 2130 Prietenii tăi'
(s) 22dX) Cineva care să mă 
apere (tiviller, SUA 1987)

730 Dragoste și putere (r) 8£0 
Sport cu Florentina 8:15 Ca
mera de râs 830 S.Q.S. Salvați- i 
mi casa (r) 930 Al 7-lea cer: 
(s, r) 11:00 Tele RON 12:50 

Play 14:00 Dragoste și putere 
(s) 1430 Mușchetarul (film, r) 8 
1630 Al 7-lea cer (s, SUA 
1996) 1730 Dezastre în lumea ■ 
sportului (special/documentar) > 
18:00 Focus 19:00 Cele mai 
uimitoare filme din lume 1945 

Celularul (s) 2(k00 Super Nan- 
ny 2130 Ciao TV 22:00 Totul 
despre sex (s) 2230 Focus Plus 
23:30 Celularul (r) 23:45 
Spaima șoselelor (r) 045 Focus 
(r) 2:00 Totul despre sex (r)

1335 Din nou acasă (come
die, Canada, 2006) 15:00 Bu- 
rețelul Bob și coroana regelui 
Neptun (aventuri, SUA, 2004) 
16:30 Fiica președintelui (ro
mantic, SUA, 2004). 18:15 
Din prea multă dragoste 

(comedie, SUA, 2005) 20:00 
44 minute (thriller, SUA,
2003) . 21:25 Crăciunul cu 
familia Krank (comedie, SUA
2004) 23:05 Război Iri deșert 
- Urma banilor (Ep. 13, 
acțiune, SUA, 2005). 23:55 
Huff - Ajutorul (Ep. 26, 
comedie, SUA 2005).

11:40 Fabrica 1Z00 Realitatea 

de la 12:00 1320 EU, Româ
nia 14:50 Realitatea bursieră 
1520 Fabrica 16:50 Marfă. Cu 

Dragoș Bucur 17:15 Retro
spectivele anului 1745 Editorii 
Realității 18:50 Realitatea zilei. 
Cu Răzvan Dumitrescu 20:00 
Realitatea de la 20:00 20:50 
România fără frontiere 21:00 

Realitatea de la 21:00 21:50 

Prima ediție 22:05 Oamenii 
Realității 23:15 Realitatea all- 
indusive 24:00 Realitatea de 

la 24:00

OI5COVERY
6:55 Viața dimineața 9:00 Eu- 
romaxx (r) 9:30 Euromaxx 

10:00 Jurnal european 1030 
Euroblitz ■ Azi, mâine (r) 
11:00 Ne privește. Talk-show 

pe teme sociale 12:00 Știri 
13:05 Marș forțat 14:35 Lu
mea cărților. Cu George 

15:35 Euroblitz: Jurnal euro
pean (r) 16:00 Nașul. Talk- 
show cu Radu Moraru (r) 
18:00 61 Vine presa! 20:00 
Casa din vis (dramă, România, 
1991). Cu: Gheorghe Dinică, ; 
Horațiu Mălăele, Remus Măr- 
gineanu 22:00 Nașul. Talk- ’ 
show cu Radu Moraru 24:00 
Știri Ori5 6! Vine presa! (r)

8:00 Lecții de supraviețuireJr * 

Ray Mears 9:00 Automobrte 
americane recondiționate 
10:00 Motociclete americane 
11.00 Confruntări și fiare vechi 
12:00 Tehnologie extremă 

13:00 Detonatorii 14:00 Ray 
Mears și tehnicile indigenilor 
15:00 Cum se fabrică 16:00 
Mașini pe alese 17:00 Auto
mobile americane recondițio
nate 18:00 Motociclete amer
icane 19:00 Vânătorii de mituri 

20:00 Tehnologie extremă 
21:00 Salvarea submarinului 
Kursk 22:00 Dr. G, medic legist 
23dX) Constructorii de moto
ciclete 24.00 Dezastrul perfect
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www.anph
Deva ÎC.P.) - Acesta este site-ul Autorității Naționale peti
ției Persoanele cu Handicap Persoanele Interesate pot 
găsi alei informații legate de reglementările in domeniu.

De ieri, viața fără apă rece

3,4103 lei

2,6241 lei

1 gram aur 51,5312 lei

1 euro_____________
1 dolar american

Dispecerat apS rece 227087
Dispecerat apa caia# 217808
Dispecerat Electrica 928
Dispecerat gaz 22/091
Infaruățli CFR 212755
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 988
Politie 955
CLi.P.C. HD 214971
Deran amente lift 235090”
Dlrecț a SanltaF-Veter. 221145

■ Câteva zeci de apar
tamente din Deva au 
rămas fără apă rece, 
din cauza datoriilor.

Deva (C.P.) - Două scări ale blocului 68 nu au apă de trei zile după ce ApaProd a luat decizia de a le sista furnizarea apei reci. Oamenii sunt nemulțumiți pentru că, spun ei, știu că nu au datorii la plata cheltuielilor de întreținere. După ce cu o seară înainte s- au adunat în fața imobilului pentru a-și exprima nemulțumirea și au găsit vinovatul pentru situația lor, ieri administratorul împreună cu câțiva locatari s-au dus la Apaprod pentru a cere lămuriri. Oamenii au rămas fără apă din cauza unei datorii de 19000 de lei. „în

anul 2003, noi am efectuat lucrări pentru a face branșamente separate pentru fiecare scară de bloc. La momentul respectiv oamenii au decis că pentru instalațiile interioare vor lucra cu altă firmă și când vor fi finalizate ne vor anunța pentru a-i conecta la rețea. Lucrările le-au efectuat, apoi s-au branșat singuri, noi descoperind acest lucru doi ani mai târziu, când le-am facturat consumul înregistrat de contoare. A fost în fapt un consum clandestin. La Asociație au fost probleme și cu administratorii. Fie vor plăti, fie ne vom adresa instanței”, susține Ioan David, reprezentantul Apaprod.
Viata oamenilorPână se va găsi vinovatul și se vor achita banii, oame

La izvorul de la Bejan vin cu preponderență locatarii din cartierul 
Micro 15, care nu au apă rece la robinete.

Cristian Chiper Constantin Moacă Ioan David

ș

WinUHll ■rnw

1 Sațietatea

SNP

Praf Wilstlfi
închidere (lel/acț) (%) 

0.6000 -0,83
5IF1 3.2300 -2,12
TLV 1 0300 -0,95
BRD 19.7000 -4,37

~BCC OlCOO 0>
IMPACT 0,6500 0
biofarm 0.6850 0
ANTIBIOTICE 1.8300 1,61
TEL 35.0000 -0,55
ROMPETROL 0.0925 -4,05
SIF3 3.0800 -2,22
SIF5 3.5700 -1,65

Rubrica realizați 
b-dul Decebal, bl.

de SVM IFB FINWEST 5» DEVA
1, paner Hângg QUASAR), tel.: 221277.
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Amplasarea aparatelor radar în data de 11.01.2007: 
- DN K Bețe! ~ Ha - Umila Jad. tas

Informații de pe Internet
■ Unele date despre 
firme sunt furnizate 
gratuit solicitanților, pe 
site-ul www.onrc.ro.

Clara Păs______
clara.pasgilnfonnmedla.ro

Deva - Dintre agenții economici care au fost acționați în instanță de către ORC Hunedoara, pentru un număr de 592 există deja sentințe certe de dizolvare. Informații
- fiN Hi A: Dobra - limita jud. Timiș;

- DN 7: Simeria - Că lan; ‘
- Deva: B-dul 0"esfcd. Calea brandului, str. Horea șl Mal 
Eminescu. '

Începători

„A început dizol
varea și pentru 
firmele hunedo- 
rene care nu și- 
au depus bilanțul 
pe anul 2005”.
Viorica VAlean, 
DIRECTORUL ORC

Reguli:

în fiecare 

bloc sunt 
câteva cifre 

între 1 și 9, 
stabilite 

dinainte. 

Acestea tre
buie comple

tate cu 
cifrele lipsă, 

în așa fel 
încât fiecare 

număr să 
figureze o 

singură dată. 

De aseme
nea, cifrele 

de la 1 la 9 

trebuie să 

figureze o 

singură dată 

atât pe rân

durile orizon
tale cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

împreună.

despre situația firmelor se pot obține de pe Internet, unde există o bază publică ce este gratuită și care include datele de identificare ale agentului economic. Dacă se dorește aflarea mai multor detalii tre

buie să se achite o anumită taxă.Din acest an, orice act emis de către Oficiul Registrului Comerțului este scanat și inclus într-o bază de date electronică. Proiectul prevede introducerea în această bază a tuturor actelor din dosarele firmelor. „Până acum, 26.000 de documente au fost scanate. Totul se va afla, la final, pe suport electronic, dosarele scanate fiind puse în cutii sigilate, cu un număr de arhivare și vor fi trimise într- un depozit național. Arhiva electronică va avea două componente: una cu informații gratuite și una contra cost”, precizează directorul ORC, Viorica Vălean.
Modificări legislativeLegea 441/2006 ce modifică Legea 31/1990 aduce schimbări importante în mediul de afaceri. Prima se referă la faptul că din acest an, membrii Consiliului de Administrație și directorii societăților comerciale nu mai pot avea calitatea de angajat în cadrul firmei. în această situație se

HquflM slliloiBai
' ■ f J'J’J’JJ'J J JJ! J J J-JTJ'J

Drepturile de pensie

Soluția jocurilor din numărul precedent

9 6 3 4 7 8 2 5 1 
425691:378
7 8 1 2 5 3 4 6 9

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

Avansați

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

începători

Deva (C.P.) - Maria Do- brei, din localitatea Dobra, pensionată din anul 1987, dorește să știe dacă poate primi un spor la pensie pentru orele lucrate în ture de noapte, ca operator telefonic în cadrul oficiului din localitate.
Răspunsul CJP Hunedoa

ra: „Doamna Dobrei poate solicita adeverință cu orele de noapte de la unitatea unde a lucrat. Va prezenta acest document la Casa de Pensii Hunedoara-Deva, la Biroul Informații sala 1, ghișeul 3, însoțit de un cupon de pensii. Adeverința va fi eliberată numai în baza temeiului legal referitor la sporurile salariate. După prelucrarea datelor din acest act, se va emite un

nou buletin de calcul și o nouă decizie ce urmează să fie trimisă la adresa de domiciliu”.
NOTĂ: CL vă răspunde. Scrisorile cititorilor noștri sunt binevenite, cu condiția să fie semnate și să aibă specificate adresa și numărul de telefon ale semnatarului (acestea din urmă nu vor fi publicate, fiind necesare doar pentru redacție).Nu se iau în considerare scrisorile anonime! Adresa noastră este: Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A (clădirea Cepromin), specificați pe plic: „Cuvântul cititorului”. Scrisorile pot fi trimise și prin email, la adresa adrian.salagean@i nformmedia.ro.

nii rămân fără apă rece la robinete. în imobile locuiesc vârstnici și copii. Pentru toți, izvorul de la Bejan va constitui unica sursă de apă pe care o vor aduce în case ...cu bidoanele.„Nu e lucru normal ce se întâmplă. A fost un administrator care a fugit cu banii din câte știu eu. Și plătim tot timpul pierderi mari. Acum cărăm apă cu bidoanele și cu sticlele. E curată bătaie de joc”, spune Constantin Moacă. „Nu ne dăm seama ce s-a întâmplat aici. Știm doar că

nu avem apă și că trebuie să mergem la Bejan să o luăm cu sticlele”, zice alt locatar, Petru Cioran, pe care l-am întâlnit pe casa scării cu două plase în mână pline cu PET- uri, pregătit să plece după apă.„Ar trebui dat în judecată Apaprod, dar și cei doi administratori care au furat. De zece ani nu avem căldură, ne-am montat centrale termice. Opririle astea pot să le defecteze. Voi merge la primar să vedem ce ne spune”, afirmă Cristian Chiper.

