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• Proiect în derulare. O delegație din Ser
bia este în aceste zile oaspete al Școlii Ge
nerale „Lucian Blaga" Deva. Vizita, cu o 
durată de patru zile, este cuprinsă în proiec
tul „Deschidem frontierele-Păstrăm tradițiile", 
care include și alte acțiuni în școala amintită 
cât și la Școala Generală „Regina Maria" 
Deva. (S.B.)

Trei drumuri județene au
1 fost închise

Deva (M.S.) - Trei drumuri județene hune- 
dorene, situate în zonele montane ale Văii 
Jiului, au fost închise preventiv pentru cir
culația pe timp de iarnă. Astfel, circulația 
autovehiculelor a fost oprită pe DJ 709F: 
Slătinioara-Cabana Rusu (din Masivul 
Parâng), DJ 664 A: Lupeni-Cabana Straja 
(din Masivul Vâlcan) și pe DJ 664: de la 
limita cu județul Gorj (Schela) până în 
orașul Vulcan, a informat Direcția Ju
dețeană de Drumuri Hunedoara. Decizia a 
fost motivată de existența „unor puncte pe
riculoase” care ar putea periclita des
fășurarea fluentă și în condiții de siguranță 
a traficului rutier. Porțiunile de drum 
închise simt semnalizate conform legii.
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Pescarii „băgați la apă 
drept scop prevenirea și com
baterea braconajului piscicol.
Râurile vizate au fost Mureș 
și Strei. Odată ajunși în zona 
numită „Apa caldă”, în apro
piere de Termocentrala Minti- 
a, oamenii legii au constatat 
că unii pescari aveau achita
te taxe pentru permise, însă a- 
cestea nu au fost emise. Mo-

■ Deși au plătit taxele, 
zeci de pescari hunedo- 
reni s-au trezit ieri, în si
tuația de a fi amendați.

Mintia (M.T.) - Pescarii au 
primit în final doar avertis
mente din partea inspectoru
lui Agenției Naționale pentru

Pescuit și Acvacultură 
(ANPA) București, Filiala Ti
miș, și a jandarmilor, deoare
ce s-a constatat că AJVPS Hu
nedoara și alte asociații jude
țene nu le-au eliberat permi
sele de pescuit. Acțiunea a fost 
organizată de IJJ Hunedoara, 
în colaborare cu ANPA Bucu
rești, Filiala Timiș și a avut

: unele asociații în caretivul:
sunt înscriși pescarii, nu au 
eliberat permisele pentru că 
n-au achitat sumele datorate, 
adică 25 de lei pentru fiecare 
permis, /p.3

CjN

Vezi fotografii pe

WWW.

Fost lider al minerilor - mort
■ Unul dintre locote- 
nenții lui Cozma în mi- 
neriada de la Stoienești 
a decedat în închisoare.

Deva (M.S.) - Fostul lider de 
sindicat Ionel Ciontu, con
damnat la cinci ani de în
chisoare pentru mineriada de 
la Stoienești, a murit în Spi
talul clinic de urgență „Bag- 
dasar Arseni” din București.

El fusese închis la Penitencia
rul de Maximă Siguranță Bâr- 
cea Mare, unde a efectuat un 
an și patru luni din pedeapsă, 
în urma unui control medi
cal, Ciontu a fost transferat 
miercuri, cu o salvare, la spi
talul Penitenciarului Jilava, 
pentru investigații. Președin
tele LSMVJ, Zoltan Lacataș, 
s-a arătat „șocat” de moartea 
fostului lider sindical și a 
spus că s-a discutat deja cu

fratele lui Ciontu, urmând ca 
familia acestuia să fie ajutată 
în ceea ce privește suportarea 
cheltuielilor de înmormân
tare. Ionel Ciontu, de 51 ani, 
a fost închis la Bârcea Mare, 
în septembrie 2005, împreună 
cu foștii lideri de sindicat 
Constantin Crețan, Vasile 
Lupu și Dorin Loiș, toți fiind 
condamnați la cinci ani 
de ' închisoare pentru sub
minarea puterii de stat.