De pe Internet se pot afla informații despre situația firmeloraflă multe persoane. Probabil va intra în competența Inspectoratului Teritorial de Muncă verificarea respectării acestei prevederi. O a doua modificare importantă prevede obligația firmelor ca de la 1 ianuarie 2007 să depună bilanțul contabil doar la ORC. Aici se așteaptă unele norme de aplicare pentru a se vedea

dacă legea se referă la bilanțul pe anul 2007 sau și la cel de pe 2006. A treia noutate este legată de necesitatea actualizării actului constitutiv de fiecare dată când se face o modificare a statutului prin decizia asociaților, iar acest lucru va însemna cheltuieli mai mari pentru firme.
Protecția celor cu handicap

Deva (C.P.) - Persoanele cu handicap beneficiază din acest an și de un buget personal complementar. Acest buget stabilește limitele cheltuielilor personale din cursul unei luni, în funcție de gradul de handicap, pentru plata taxei de abonament radio/TV, a abonamentului telefonic cu impulsuri incluse și a taxei pentru abonamentul la curentul electric. Adultul cu handicap dispune astfel de două prestații sociale: indemnizație lunară și buget personal

complementar. Beneficiază de prestația socială și familia sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav, accentuat ori mediu, pe perioada în care îl are în îngrijire, supraveghere și întreținere. Persoanele cu handicap mediu, pentru a putea beneficia de suma de 30 lei trebuie să ia legătura cu Serviciile sociale pentru adulți din cadrul DGASPC Hunedoara, Str. Romanilor, nr.7. Pentru informații suplimentare puteți suna la tel. 0254/219451.
ai indemnizație lunară, indiferent de Menituri:_______ ___ 4
1. la ceantam da 118 lei, pentru adultul ca handicap grav;
2. în cuantum de 147 lei, pentru adultul cu handicap ai i teiat;

b) Buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:__
1. în cuantum de M lei, gata adultul aa handicap gras;
2. în cuantum de 60 lei, pentru adultul eu handicap accentuat
3. în cuantum de 30 lei, pentru adultul cu hândicâp' mediu.

http://www.anph
http://www.onrc.ro
clara.pasgilnfonnmedla.ro
nformmedia.ro
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Un El Dorado pentru italieni• Trafic. Polițiștii au aplicat 84 de amenzi pentru nerespectarea legislației rutiere, nouă sancțiuni fiind date pentru depășirea vitezei legale. Un permis auto a fost reținut pentru consum de alcool. (M.S.)
• Deraiere, cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat în stația CRF Simeria Triaj din cauza ruperii unei osii. Trenul circula pe relația Petroșani-Mintia. Nu au fost victime sau întârzieri ale altor trenuri. (M.S.)
Cincisprezece brutării 
suspendateDeva (H.A.) - De la începutul acestui an, 15 brutării au primit decizii de suspendare temporară a activității, până când își vor remedia neregulile. Toți angajații brutăriilor vor trebui să intre în fabrica de pâine printr-un circuit unde se află vestiarul în care își vor lăsa hainele de stradă. De aici, ei vor merge direct la dușuri, iar apoi vor îmbrăca hainele de lucru. Abia apoi vor putea intra în hala de fabricație. De asemenea, nu mai este voie ca în brutării să existe uși care nu sunt batante și nici robineți de apă care se pornesc și se opresc cu mâna, ci doar robineți cu temporizator, pe care brutarul nu mai este nevoit sa pună mâna pentru a-1 opri după ce s-a spălat. Patronii de brutării spun că vor fi nevoiți să facă eforturi financiare destul de mari, dar, totuși, nu consideră noile norme europene absurde. „Trebuie să facem eforturi financiare susținute, dar cu voință avem cu toții de câștigat. Atât noi, patronii, cât și angajații. Iar consumatorii nu vor mai avea probleme de internări la spital sau alte probleme de acest gen”, afirma Nicu Țandrău, proprietarul unei brutării din Deva.

Nicolae Tandrău

Scandal pentru lemn
Brănișca (M.S.) - Mai mulți săteni din Boz, comuna Brănișca, au protestat ieri solicitând stoparea unui transport de lemne din composesoratul localității, apreciind că materialul ar putea fi vândut la un preț mai mare. Potrivit primarului comunei Brănișca, Lazăr Teodor, protestul a fost unul fără obiect, deoarece lemnul fusese cumpărat, cu acte legale, din pădurea com- posesoratului. „Achiziția s-a făcut în baza unui contract încheiat între composesoratul Boz și o firmă din Deva. Lemnul a fost exploatat în urmă cu două luni, iar firma contractantă a venit să-l ridice”, a explicat edilul șef al comunei Brănișca. Din cantitatea de aproape 25 metri cubi de lemn, o parte este constituită din lemn de cireș.

Congres PNL
Deva (M.S.) - Deputatul hunedorean Dan Radu Rușanu, este susținut de organizațiajudețeană Hunedoara a Partidului Național Liberal la funcția de vicepreședinte regional pentru județele din vestul țării, cu ocazia congresului care va avea loc la sfârșitul săptămânii. „Deputatul Dan 

M. Muntean Radu Rușanu este un omdeosebit de apreciat de către membri i PNL din județul Hunedoara, careare una dintre cele mai puternice organizații liberale din țară. O opinie similară o au și colegii din celelalte județe situate în partea de vest a țării”, a declarat președintele filialei județene, Mircia Muntean. PNL Hunedoara va participa la congresul partidului cu 33 de delegați, aleși dintre cei 6700 de membri ai organizațiilor liberale din județ.

■ Străinii se pot stabilii 
în România dacă pot 
dovedi un venit minim 
de 50 de euro.

Mihaela TAmaș_______________
mihaela.tanias@infarmmedia.ro

Deva - Cetățenii statelor Uniunii Europene și cei ai Spațiului Economic European (SEE, țările din Asociația Europeană a Liberului Schimb, care nu fac parte din UE) vor avea dreptul să-și stabilească reședința oriunde pe teritoriul
W..............
„Mulți străini 
vor alege să por
nească o afacere 
în România!
Comisar Nicolae 
Calbor, Șeful 
Biroului pentru 
Străini Hunedoara

României și beneficiază de aceleași drepturi de protecție socială ca și cetățenii români.
Pot cumpăra pământîn privința drepturilor persoanelor, cetățenii statelor membre ale Uniunii au dreptul să cumpere pământ în România, iar rezidenții să aleagă și să fie aleși în structurile administrației locale. Străinul căruia i s-a aprobat dreptul de ședere permanentă în România este obligat să se prezinte la formațiunea teritorială a Autorității pentru străini unde a fost înregistrată cererea, în termen de 30 de zile de la primirea comu
Patriot timp de 90 de ani
■ Un bătrânel din 
Călan se mândrește cu 
medalia primită în al II- 
lea război mondial.

Călan (C.B.) - Un cetățean din Călan poartă pe lângă povara anilor nenumărate amintiri și cunoștințe despre cel de al doilea război mondial. Basarabean la origini, Ioan Cosma în vârstă de 90 de ani este o adevărată istorie vie. Povestirile militărești îl însuflețesc pe bătrânelul pentru care războiul constituie o parte importantă din amintirile vieții. Cel mai important pentru Ioan Cosma este mândria că nu a cedat niciodată influenței rușilor și a luptat
Decebaliștii și integrarea 
în Uniunea Europeană
■ 1200 de elevi vor 
participa la lansarea 
unui număr special al 
revistei liceului.

Hannelore Acârnulesei

Deva - Tinerii „decebaliști”, așa cum le place să își spună, vor să fie, mai tot timpul, cu un pas înaintea elevilor de la alte licee. Iar în această ordine de idei, ei au început „inte- 

Viorica Gucian

nicării, în vederea eliberării permisului de ședere permanentă. Actul normativ reglementează intrarea și șederea pe teritoriul României a cetățenilor unui stat membru al UE și SEE, și a familiilor acestora. Potrivit proiectului de lege, cetățenii menționați beneficiază de protecția generală a persoanelor și a proprietății, garantate prin Constituție, și de toate drepturile și beneficiile acordate persoanelor angajate. Aceștia vor primi din partea Autorității pentru străini un document de identitate care va dovedi dreptul de ședere, valabil cinci ani, cu posibilitatea de prelungire pentru încă cinci ani. „în situația în care cetățenii unui stat membru solicită dreptul de ședere pentru alte scopuri decât cele prezentate în lege (muncă, activități independente, studii și altele), Autoritatea pentru străini le va acorda acest drept, dacă toate persoanele în cauză, inclusiv membrii de familie, posedă suficiente mijloace de întreținere (minim 50 de euro), precum și o asigurare medicală pentru toate riscurile în România”, declară șeful Biroului pentru Străini Hunedoara, comisar Nicolae Calbor. La veniturile pe care le au, o pensie în UE începe

cu patriotism pentru poporul român în vremea când Basarabia aparținea României.„Cel mai greu a fost atunci când mi s-a transmis că trebuie să lupt pentru ruși, dar am refuzat să merg, cu toate riscurile. Eu eram român, am învățat carte românească, nu voiam să le fiu de folos rușilor”, spune Ioan Cosma. Mobilizat pentru război la 22 iulie 1941, Ioan Cosma a fost repartizat în postul de armurier pentru aviație.„Misiunea mea era să echipez avioanele de vânătoare cu muniție. Viața mi-a fost pusă mereu în pericol pentru că fiind nevoit să transport muniția pe timp de noapte riscam să fiu zărit și 

grarea” liceului la care învață, Colegiul Național „Decebal”, încă de la sfârșitul anului trecut. în cadrul unui proiect care are ca obiectiv cunoașterea, de către tineri, a simbolurilor, obiceiurilor și tradițiilor statelor membre UE, „decebaliștii” vor scoate un număr special al revistei liceului, „Noduri și Semne”, dedicat în totalitate evenimentului de la 1 ianuarie 2007. După ce anul trecut elevii „Decebalu- lui” au realizat spectacole prin care au scos în evidență atât obiceiurile și tradițiile românești, cât și cele ale statelor UE, acum ei își vor așterne ceea ce au studiat și pe hârtie. La numărul special al revistei vor participa toți cei 1200 de elevi ai liceului, dar cei care au depus cel mai mult efort sunt, alături de Consilî-

Peste 500 de cetățeni străini din statele UE și cele terțe Uniunii 
Europene sunt locuitori ai județului Hunedoara (Foto: t Mânu)de la 600 de euro, România devine pentru cetățenii UE „pământul făgăduinței".
Expulzați cu greuAutoritățile române pot refuza intrarea pe teritoriul național, eliberarea sau prelungirea permisului de ședere sau îi pot expulza din România pe cetățenii unui stat membru sau pe membrii de familie ai acestora numai din rațiuni de ordine publică, siguranță na

bombardat”, spune bătrânelul.După atâtea sevicii aduse statului român, Ioan Cosma este „recompensat” cu o pensie de veteran care depășește cu puțin suma de 100 de lei. Președintele Asociației de Veterani, Dumitru Susan a spus că „pensiile simt calculate în funcție de timpul petrecut pe front și de medaliile obținute. Ar trebui să fie mulțumit și cu aceasta înainte nu se primea nimic. Pe lângă această pensie domnul Cosma mai beneficiază de scutirea plății impozitelor, de gratuitate pe tren și de medicamente gratuite sau compensate”.Satisfacția cea mai mare a bătrânului este medalia „Crucea Comemorativă” pentru 

Elevii de la „Decebal" în timpul unei acțiuni despre UEul Consultativ al Elevilor, Iu- lia Pașconi, din clasa a Xl-a G, Andrei Omotă, din clasa a XI- a B și Paula Muntean, din clasa a Xl-a G, coordonați de profesorii Daniela Teodoru, Nicoleta Nicula, Crina Crișan și Viorica Ciucian, directorul adjunct al liceului și coordonatorul general al proiectului. „Acest proiect are ca prim obiectiv aducerea elevilor alături de părinți în zona aceasta europeană, a cunoașterii simbolurilor europene, țărilor care fac parte din Uniunea 

țională sau sănătate publică. Ei nu pot fi expulzați din rațiuni economice. Nici expirarea actelor de identitate nu poate fi un motiv de expulzare, lucru ce pare ușor exagerat dacă ne gândim la tratamentul aplicat de țările UE cetățenilor români aflați în situații similare. „Toți cetățenii UE au dreptul de a depune petiții la Parlamentul European și de a înainta plângeri către Avocatul Poporului European, în cazul în care cetățeanul român, membru al UE, se află într-o țară în care nu există Ambasadă a României, și are nevoie de protecție diplomatică, acesta poate fi ajutat de oricare dintre celelalte state ale UE”, mai precizează comisarul. Glabor.

Ioan Cosmaserviciile militare aduse statului român în cel de-al doilea război mondial, înmânată de președintele Ion Iliescu în 2002. „Eu știu că ar fi trebuit să mor mai demult. Bătrânețea e o povară, mai ales acum la 91 de ani, vârstă pe care o împlinesc pe 2 februarie anul acesta”, încheie Ioan Cosma.

Europeană și, de ce nu, să ne simțim și noi europeni la acest început de an al integrării noastre”, spune directorul adjunct al liceului, prof. Viorica Ciucian.Un moment important va avea loc luni, când elevii Colegiului Național „Decebal” îl vor prezenta pe Mihai Emi- nescu ca poet european, iar în ultima zi de școală a acestui semestru va avea loc și evaluarea întregului proiect. Cei mai merituoși dintre partici- panți vor fi premiați.

mailto:mihaela.tanias@infarmmedia.ro


Trei achiziții la reunirea JiuluiA

• Desemnare. Azi, la sediul Direcției Județene pentru Sport are loc desemnarea pri- |J“milor 10 sportivi din județ ai anului 2006,atât la sporturi olimpice, cât și neolimpice. Deocamdată DSJ a anunțat că gimnasta Aluissa Lăcustean, legitimată la Cetate Deva, componentă a lotului olimpic al României, a fost desemnată sportiva anului. (V.N.)
Opt deveni la națională

Deva (C.M.) - Zoltan Jakab, antrenorul echipei naționale de futsal a României, a anunțat lista oficială cu jucătorii convocați la prima reprezentativă în vederea meciurilor din primul tur preliminar al CE de Futsal 2007 care se vor disputa la Deva în perioada 18-21 ianuarie. Selecționerul a mizat din nou pe mulți jucători ai campioanei FC CIP Deva, nu mai puțin de opt jucători de la CIP fiind în lotul de 16 care se va reuni azi la Deva pentru a aborda preliminariile Euro 2007. Tricolorii vor juca în grupa B cu Bulgaria, Anglia și Letonia, fiind principalii favoriți la locul I. Dacă câștigă grupa, România va evolua, în perioada 18-25 februarie 2007, în Slovenia, în grupa G în cel de al doilea tur preliminar, alături de naționala țării gazdă, Belgia și Republica Moldova.

■ Alex. Bădoiu nu a 
participat la primul an
trenament, dorind încă 
o discuție cu Simota.'

Valentin Neagu
valentln.neagu@informmedia.roPetroșani - Echipa Jiul Petroșani s-a reunit, miercuri, în vederea reluării pregătirilor pentru partea a doua a sezonului 2006/2007. între cei 28 de jucători prezenți lâ reunire s-au aflat și Gabriel Apetri, liber de contract, Alexandru Cristea, de la Pandurii Târgu Jiu, și Alexandru Bădoiu, de la Poli Timișoara. Toți trei au mai evoluat la Jiul în trecut.De remarcat faptul că Alexandru Bădoiu nu a efectuat prima ședință de pregătire, el afirmând că așteaptă

3 Portari: Laszlo Klein (CS Izorep Tg. Mureș); Cătălin

Rlzan (E. Cralova); Marian Juverdeanu (CIP Deva). 
Jucători de câmp: Gabriel Molomfălean (CIP); Lorand 
Szocs (CS Izorep Tg. Mure;); Gabrlel Dobre (CIP); 
Tlberiu Măgurean (CIP Deva); Florin Matei (CIR); 
Robert Lupu (CIP Deva); Alpar Csoma (CS Izorep Tg. 
Mure;); Dumitru Stoica (Municipal Constanța); Las- 
zlo Szocs ACS Odorh. Secuiesc); Ion Al- loanl (CIP); 
Sorin Chivu (E. Cralova); Cosmln Gherman (CIP); Ion 
Cănăvolu (Poli Tm).

s.

Vasile Stingă - cetățean 
de onoare al Hunedoarei
■ Handbalistul a spus 
că Hunedoara este 
orașul lui de suflet, 
unde are mulți prieteni.

Valentin Neagu_______________
valentln.neagu@lnformmedia.ro

Hunedoara - La 19 ianuarie a.c., fostul handbalist Vasile Stângă va deveni cetățean de onoare al municipiului Hunedoara, când Consiliul Local îi va înmâna titlul actualului antrenor al echipei Steaua București.Inițiativa acestui demers aparține actualului primar al municipiului, Nicolae Schiau,

Jiul a început pregătirile pentru retursă aibă o ultimă discuție cu patronul Alin Simota, legată de transferul său de la Poli Timișoara la Jiul. Trebuie spus însă că Simota și-a dat 

care a fost coleg de liceu cu Vasile Stângă. Așadar, Stîngă va primi distincția cu doar două zile înainte de a împlini 50 de ani.
Cel mai bun interDe remarcat că el a fost ales de patru ori în echipa lumii, iar în 1982 a fost declarat cel mai bun inter din lume. Stângă a câștigat de 11 ori, cu Steaua București, campionatul României, este dublu medaliat cu bronz la JO, la Moscova și la Los Angeles, și de trei ori campion mondial universitar cu echipa României. în 1983 a câștigat cu Steaua București Supercupa 

(Foto: CL)acordul pentru transferul lui Bădoiu, chiar dacă inițial a refuzat să semneze din cauza faptului că fotbalistul are probleme de sănătate.

Vasile Stîngă (Foto: cl)Mondială. A disputat 330 de meciuri în echipa națională, pentru care a înscris peste 1.500 de goluri. Stângă a evoluat trei sezoane în Spania, la Avidesa Valencia, cu care a câștigat Cupa Spaniei. Din 1992 handbalistul este cetățean de onoare, al orașului spaniol Valencia. Recent, el a declarat că „Hunedoara este orașul meu. Mă întorc mereu

Cei 28 de jucători prezenți la reunirea lotului Jiului sunt următorii: Cătălin Mulțescu, Ilie Anton, Tonca jr. - portari; Alexandru Bădoiu, Ciprian Dinu, Cornel Mihart, Mihai Lungan, Iosif Kalai, Fabian Teușan, Alexandru Cristea, Mircea Gheorghe, Ciprian Petre, Marian Pâcleșan, Alin Paleacu, Constantin Drăghici, Dan Găldeanu, Plăeșu, Petrescu, Marius Konik, Damian Militaru, Marian Gonstantinescu, Eric Bicfalvi, Adrian Drida, Adrian Dulcea, Mircea . Voicu, Ovidiu Panaitescu, Ionică Marinică, Gabriel Apetri - jucători de câmp.Antrenorul Marin Tudo- rache a declarat că jucătorii care s-au întors din vacanță cu kilograme în plus au la dispoziție patru zile pentru a reveni la greutatea normală.

cu plăcere aici. La Hunedoara sunt mulți dintre prietenii și colegii mei. Am amintiri frumoase despre copilărie și tinerețe, despre vremurile în care nu prea știam ce sunt grijile, despre primii pași în sport. Acestea nu se pot uita niciodată. Hunedoara rămâne mereu în sufletul meu, chiar dadkacum nu mai vin atât de Ies"'® orașul meu natal”.

mailto:valentln.neagu@informmedia.ro
mailto:valentln.neagu@lnformmedia.ro
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• Transfer. Gruparea AS Roma, la care evoluează fundașul Cristian Chivu, a achiziționat un nou jucător, pe internaționalul suedez Christian Wilhelmsson, de la FC Nantes. Aceasta este a doua achiziție a grupării romane în această pauză competițională, după atacantul italian Francesco Tavano, adus de la Valencia. (MF)
• Casa Olimpică. Indicatorii tehnico-eco- nomici al edificiului „Casa Olimpică" au fost aprobați de Guvern în ședința de ieri, astfel încât să se poată începe lucrările de construcție a clădirii în care îșl vor avea sediul Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Muzeul Olimpic și Federația Română de Rugby, (MF)

wQ wCBII w1 DvJLgldll UI CvlllțlCzl /xULAcilti, Luigi Pieroni, care ar fi trebuit să se transfere la Toulouse, a semnat în cele din urmă un contract pentru două sezoane și jumătate cu FC Nantes. Luigi Pieroni, în vârstă de 28 de ani (1,87 m, 79 kg), evolua la Aii Auxerre din 2004. (Foto: EPA)

„Duel"
■ Pavel și loniță s-ar 
putea întâlni în turul doi 
al calificărilor la turneul 
Australian Open.București (MF) - Tenismanii Andrei Pavel, cap de serie numărul 4, și Victor loniță s- ar putea întâlni în turul doi al calificărilor la Australian Open, s-a stabilit, ieri, la Mel- bourne, în urma tragerii la sorți, informează site-ul oficial al competiției. Pavel va juca, în runda inaugurală a calificărilor, cu sârbul Viktor Troicki, în timp ce loniță îl va întâlni pe americanul Scott Oudsema.Adrian Ungur va juca, în primul tur al calificărilor, cu danezul Kenneth Carlsen, cap de serie numărul 24, și dacă va obține calificarea îl va întâlni pe învingătorul partidei dintre francezul Edouar- do Roger-Vasselin și americanul Zack Fleishman.
Hănescu, unicatLa ediția din acest an a Australian Open, care va debuta săptămâna viitoare, dintre jucătorii români, nu-
Cere iertare suporterilor
■ Antrenorul- echipei ț 
Liverpool și-a cerut 
scuze pentru înfrângerea 
din meciul cu Arsenal.București (MF) ■ Tehnicianul echipei Liverpool, Rafael Benitez, și-a cerut scuze suporterilor pentru înfrângerea din

românesc în Australia

Andrei Pavelmai Victor Hănescu a fost inclus direct pe tabloul principal masculin, în timp ce, alături de Pavel și Voinea, vor mai evolua în calificări alți patru tenismeni, Dacian Crăciun, Victor Crivoi, Victor loniță și Adrian Ungur. Tot în runda inaugurală a calificărilor, Adrian Voinea îl va întâlni pe sârbul Boris Pashanski, cap de serie numărul 11. Dacă va accede în faza următoare, Voinea îl va întâlni pe câștigătorul meciului dintre cehul Jan Mertl și israelianul Dudi Sela. Tenismanul Victor Crivoi va 

meciul cu Arsenal Londra, scor 3-6, din sferturile de finală ale Cupei Ligii Angliei, informează presa engleză. „Trebuie să-mi cer scuze suporterilor în contextul în care ei au fost cel mai buh lucru din acest meci. Arsenal părea să înscrie de fiecare dată când se afla în atac. Am

(Foto: epa) Victor Hănescujuca, în primul tur al calificărilor, cu polonezul Lukasz Kubot, cap de serie numărul 13, și dacă va obține calificarea îl va întâlni pe învingătorul partidei dintre australianul Nick Lindhal și japonezul Satoshi Iwabuchi.Dacian Crăciun îl va întâlni pe americanul Brian Wil- son în primul tur al calificărilor. Dacă va accede în faza următoare, Crăciun îl va întâlni pe câștigătorul meciului dintre spaniolul Marc Lopez și taiwanezul Yeu- Tzuoo Wang, cap de serie numărul 25. Pe tabloul femi-

învățat să accept înfrângerile și să încerc să le uit cât mai repede posibil. Nu este momentul să arătăm pe cineva cu degetul sau să dăm vina pe cineva. Câștigăm împreună și pierdem împreună. Acum trebuie să ne gândim la Pre- miership și Champions Lea- gue”, a spus Benitez.
' - *

(Foto: EPA)nin al calificărilor, Monica Niculescu va juca, în primul tur, cu Carly Gullickson (SUA), și dacă va obține calificarea o va întâlni pe învin- gătoarea partidei dintre Julia Vakulenko (Ucraina), cap de serie numărul 5, și Angelique Kerber (Germania). Anda Pe- rianu o va întâlni pe Stepha- nie Dubois (Canada), cap de serie numărul 7, în primul tur al calificărilor. Dacă va accede în faza următoare, Pe- rianu o va întâlni pe câștigătoarea meciului dintre Zi Yan (China) și Vanessa Henke (Germania).

Liverpool a fost învinsă de două 
ori de Arsenal în doar o 
Săptămâna
4'' r ' ■- • A: A.V.-7

Călin Popescu Tăriceanu: PNL este un partid 
modern, eu profilul european de care are 

România nevoie acum

PNL este singurul reprezentant al liberalismului în România și este un partid cu personalități și programe 
adecvate noului statut european al României. Atacurile permanente la care liberalii sunt supusi, nu au slăbit ci 
dimpotrivă, au întăriț PNL.

Rep: Dle prim-ministru Tăriceanu, la sfârșitul acestei săptămâni 
se desfășoară Congresul Extraordinar al PNL. Ce va aduce 
congresul PNL?
CPT: Congresul PNL va aduce o echipă de conducere nouă și mai bine 
organizată, atât pe domenii de responsabilitate cât și pe regiuni. PNL 
este un partid mare, cu organizații locale puternice și credem că este 
nevoie ca reprezentanții acestora să fie prezenți în conducerea centrală 
a partidului, "otodată, integrarea europeană a României obligă și 
partidele la o mai bună și mai eficientă organizare și de aceea, membrii 
conducerii centrale a PNL vor prelua mandatul cu atribuții precis 
definite și vor răspunde pentru îndeplinirea lor. Este, de asemenea,1 
necesar să stabilim strategia politică prin care să ne asiguram că 
România va avea o traiectorie ascedentă în interiorul Uniunii 
Europene.
Rep: Să înțelegem că, în ciuda previziunilor jurnaliștilor, 
considerați că dvs și PNL veți mai rămâne la guvernare?
CPT: Nu văd de ce nu am continua guvernarea, având în vedere că am 
demonstrat că putem face lucruri bune pentru România și că am 
îndeplinit cel mai important vis al României postdecembrist: 
întoarcerea în Europa. Perioada următoare va fi grea și importantă 
pentru România, iar Guvernul Tanceanu a dovedit că-și poate face 
bine treaba. Trebuie doar să fie lăsat sâ lucreze!
Rep: De aici înțeleg că nu sunteți de acord eu alegerile anticipate... 
CPT: Alegerile anticipate înseamnă timp pierdut și bani pierduti. Dacă 

anul 2007 va fi marcat de turbulențe politice majore, alegeri anticipate și f 
alte lucruri, investițiile se vor diminua, creșterea economică se va încetini, 
creșterea salariilor se va face într-un ritm mai lent ș.a.m.d. Putem să . 
spunem că, dacă nu vom fi pregătiți și nu vom fi suficient de preocupați, 
vom pierde oportunitățile pe care ni le oferă intrarea in UE. Mă refer în 
special la fondurile europene. Dar atâta vreme cât economia va crește 
susținut, cu un ritm înalt, așa cum a fost în 2006, cât inflația va rămâne 
mică, atunci creșterea economică va genera venituri bugetare 
suplimentare, care ne vor permite fie să acordăm alte creșteri salariale, fie 
să investim banii pe anumite proiecte mari, pe domenii strategice pe care 
guvernul le-a stabilit. Romania are nevoie de stabilitate!
Rep: Revenind la Congres, organizat în urma unor acțiunilor politice 
ale unor foști membrii, care își fac acum partid...
CPT: Partidul anunțat de dnii Stoica și Stolojan nu este de sorginte liberală 
și acest lucru a fost sugerat și de liderul liberalilor europeni, Graham A 
Watson. Chiar și gruparea anti-PNL acceptat acest lucru și a declarat că se 
va îndrepta spre mișcarea populară. Din acest punct de vedere, PNL este 
singurul reprezentant al liberalismului în România și este un partid cu 
personalități și programe adecvate noului statut european al României. 
Atacurile permanente la care suntem supuși nu ne-au slăbit, ci dimpotrivă, 
ne-au întărit. în ceea ce privește Congresul, acesta se dovedește totuși 
necesar pentru că România a încheiat, odată cu aderarea la U.E., o etapă 
esențială sub o guvernare liberală. Și spun asta fără a încerca să diminuez 
meritele PD în procesul aderării.
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Vând ap. 2 camere (03)
• Deva, Al. Armatei, bl. 4, mobilat; nu sunt agent 
imobiliar. Tel. 0742/207883. (T)

• parter, balcon închis cu termopan, beci sub 
balcon, centrală, ușă metalică, zona Gojdu, Al. 
Crinilor, preț 125.000 ron. Tel. 0723/227569. (T)
• urgent, bi BârceaMare, 48 mp, gaz în bloc, preț 
35.000 ron, fără intermediari. Tel. 0254/231750. (T)

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

e două camere la parter (uscătorii), zona Baroul 
de avocați, complex de alimentație publică P+l 
și apartament de serviciu. Tel. 0723/514133, 
235570.(T)

o urgent, Deva, plata imediat Tel. 215212. (Al)
• Dada, p, baie, bucătărie, semidec., CT, două 
holuri mari, amenajări, preț 75.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
e Al. Păcii, el 1, hol și bucătărie mărite, gresie, 
faianță, arată bine, termopane, repartitoare, 
preț 110.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• lullu Maniu, et. 8/10, dec., baie cu geam, 
parchet contorizări, balcon mare din bucătărie 
și sufragerie, preț 108.000 lei, tel. 0745/367893. 
(A2)

Anunțul 
tău e 
gratuit 
în CL!
Anunțurile de mică pu
blicitate pentru 
Cuvântul Liber pot fi 
depuse în cutiile 
speciale instalate in 
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);

v^3.SC Unison
(Șc. Generală Nr.l) 
Sîntuhahn nr. 25

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru 
persoanele fizice.

• AL Bejan, et. 2, semidec., balcon închis, baie, 
amenajat, apometre, preț 66.000 lei, tel. 
0745/367893.(A2)
• Straiului, eL3/10, dec., baie și bucătărie, CT, 
preț 67.000 lei, tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, circuit, et. 2, lavabil, gresie, faianță, 
parchet laminat, preț 140.000 lei, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• urgent, dec, living, bucătărie stil bar, CT, 
gresie, faianță, parchet, termopane, et. 1, zona 
Eminescu, preț 38.000 euro, tel. 0740/290024. (A3)
• dec, repartitoare, apometre, balcon închis, 
st=60 mp, zona loan Corvin, preț 1,15 miliarde, 
tel. 0740/290024. (A3)
• circuit, gresie, faianță, parchet, cabinădeduș, 
balcon închis, et 2, zona Dacia, preț 1 miliard, 
tel. 0740/290024. (A3)
• semidec, gresie, faianță, parchet, canalizare 
separată zona Al. Teilor, preț 650 mii., neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• semidec, gresie, faianță, parchet reparti
toare, et 2, zona Al. Moților, preț 980 mii. neg., 
tel. 0740/290024. (A3)
• decomandate, etaj 1, cu balcon, zonă ultra
centrală, fără modificări, sau amenajări, preț 
118.000 ron negociabil, accept credit ipotecar, 
tel. 0723/251498,0745/302200. (A4)
• decomandate, etaj intermediar, zona piață- 
Mihai Viteazul, mobilat și utilat, totul nou, 
centrală termică, termopan, ușă metal nouă 
parchet, gresie, faianță 2 balcoane, superame- 
najat, preț 52.000 euro negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498,232808.  (A4)
o decomandate, etaj 3, zona Mărăști, renovat, 
parchet, ocupabil azi, preț 125.000 ron nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• etal intermediar, zona Gojdu, centrală termică 
termopan, parchet, gresie, faianță ușă metalică 
instalații sanitare noi, modificări, preț 37.000 
euro negociabil, tel. 0723/251498,0745/302200. 
(A4)

• etal 1, cu intrări separate, balcon, hol central, 
parchet de stejar în camere, igienizat recent, 
ocupabil repede, preț 108.000 ron negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0745/302200, 
0723/251498,232808. (A4)
• zona, tic 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)
• etal 3, centrală termică, Scărișoara, preț83.000 
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, 
0724/169303,0742/00522a(A5) •
• et 3, contorizări, parchet, bloc de cărămidă 
Al. Moților, preț 66.000 RON, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• et intermediar, 2 balcoane mari, CT proprie, 
baie cu geam, modernă, str. Dorobanți, preț 
137.000 RON, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)
• et 3, parchet, balcon, geamuri termopan, ușă 
metalică CT proprie, zona Gojdu. Merită văzut! 
Preț 130.000 RON, tel. 223400, 0724/069303, 
0742/005228. (A5)
• zona Dacia, etaj 2, circuit, balcon, contorizări, 
tel. 206003,230324. (A7)
• pe Tltu Maiorescu, dec., etaj 3, s=54 mp, 
neamenajat, preț 130.000 lei, neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
• pe Eminescu, aproape de Trident, etaj 2, dec., 
s=50 mp, preț 140.000 lei, neg., tel. 206003,230324. 
(A7)
• în blocurile Mintiei, etaj 3, s=58 mp, dec., boxă 
C.T., preț 155.000 lei, neg., tel. 206003,230324. (A7)
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Alege CL pentru anunțul tău

Cititorii 
Cuvântul liber: 

Oameni bine 
informați! 

Ziarul familiei 
tale!

i

Numele ________________________
Prenumele______________________
Adresa: Str._____________________
Nr.___ Bl._________ Sc.___Ap.___
Localitatea ■__________________
Telefon -______________________
da □ vreau să primesc în flecare 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.

lAIONIII l>l IIMAIII (.HAIUIIAI st! VAI ABH IIOAU l'l Nll.lll II 
IAHI IN III IIMI11 1.1 UNI NU AII IOST AIIIINATIIA "CIIVANTIII 

jlllllll '.INI' I<IIII<II<IIII I'IWIIIA IAIIINUI NU IMI'I l< A Nl< I UN
III III Ol-I II.AIII I INAN< lAI.'l IUN fAlin A < ITITOI<<I< III

CUNOȘTI AVANTAJELE OFERITE DE 
CUVÂNTUL LIBER?
1. Cotidian local prezent pe piață 6 zile din 7 
(apare și sâmbăta);
2. Sâmbăta, talon gratuit de mică publicitate;
3. în Deva și Hunedoara, distribuție proprie; 
ziarul sosește acasă la prima oră a dimineții;
4. Cotidian de 12 pagini color cu rubrici din 
domeniile: economic, social, politic, cultura, 
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!
Preț abonament 1 lună--8 JURNAL

Depune talonul în cutiile speciale Cuvântul liber sau trimite ! 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.

b

Suntem la un click distanță de voi!

ele mai tari poze din cluburi, cu tine si prietenii tăi le poți găsi la htip://part\.huon.ro !!!

http://www.birtMl
htip://part/.huon.ro


• zona Sala Sporturilor, semidec., etaj 4. 
acoperit cu tablă, neamenajat, balcon, preț 
87.000 lei, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zonaLia Auto, dec., et 3, C.T., parchet laminat, 
termopan, preț 80.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Piață, 2 camere decomandate, modificat,
1 ivi n g mare, CT cu telecomandă, termopane etc., 
mobilat și utilat, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8).
• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit, greș , 
faianță, termopane. parchet, balcon inch 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz
2 focuri, repartitoare, parchet preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, CT, parchet gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zonă centrală 2 camere decomandate, 
parchet, repartitoare, balcon închis, et 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• semldec, multiple îmbunătățiri (gresie, 
faianță, geamuri termopan, CT, parchet laminat, 
vedere pe 2 părți), etaj 3, zona Gojdu, preț nego
ciabil, tel. 231.800; 0740/317214. (A9)
• Brad, apartament 2 camere, modificat llvlng, 
balcon închis, gresie, preț negociabil, zonă 
centrală, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
e Brad, gresie, faianță, parter, zona A, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A1Q

Cumpăr ap.2 camere (04)
• urgent,In Deva, plata imediat. Tel. 215212. (Al)
• toarte 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. 
.1730/474275.07^/535095. (A4)

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)
• semidecomandate, etaj 1, Deva, zona Micro 
15, preț negociabil, 80.000 ron. Tel. 0726/147433, 
0722/785632. (T)
• semidecomandate, bine întreținut, 
contorizări, parchet, gresie, faianță, 2 focuri, 
zona Gojdu, preț 1,4 mld. Tel. 0742/019418 (Al)
• decomandate, Deva, ultracentral, etaj 1,2 băi, 
balcon mare, parchet, contorizări, preț 46500 
euro. Tel. 0726/710903. (Al)
• urgent, zona Gojdu, etaj intermediar, balcon, 
amenajări moderne, CT, gresie, faianță, parchet, 
lavabll, geam termopan, preț 40.000 euro, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona Micro 15, etaj intermediar, 
balcon, modernizări, preț 85.000 lei, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dorobanți, dec., 2 băi, balcon, 
preț 150.000 lei, tel. 0740/013971. (A2)
• semidea, bucătărie, baie, ușă metalică, 
laminat, cotorizări, zona Scărișoara, preț 95.000 
lei, neg., tel. 0741/154.401,227542 seara. (A2)
• semidec., etaj intermediar, Gojdu, preț 140.000 
lei, tel. 0741/154.401,227542 seara. (A2)
■v dec, CT, 2 balcoane, bucătărie modificată, 
aresie, faianță, parchet, boxă, zona Dorobanți, 
preț 70,000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, termopane, gresie, 
faianță, parchet, garaj, boxă zona tmp. Traian, 
preț 70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• semidec, parchet, apometre, repartitoare, 
bai'con 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)
• dec,et2, CT proprie, 2 băi, 2 balcoane, 
geamuri termopan, mobilat, str. Dorobanți, preț 
53.000 euro, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228 (A5)
• et Intermediar, dec., CT proprie, 2 băi, 2 
balcoane, st=94 mp, b-dul 22 Decembrie, preț 
175.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688, (A5)
• zona Gojdu, semidec., et.l, neamenajat, 
ocupabll Imediat, preț 140.000 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Dacia, semidec., parchet laminat, ușă 
metalică etaj 4, Izolat, preț 75.00 lei, tel. 206003, 
230324. (A7)
• zona Minerului, dec, etaj 3, parchet laminat, 
gresie, faianță termopan, ușă metalică preț 
120.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona I. Creangă parter înalt, dec., balcon 
închis, beci, termopane peste tot, parchet 
laminat, 2 băl amenajate, ușă metal, C.T., 
ocupabil Imediat, amenajat la chele, s=78 mp, 
preț 65.000 euro, tel. 0745/640.725. (A7)
• piața M. Viteazul, parter înalt balcon închis cu 
termopan, C.T, ușoare amenajări s= 72 mp, preț 
46.000 euro, tel. 0745/159.608. (A7)
• B-dul Dacia, et. 1, în circuit, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță contorizări, s=70 mp, 
preț 47.000 euro, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță termopane, 
CT, garaj + pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona I. Creangă parchet, contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)

nld»* amara cu parchet, contorizări, 
balcon, etaj 1, zona Gojdu, Deva, preț 130.000 
Ron, tel. 231.800. (A9)
• zonă centrală Brad, 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A1D)

• dea, neamenajat etaj intermediar, zona 
Carpați, preț 50.000 euro, tel. 0741/154.401, 
227542 seara. (A2)
• dea, bucătăria 2 băi, faianță gresie,, CT, zona 
Banca Transilvania, preț 62.000 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• dea, gresia faianță parchet, CT, garaj, boxă 
et. intermediar, zona Împăratul Traian, preț 
70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dea, CT, 2 băi, boxă 2 balcoane, st=112 mp, 
et. Intermediar, zona plzzerla Veneția, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dea, llvlng, faianță gresie, 2 băl, 2 balcoane, 
bucătărie modificată et. intermediar, zona 
Banca Transilvania, preț 70.000 euro, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• zona Carpați, etaj 1, balcon mare închis, 
contorizări, parchet, fără modificări, sau 
amenajări, accept credit Ipotecar, preț 50.000 
euro negociabil, tel. 0745/302200,0723/251498, 
232809. (A4)
• decomandate, etaj 2, zona Emlnescu, cu 
balcon mare închis, centrală termică parchet, 
fără modificări, sau amenajări, poziție 
deosebită, accept credit Ipotecar, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• et 1, dec., 2 balcoane, CT proprie, zona 
Progresul, preț 53.000 euro, neg,, tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
• dea, at=100 mp, contorizări, zona Dorobanți, 
preț 46.000 euro, tel. 223400, 0720/387896. 
0740/914688. (A5)
• tormopam, CT proprie, bucătărie mare, 
cămară fn balcon, Al. Lalelelor, preț 42.000 euro, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0740/914688 (A5)
• zona parc, dec., etaj 1, s= 120 mp, amenajat, 
C.T., preț 115.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• str. Carpați, dec., etaj 1, neamenajat, liber, preț 
175.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Miorița, dec., C.T., etaj 4, acoperit cu 
tablă neamenajat, preț 50.000 euro, neg., tel. 
206003,230324 (A7)
• zona L Creangă, 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță, CT, 2 balcoane, Inst. sanitare 

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

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

• 2 camere, bucătărie, hol, apă curentă gaz 
metan, canalizare, st=400 mp, zona Căiugăreni, 
preț 230.000 RON, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)
• casă P+l, 4 camere, 2 băl, garaj, CT proprie, 
parțial termopane, st=1.200 mp, Deva, preț 
100.000 euro, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228 (A5)
• zona Str. Eroilor, construcție 1980, P+l, 5 
camere, scară interioară garaj, C.T., curte st= 
500 mp, preț 130.000 euro, tel. 206003, 230324. 
(A7)
• zona Creangă 3 camere, bucătărie, baie, 
s=150 mp, C.T, curte, grădină, st=950 mp, preț 
140.000 euro, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Judecătoriei, 4 camere, dec., 2 băi, 
bucătărie, garaj, grădină st=100 mp, preț 160.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pavilioanele ofițerilor, construcție 
cărămidă, 3 camere, hol, baie, necesită 
amenajări, curte st=420 mp, liberă preț 55.000 
euro, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Călugărenl, 2 camere, bucătărie, hol, 
teren st=400 mp, preț 220.000 lei, tel. 206003, 
230324. (A7)
• construcție 2006, P+M, llvlng, bucătărie, 2 băl, 
3 dormitoare, terasă garai, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• conitrvcțle 1990, P+E, llvlng, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă, garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• 1 camere, bucătărie, baie (gresie, faianță), 
piscină curte, ST=580 mp, zona ultracentrală 
Deva, preț 150.000 euro negociabil, tel. 231.800; 
0740/317.314. (A9)
• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613.366 și 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366,
,88/ u. 6788/158.483. (A10)

e zona Decebal zona pieței, cu balcon, dec., 
debara, baie mare, gaz 2 focuri, termopan, 
parchet, ocupabilă imediat preț83.000 ron nego
ciabil, 0723/251498,0745/302201). (A4)

• zona Decebal dec., etaj bun, contorizări, fără 
modificări, ocupabilă repede, accept credit 
ipotecar, preț 85.000 ron negociabil, tel. 
0788/165703,0745/302200. (A4)
• zona Minerului bloc de cărămidă parchet, 
apometre, repartitoare, ușă metalică ocupabilă 
repede, preț 47.000 ron negociabil, tel. 
0788/165703,0745/302200. (A4)
• et 1, dec., contorizări, termopane, gresie și 
faianță moderne, Al. Romanilor, preț 65.000 RON, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0742/005228.  (A5)
• et ă contorizări, balcon, Al. Crlșulul, preț 
48.000 RON, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• parchet laminat apometre, lavabll, B-dul 
Kogălniceanu, preț 75.000 RON, tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228. (A5)
• urgent zona Dacia, dec., et. bun, bale, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg,, tel. 0745/786578. (A8)
s zona Dada, 1 cameră bale, parchet, marmură 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48.000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet, gaz contorlzat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona Dorobanți bucătărie, hol, balcon, 
cameră, gresie, faianță Inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288. (A8)
• dea, amenajată (parchet laminat, gresie, 
faianță), contorizări, etaj 3, zona Zamflrescu 

Deva preț 85.000 Ron negociabil, tel. 231.800; 
0740/317.314. (A9)
• semldeo, suprafață 35 mp., cameră cu 
parchet, contorizări, balcon, zona Mărăști, Deva, 
preț 62.000 Ron negociabil, tel. 231.800; 
0740/317.314, (A9)
• Brad, confort 1 sporit, etaj 2, mobilată preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
07B8/158.483. (A10)

• htravEan,laDN7,st3041 mp,fs90m,cu nr.d 
casă certificat de urbanism, gaz, apă curen 
toate cu proiect și branșament pe teren, aviz 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg, te 
0745/786578. (AS)
• Deva, Intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 n 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideal 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg 
tel. 0745/786578. (A8)
• Intravilan, In Deva, zona Zăvoi, S-1000 mp, F! 
18 utilități în zonă preț negociabil, tel. 212.14 
sau 231300. (A9)
• S 500-1000 mp, zona Bejan, Deva, toat 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp, tel. 23130 
sau 0745/511.776. (A9)
• Brad - Deva, 1800 mp, intravilan, acces I 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabi 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/15A48 
(A10)
• Brad, Intravilan 1 ha, zona B, preț atraci /, te 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, 05 ha + pădure, pentru construcție cas > 
de vacanță la șosea pe malul Arieșului, pre 
negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10

• Brad, 1350 mp intravilan, zona 8 preț nego 
clabil.te1 "«4/61331* 0788/040.490. (A10)

Cumpăr teren (22)

• Intravilan sau extravilan, suprafață 6000 ■ 
12000 mp, zona depozitelor, Sântuhalm, 
lârcea, Mintia, Șoimuș, alta zona Tel 
0744/515537 sau 0744/561761, (7/34)1)

• 5 ha teren Intravilan, la șosea, Deva sau împre 
jurlml, tel. 0740/21 n7«n. (Al

Vând spații comerciale (25)

Vând ap. 5,6 camere (09)

Cumpăr garsoniere (20)

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)

• urgent zona Decebal, amenajat modern, 
geam termopan, gresie, faianță parchet, 
modificări, CT, 2 băi, 2 balcoane, etaj interme
diar, preț 55.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Gojdu, amenajat modern, CT, 2 
băi, dec., balcon, preț 45.000 euro, tel. 
0740/013971. (A2)
• dea, 2 băi, 2 balcoane, faianță gresie, CT, et 
intermediar, zona Dorobanți, preț 66.500 euro, 
tel. 0741/154.401,227542 seara (A2)

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

• garconleră to 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. 
ur3V474Z75.u™»~=u*(A4)

Vând terenuri (21)
Vând case la țară (17)

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

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

Vând garsoniere (19)

Vând case, vile (13)

PREUNĂ ÎN AFACERI

DEVA
Ud. 1 Decembrie 20 A 

( centrul vechi) 

0254.212.215 
Luni-Vineri 10.00-18.00

Simbătă 10.00-13.00

OLMACO covoare

• caaă 3 camere, bucătărie, toate utilitățile, 75 
ari teren, preț negociabil, localitatea Călan. Tel. 
0254/730240. (T)

• casă In Deva sau schimb cu apartament 3 
camere, loc central, etaj 1, plus diferență în 
Deva. Tel. 0254/215795. (T)
• caiă In Deva, Str. Spitalului, nr. 19 cu 440 mp 
teren. Tel. 0254/216036. (T)
• casă nouă în Deva, P+E+M, sc 240 mp, 2 
intrări separate, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, 
garaj, centrală termică canalizare, 400 mp teren, 
preț 120.000 euro, negociabil. Tel. 0722/564004. 
(Al)
• casă nouă la 14 km de Deva, 3 nivele, garaj și 
800 mp teren, totul nou, canalizare apă, gaz, 
curent, preț 75.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• Răduleștl, 2 camere, anexe, bucătărie, teren 
1100 mp, preț 50.000 RON, neg., tel. 0740/210780. 
(Al)
• urgent, 4 camere, baie, bucătărie, curte și 
grădină st=1500 mp, apă curent, sobă teracotă 
zona Crlstur, preț 13 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)

• confort 1, zona Teatru ■ Hunedoara, balcon 
închis, ușă metalică, termopane (baie și 
bucătărie), preț 60.000 ron. Tel. 0721/513871. (T)
• semidecomandate, balcon închis, contorizări, 
etaj 1, zona I. Maniu, preț 78.000 RON, negociabil. 
Tel. 0726/316796; 0745/639022. (Al)
• semidecomandate, CT, balcon, bloc acoperit 
et. 4, zona Kogălniceanu, preț 72000 RON, tel. 
0726/316796; 0745/639022. (Al)
• dublă Deva zonă centrală et. 1, bloc de 
cărămidă, contorizări, preț 77.000 RON, tel. 
0726/710903. (Al)
• decomandate, contorizări, parchet, gresie, 
faianță repartitoare, preț 680 mii., neg., ron. Tel. 
0742/019418. (Al)
• Minerului, parter, dec., contorizări, preț 49.000 
lei, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Bejan, et 3, balcon, contorizări, semidec., preț 
56.000 lei, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dorobanți, et 3, balcon amenajat preț 80.000 
lei, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Zamfirescu, et 3, amenajat, balcon, preț85.000 
lei, tel, 221712,0724/305661. (A2)
• semidea, zona Mărăști, preț 65.000 RON, tel. 
0740/290024. (A3)
• dea, gresie, faianță parchet, CT, bucătărie 
modificată, zona Dorobanți, st=40 mp, tel. 
0740/290024. (A3)
• urgent semldeo, parchet, gresie, faianță, 
repartitoare, mobilată, balcon închis, zona 
Mărăști, preț 670 mii., neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)

Citește! 
Cuvântul 

Liber 
ți se 

potrivește!

Informația te privește!

Organizează cursuri de:
Administrator pensiune 
turistică agroturistică 
Manager în turism 

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

Deva, Bdul 23 Decembrie Nr. 37 A t

comercială angaj

QIHSDI3I3
Adresa contact? Deva, Bdul 23 Decembrie Nr. 37 .

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS

* l
■ TÂMPLARI! PVc Șl A1LUMINIU PROFIL! RIMAU
■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI 
•10% REDUCERE
• GRATUIT: măsurători., montaj, transport!

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA _________________________
DEVA. str. Ion Creanga, bl. 25, ap 2

• INfi. 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

- telefon mobil
• OPERATOR DISP. TRANSPORT
Cerințe:

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

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

(73613)

• două terenuri extravilan de 6000 șl 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)
• Intravilan In Șoimuș, 1200 mp. fs 12 m, situat 
pe șoseaua spre Boholt, preț 12 euro mp. Tel. 
0746/029058 (T)
• Intravilan, Mintia, 2600 mp, 7 euro mp, nego
ciabil. Tel. 0746/164081. (T)
• teren la DN7,1800 mo. fs 170 m, gaz. curent 
rețea apă preț avantajos. Tel. 0748/869656. (T)
• Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 mp 
parcela, fs 22 m, facilități, preț 20.000 euro 
parcela. Tel. 0722/564004. (Al)
• Intravilan, pe DN7, st 900 mp, fs 40 m, preț 120 
euro mp, negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• intravilan, Șoimuș, st 4600 MP, fs 70 m, preț 20 
euro/mp, neg.,'tel. 0740/210780. (Al)
• urgent, teren intravilan, st=3519 mp, fs=20m, 
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, construțle 
casă acte la zi, preț de la 22 euro/mp, la 25 
euro/mp, negociabil, tel. 0730/474275, 

0740/535095. (A4)
• teren Intravilan la DN 7, la intrare în Simeria 
dinspre Deva, st=10.000 mp, fs= 25 m, toate 
utilitățile, preț 17 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• teren 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= 2300 mp, 
fs=13 m, curent electric, gaz metan, preț 7 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228 (A5)
• teren intravlan 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)
• 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)

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

Vând alte imobile (27)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tel 
"254/613.366. C788/040.490,07RRî1584r 'A10)

Imobile chirii (29)
• caut de închiriat casă în Deva; ofer 150 - 200 
euro. Tel. 0745/250039. (T)
■ închiriez garsonieră în complexul studențesc 
Timișoara, mobilată utilată contorizări, 
termopane, ușă metalică, totul nou, preț 170 
euro/lună negociabil. Tel. 0740/500629. (T)
• închiriez urgent apartament 2 camere Deva, 
contorizări, preț foarte avantajos. Tel. 
0723/683113. CD
• primesc tn gazdă o elevă la casă particulară 
aproape de Liceul Pedagogia Tel. 216347. CT)
• ofer spre închiriere garsoniera, în Deva, 
mobilată complet, preț 80 euro/lună TeL 2.

• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
complet mobilat, preț 150 euro/lună Tel. 215212. 
(Al)
• ofer spre închiriere spațiu comercial, în Deva, 
70 mp +150 mp depozit, CT, termopane, preț 800 
euro/lună TeL 215212. (Al)
• garsonieră mobilată aragaz, frigider, zona 
Mărăști, preț 110 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3) 
apartament 2 camere dea, mobilat complet, 
aragaz, frigider, zona Piață preț 150 euro/lună 
tel. 0740/290024. (A3)
• spațiu comercial în Deva, zonă ultracentrală, 
S-140 mp, amenajat, contorizări, preț negociabil, 
tel. 231300 sau 0745/511.776. (A9)
• comercial S-203 mp, zona 22 Decembrie, DșȘp
preț negociabil, tel. 212.141 sau 0745/517; 
(A9) ‘

imobile schimb (30)

• schimb apartament 3 camere amenajat; 
centrală termică parchet stejar, hotă electrică 
lavabil, balcon cu termopan, rolete din lemn de 
tei, cu apartament 4 camere. Tel. 0254/232216. 
(T)

Auto românești (36)
• vând Oltcit Club af 1991, stare perfectă de 
funcționare, preț 1000 ron. Tel. 0746/755816. (D

• vând autoturism Logan Laureate, 
benzină 1600 cma af 2005, preț 8600 euro. 
Tel. 0788/571892. (2/10.01)

REGIONALA CF TIMIȘOARA DIVIZIA LINII 
TIMIȘOARA SECȚIA L.5 DEVA 

scoate la licitație publlcâ mijloace fixe apreciate ca disponibile. Licitația va 
avea loc in data de 14.02.2007, ora 1O.OO, Iar următoarea licitație în data de 

06.03.2007, la sediul unității.

Valorificarea mijloacelor fixe se va face in conformitate cu prevederile Legii 
133 din 1999 șl a Dispoziției 12 din 1999 a Președintelui CN CF *CFR' SA.

Mijloacele fixe, regulamentul șl listele de preț a mijloacelor fixe pot fi consultate 
la sediul unității:

- Secția L.5 Deva - loc. Deva, str. Horia, nr. 12-14 tel. 0254-215738

Persoanele care participă la licitație vor depune la comisia de licitație chitanța 
de achitare a garanției de participare In valoare de cel puțin 10% din prețul de 
începere a licitației mijloacelor fixe care Intenționează să le achiziționeze, in contul:

R067BTRL00201202653427XX deschis la BANCA TRANSILVANIA ARAD.
f^Ț 

(74236) 
________________________________________________________________________________________ I

ANUNȚ ANGAJARE

WET.NI CVRIIR NOTIL OSPĂTAI
Condiții: Condiții;

« * " ■ studii medii - experiență minimă 2 ani în domeniu
SSÎ 8' ngieză*1"*' llmbl rtr4ln*' PreferlWI Hrcbe

prezență plăcută 
abilități de comunicam șl reiețlonera.

- prezentă plăcută
- abilități dă comunicare.

(73220)

RECLAME

mcaadeva.rdsnet.ro
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Auto străine (37)
• vând Cftroen C3, af 2003, motor 1,2, benzină, 
extrase, full, 102.000 km. Tel. 0723/27034& (T)

• vând urgent și convenabil biblioteci canapea 
extensibila plușată, 2 fotolii mari și mobilă de 
bucătărie noui Tel. 0727/288460,744563. (T)
• vând ușă exterior cu toc din stejar, deschidere 
pe stânga, 189/90 cm, preț 150 ron. Tel. 214814. 
(T)

Comemorări (76)

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

îmbrăcăminte (52)

Camioane, remorci (39)

• vând halnâ de blană, de damă, mărimea 48, 
preț 150 ron, ghete damă măr. 38, preț 70 ron și 
ghete bărbați, măr. 39, preț 60 ron. Tel. 
0745/250039. (T)

• vând urgent auto Saviem Lea cu anvelope
1000x20, preț 1200 euro. Tel. 0726/743274. (T) Electrocasnice (56)

Piese, accesorii (42)
• vând camerie superioară pentru Dacia 
papuc, cu 2 locuri, preț 350 euro, negociabil. Tel. 
0726/743274. (T)

Mobilier și interioare (47)

• vând frigider Arctic de 2401, preț 180 ron. Tel. 
0788/940104. (T)
• vând MgHarcu combină Philips, mobilă lemn 
masiv, af 1906, cu platou marmura neagră colțar 
bucătărie, dormitor (dulap 3 uși glisante), nego
ciabil. Tel. 0751/546296. (T)
• vând lidâ frigorifică 5 sertare, preț 200 ron, 
negociabil. Tel. 0354/105690,0722/246384. (T)

L*’ â

• vând canapea extensibilă, pat cu saltea cu 
arcuri, 2 mese cu 6 scaune, 2 dulapuri 3 uși, 
bibliotecă, vitrină cu oglinzi, 2 mese bucătărie. 
Tel. 0254/225034. (T)

Instrumente muzicale (60)
• vând vioară 3/4, în cutle+arcuș, stare bună. 
Preț 250 ron, negociabil. Tel. 0720/400422. (T)

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

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

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agri
cultură - Sucursala Județeană Hunedoara 
esto înletesrit,) sa închirieze un spațiu cu deslinatie de sodiu 
pentru centrul local in municipiul Brad.

Documentația de atribuire se ridica începând cu dala de? 
12.01.2007 pana in data de 15.01.2007, in zilele lucratoare, 
intre orele 8 16, de la sediul sucursalei clin Deva, b-dul
Decebal, nr. 222. cm»

S.C. TRAN5LIN SERVICE cusetfultatolttaîeaDeva, 
B-dul Decelai, Bl. 8, ap. 58, JoB^hI Hunedoara, anunță depunere? 

, solicitării pentru eliberarea autorizatei de mediu pentm oSiectivul: 
i Tăierea și Melwea lemnului, operațiuni de mecanică generală, situat 

în localitateai&inMr S*«- Primăriei, nr. 58.

Infermajii se not obține la sediuîÂ.P.M. Htinedoara, zilnic între orele 8- 
16. î ' 5

Eventualele sesizări șl retiamafii pot fl denuse fe termen Ele 10 zile 
lucrâtoaa de la dala anunțului. * ' HMatg

în exclusivitate pentru dumneavoastră o minune 
dumnezeiască, Maica Paraschiva, aleasă de Dumnezeu cu 
puteri paranormale deschide Ușa Bisericească împreună cu 9 
măicuțe Apelați cu sufletul desenis la nr. de tel. 0748.946177. 
Vasile, Deva: aduc mii de mulțumiri Măicuței Paraschiva pentru 
că mi-a adus lumină în casă după doi ani de zile, m-am 
împăcat cu soția.
Anca, Hunedoara: aduc mii de mulțumiri Măicuței Paraschiva 
pentru că mi-a dezlegat cununia.
lonuț, Brad: Dumnezeu s-o binecuvânteze pe Măicuța 
Paraschiva, pentru că mi-a alungat farmecele și blestemele din 
familie și mi-a adus spor în casă și fericire.
Numai puterea și credința ei vă poate apăra de rău, Măicuța 
Paraschiva, transmite tuturor un mesaj de bine, dacă nu aveți 
noroc în dragoste ori în afaceri, dacă nu vă găsiți jumătatea și 
vă simțiți fără vlagă, aveți stări de vomă, dureri ae cap, sau de 
picioare, nu aveți spor la bani, aveți neînțelegeri în familie, 
aveți viciul beției, suferiți de impotență, depresie, dacă una 
sau mai multe din aceste probleme vă apasă trupul sau 
sufletul, nu ezitați să apelați cu sufletul deschis la Maica 
Paraschiva. Tel, 0748.946.177. (74323)

Violeta și Gabriela Floruța amintesc celor care l-au cunoscut și l-au iubit, că astăzi 11 ianuarie, se împlinește un an de când moartea cea nemiloasă ni l-a luat pe bunul și dragul nostru sot și tată
FLORUȚA NICOLAE - 

OCTAVIANpărăsindu-ne pentru totdeauna fără un „rămas bun”, lăsându-ne multe lacrimi, durere și tristele în suflete. Vei rămâne veșnic în inimile noastre la fel de iubitor și vesel, chiar dacă glasul tău blând nu ne va mai striga niciodată. Așa Doamne te rugăm, odihnește-i sufletul lui bun întru împărăția Ta cea veșnică și știm că tu ne vei însoți pretutindeni de acolo de sus.
(9/10.01)

Familia îndoliată amintește că s-a scurs un an de la 
S ? plecarea din această lume a celei care a fost

MENODORA BĂȚ
Dumnezeu s-o odihnească în pace!

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând o familie Chinchilla compusă din 3 
femele și 1 mascul vârsta un an; asigur cușcă șl 
hrană pentru o lună, preț 500 euro sau echiva
lentul în lei. Tel. 0749/068781. (T)

• cedez contract bar ■ restaurant super- 
dotat, zonă bună, tn Slmeria. Relații la tel. 
0723/395906. (6/8.01)

• vând o vițea BR, 6 luni, preț negociabil. 
Informații Bârsău, tel. 648970. (T)
• vând pul câine Ciobănesc german, preț 120 
ron. Tel. 0729/838514. (T)
• vând purcel de 70 ■ 90 kg; scrofițe apte de 
montă, rasă de carne. Tel. 210900,0744/611145.
(T)

Altele (61)
• cumpăr lăzi din plastic. Tel. 0723/227569. (T)
• cumpăr pătați din plastic. Tel. 0723/301857. (T)
• vând convenabil covor persan, mochete, 
masă și scaune bucătărie, comodă încălțăminte. 
Tel. 0723/288282. (T)
• vând țuică de prună calitate excepțională, 
ideală pentru orice tip de evenimente, preț 
negociabil, în funcție de cantitate. Tel. 212242 
sau 0721/400563. (T)
• vând țuică de prune. Tel. 234194.

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Bocan Petru Nicolae. Se declară nul. (8/10.01)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Circo loan. Se declară nul. (5/10.01)
• pierdut camei șomaj nr. 301110, pe numele 
Pașca Ileana-Raluca. Se declară nul. (4/10.01)

(6/10.01)

• atentai* timpeti zilnic, sigur șl rapid, 
persoane In Italia -100 euro, Spania -120 
euro, Franța, Portugalia șl Belgia, cu mașini 
moderne; reduceri pentru grupuri; asigur 
necesarul pentru o călătorie sigură. Tel. 
0723/329600, 0765/455835, 0743/241010. 
(4/21.11)

°restări servicii (72)
• efectuez mue) reflexoterapeutic pentru 
pareze, cocsatroză, circulație sanguină, 
insomnii, rinichi, tiroidă, nevralgii, stres, spon- 
deloză, digestie. Tel. 0722/262712. (T)
• meditez matematică orice nivel în Deva, la 
domiciliul elevului, preț 3,50 ron ora. Tel. 
0726/017381. (T)
• meditez matematică orice nivel; lucrez numai 
cu un singur elev. Tel. 0720/400456. CD
• 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 ol.-atoa.. triplok cu contract de 
muncă, salar atractiv, în funcție de performanțe. 
Tel. 0747/622197,0722/646965. (10/8.01)
• SC Carpat Construct SRL Deva angajează 
urgent inginer constructor. Relații la tel. 
0254/226650. (13/9.01)
• 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)

Redacția nu-și asumă responsabil
itatea pentru conținutul anunțu
rilor de mică și mare publicitate.

I

Cu adâncă durere familia anunță că se împlinesc 6 luni de când dragul nostru
SIMOC MIRCEA DORINEL s-a stins din viață. Chipul său drag va rămâne veșnic în amintirea noastră. Soția Cornelia, fiul Râul și socrii Cornel și Eugenia. Parastasul de pomenire va avea loc duminică 14 ianuarie la Biserica ortodoxă din Mintia.

Nu te vom uita niciodată.

(1/10.01)

Tristă este viața, îndurerate ne sunt sufletele, înourate ne sunt zilele de când în urmă cu 6 luni moartea neiertătoare ne-a despărțit pentru totdeauna de bunul și dragul nostru frate, cumnat și unchi
SIMOC MIRCEA DORINELTe vom păstra mereu în sufletele noastre.

Fratele Dorel, Marcela și Raluca

(3/8.01)

Tristă ne este viața, îndurerate ne sunt sufletele, de când in urmă cu 6 luni moartea a luat de lângă noi pe dragul nostru fiu
SIMOC MIRCEA DORINELTata Moise și mama Maria. Parastasul va avea loc în data de 14 ianuarie la Biserica ortodoxă din satul Stâncești - Ohaba. Cât ai trăit te-am iubit/ Cât vom trăi te vom plânge.

(3/8.01)

RECLAME
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•Fără victime, un cutremur cu intensitatea de 4,3 grade pe scara Richter a avariat peste 2.000 de clădiri din nord-vestul Chinei, fără a provoca victime.
Vedete prost îmbrăcateLos Angeles (MF) - Britney Spears conduce, la egalitate cu Paris Hilton, pentru al doilea an consecutiv topul celor mai prost îmbrăcate vedete realizat de un critic de modă temut de la Hollywood, supranumit „Dl Blackwell”. Spears și Hilton „nu au nici un stil și nici un simț al modei”, a declarat acest critic ale cărui păreri sunt lege la Hollywood de aproape o jumătate de secol, în acest infam clasament locul trei este ocupat de soția prințului Charles, Camilla Parker-Bowles, supranumită „ducesa de sans-chic”, iar aceasta este urmată în top de starleta amatoare de petreceri Lindsay Lohan, în vârstă de 20 de ani, „adorabil de deplorabilă”. Christina Aguilera („vulgară, fără clasă”) și Mariah Carey („regina kitsch-ului catastrofic”) au fost supuse și ele sarcasmului „D-lui Blackwell”.

Will Smîth s-a jucat cu fiul său, Jaden Christo- pher Syre Smith, când au sosit la premiera filmului „Pursuit of Happyness”, la Berlin (Foto: EPA)

Cazuri de gripă aviară la om

Pus sub 
acuzațieLondra (MF) - Starul muzicii pop George Mi- chael va fi pus sub acuzație pentru că și-a condus mașina sub influența substanțelor interzise, după ce în octombrie poliția londoneză l-a găsit dormind la volan și având asupra sa o cantitate de cannabis. Artistul, în vârstă de 43 de ani, a fost arestat și eliberat pe cauțiune la începutul lunii octombrie, după ce poliția a găsit asupra sa o substanță ilegală.
Misiune pe LunăLondra (MF) - Marea Britanie intenționează să organizeze prima misiune spațială fără echipaj uman pe Lună, până în 2010, pentru a studia solul selenar și posibilitățile de colonizare a satelitului natural al Pământului. Britanicii doresc să lanseze două sonde: „Moonlight” și „Moonraker”.

/

Ponti (Foto: EPA)

A murit 
Carlo 
Ponti
Roma (MF) - Pro- 
ducătoful italian de 
film Carlo Ponti, soțul 
actriței Sophia Loren, a 
decedat în noaptea de 
marți spre miercuri la 
un spital din Geneva, 
la vârsta de 94 de ani. 
Decesul s-a produs din 
cauza unor complicații 
pulmonare. Ponti și-a 
îhceput cariera de pro
ducător în 1941. Dea 
lungul vieții a produs 
peste 260 de filme, 
printre care se numără 
„La strada", îh regia lui 
Federico Fellini (1954), 
„Boccacdo 70", îh 
regia lui Vittorio de 
Sica (1962), „DrJiva- 
go", îh regia lui David 
Lean (1965) și „Bb- 
wup", de Michelange- 
loAntonloni (1966).

■ Trei noi cazuri de 
gripă aviară la om au 
fost confirmate în China 
și Indonezia.Beijing (MF) - Primul caz de gripă aviară înregistrat în ultimele luni în China este cel al unui fermier care, la 10 decembrie, a prezentat simptome de febră și pneumonie, dar a fost externat dintr-un spital din Tunxi, după o recuperare completă, a precizat ieri Health News, o publicație a Ministerului Sănătății. Centrul chinez pentru Controlul și Prevenirea Bolilor a confirmat luni că acesta a contractat virusul H5N1. Nu s-au înregistrat focare de gripă aviară la păsările din regiune. Alte două persoane au fost diagnosticate cu
Publicul și-a ales favoriții

Leul, un pui în vârstă de trei luni, .a fost 
văzut plimbându-se la o fermă delângă 
Babenhausen, Germania. Vecinii s-au spe
riat și au alertat poliția. (Foto: EPA)

I. . ■ . ■ : .

■ „Pirații din Caraibe" 
au dominat a 33-a ediție 
a decernării premiilor 
People's Choice.

Los Angeles (MF) - „Pirații din Caraibe: Cufărul Omului Mort” și starurile sale Johnny Depp și Keira Knightley au dominat premiile People's Choice, distincții acordate în urma voturilor online primite din partea publicului. Ceremonia de decernare a avut loc la Shrine Auditorium.Johnny Depp, nominalizat la trei categorii, a câștigat premiul pentru actorul favorit al publicului, pentru cel mai bun actor într-un film de acțiune, pentru care a concurat cu Samuel L. Jackson și Jet Li, și
Debutanții domină nominalizările

Cercel găsit după 73 de ani
Londra (MF) - Marlene Dietrich și-a pierdut cercelul de aur, cu o perlă, atunci când a încercat noul roller-coster pe structură de lemn din orașul Blackpool, Lancashire - Anglia, în 1934, însă s-a arătat încrezătoare că angajații parcului de distracții îl vor găsi, relatează Daily Mail. Și într-adevăr l-au găsit...însă după 73 de ani. Cercelul a fost găsit pe fundul lacului care a fost drenat, pe locul acestuia urmând să se construiască un alt roller-coster. Pe lângă acest cercel, pe fundul lacului Log Flume au mai fost găsite și alte obiecte ciudate, precum o pereche de dinți falși, un ochi de sticlă, o meșă, trei păpuși, un sutien și monezi în valoare de 85 de lire.

■ Premiile Sindicatului 
regizorilor americani 
sunt vizate de regizori 
aproape necunoscuți.

Los Angeles (MF) ■ Nominalizările Ia premiile Sindicatului regizorilor americani (DG- A) sunt dominate anul acesta de regizori aproape necunoscuți, în timp ce veteranul Clint Eastwood, care pare unul din

Elevi împușcațiLos Angeles (MF) ? Doi elevi au fost răniți, marți, într-un schimb de focuri din parcarea unui liceu din Las Vegas, determinat de un incident rutier, a anunțat poliția. Un băiat a fost împușcat în gleznă, iar o fată a fost rănită la stomac de un glonț care a ricoșat, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției din Las Vegas, Joe Montoya. Rănile suferite nu le pun viața în pericol celor doi elevi. Montoya a adăugat că persoana care a tras focurile de armă și un elev au fost pe punctul de a avea un accident în apropierea unei benzinării, iar cei doi șoferi au avut un schimb de replici agresive. Ulterior, cel care a deschis focul l-a urmărit pe elev până la liceul Western. Poliția îl caută pe cel care a deschis focul.
gripă aviară în Indonezia. „Primul caz confirmat recent este cel al unui băiat de 14 ani din West Jakarta.”, a precizat Organizația Mondială a Sănătății. „De curând s-a anunțat că mai multe păsări din zonă au murit”, a adăugat organizația. Marți că băiatul a decedat, numărul total al victimelor provocate de gripa aviară în această țară ajungând la 58. Cea de-a doua persoană infestată este o femeie în vârstă de 37 de ani dî|:provincia Ban- ten, situată în vestul insulei Java, a precizat OMS.Experții se tem că virusul ar putea suferi mutații, astfel încât s-ar putea răspândi mai ușor la oameni și ar putea provoca o pandemie, cauzând moartea a milioane de persoane.

Halte Berry (Foto; epa) Ellen DeGenerls (Foto: epa)pentru cel mai bun parteneri- at pe ecran, cu colega sa, Keira Knightley. „Pirații din Caraibe: Cufărul omului mort”, lider de 
tre favoriții în cursa pentru premiile Oscar, a fost marele absent.Pentru premiul decernat de Sindicatul regizorilor americani (Directors Guild of America) concurează Martin Scors- ese cu thriller-ul „Cârtița” și mai puțin cunoscuții Alejandro Gonzalez Inarritu cu „Babei”, Bill Gondon cu „Dreamgirls”, cuplul Jonathan Dayton și Valerie Faris cu „Little Miss

box office pe 2006, a câștigat premiile pentru cel mai bun film și cea mai bună dramă. Lungmetrajele „Click - Zapând
Sunshine” și Stephen Frears cu „The Queen”. Cele cinci filme au obținut nominalizări și din partea Sindicatului producătorilor americani (PGA), iar absența ambelor filme regizate de Clint Eastwood din ambele liste de nominalizări pare sumbră pentru veteranul actor. Premiile decernate de DGA și PGA sunt considerate prognoze în ceea ce privește nominalizările la Oscar. 

prin viață” și „Mașini” au câștigat la categoriile „cel mai bun film de comedie” și, respectiv, „cel mai bun film pentru întreaga familie”.Halle Berry, star al filmului; „X-Men: Ultima înfruntare”, a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță într-un film de acțiune. Jennifer Aniston, starul din „Despărțiți dar împreună”, a fost numită actrița favorită a publicului.„Familia Simpson” a câștigat premiul pentru cea mai bună comedie animată. Eva Longo- ria, din „Neveste disperate”, a fost aleasă starul de televiziune preferat al publicului. Ellen DeGeneris a câștigat premiile pentru cel mai bun moderator de talkshow-uri și cel mai amuzant star feminin.

Un ascet hindus se 
roagă pe malul râului 
Gnage, în timpul festiva
lului religios Ardh Kum- 
bh. Festivalul are loc o 
dată la șase ani (FotaEPA)