Mai ieftin
București (C.P.) - Pe- 

trom a redus de azi pre
turile. Benzina ECO Pre- 
mium costă Ș,09 lei/1, 
prețul la Premium 95 fără 
plumb a fost redus la 3,07 
lei/1. Benzina Top Pre
mium 99+ costă 3,39 lei/1, 
motorina Top Nordic 
Diesel - 3,13 lei/1, iar la 
motorina Euro Diesel 4 
prețul este 3,02 lei/1.

Electrocutat la „Mittal Steel"
■ Un bărbat din Hune
doara a murit în timp ce 
se afla la furat de ele
mente din cupru.

Hunedoara (M.T.) - Acciden
tul s-a petrecut în incinta so
cietății „Mittal Steel”, din 
Hunedoara, iar bărbatul se a- 
fla la furat împreună cu doi 
prieteni. Directorul tehnic al 
societății a anunțat oamenii 
legii despre faptul că în Stația 
S.MB. a transformatorului de 
alimentare a cajei 1, s-a elec

trocutat o persoană. Polițiștii 
au stabilit că un grup de trei 
persoane compus din David Ș., 
din Moldova Nouă, județul Ca- 
raș Sever in, Flavius V., și 
Ioan Mihai B., ambii din Hu
nedoara, au intrat în zona sta
ției de transformare, cu inten
ția de a fura elemente din cu
pru Din cauza neatenției, Da
vid Ș. a fost electrocutat și a 
murit pe loc, fiind transportat 
la morga Spitalului Hunedoa
ra. Nu au fost produse pagube 
sau întreruperi ale fluxului 
tehnologic.

Consiliul Județean-Himedoara va investi peste 15,4 
milioane de lei pentru reabilitarea și modernizarea dru
mului ftrtre Deva și Hunedoara. Porțiunea de drum de
la Sântuhalm la Hunedoara va fi construită pe patru 
benzi până la Cristur. (Foto: cl>
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• Uciși. Militarii conduși de NATO au ucis
150 de insurgenți în sud-estul Afganistanu
lui, se arată într-un comunicat al Alianței 
publicat ieri, informează Reuters. Luptele de 
miercuri noapte au vizat districtul Bermal 
din provincia Paktika, situată la granița cu 
Pakistanul, potrivit comunicatului.

Noua strategie pentru Irak
■ Bush a anunțat supli
mentarea trupelor SUA 
din Irak și a recunoscut 
comiterea unor erori.

Atacuri anarhiste la Atena
Atena (MF) - Șase atacuri de mică am

ploare revendicate de un grup anarhist au 
provocat în cursul nopții de miercuri spre 
joi daune materiale la patru bănci din Ate
na și la sediul unui partid de dreapta, o ca
meră de luat vederi pentru supravegherea 
traficului fiind distrusă, relatează AFP.

în atacuri au fost utilizate dispozitive 
explozive artizanale și recipiente de gaz 
de mici dimensiuni.

Atentatele au fost revendicate de grupa
rea Acțiunea Revoluționară pentru Elibera
re, într-un comunicat transmis unui post 
de radio din Atena.

Gruparea anarhistă s-a remarcat în ianu
arie 2006 prin alte trei atacuri similare la 
sediile unor bănci și la cel al Partidului 
Noua Democrație.

Washington (MF) - Preșe
dintele George W. Bush a 
anunțat suplimentarea tru
pelor americane din Irak cu 
21.500 de militari, recunos-

Dacă Guvernul ira
kian nu își va res
pecta promisiunile, 
va pierde sprijinul 
poporului ameri
can și pe acela al 
poporului irakian.

George W. Bush

Concesie 
bulgară

Sofia (MF) - Președin
tele Bulgariei, Gheorghi i 
Părvanov, a afirmat că 
cel mai mare compro
mis făcut de Sofia în 
timpul negocierilor pen- i 
tru aderarea la Uniunea 
Europeană îl reprezintă 
închiderea reactoarelor 
3 și 4 ale centralei nu
cleare de la Kozlodui. 
„închiderea reactoarelor 
3 și 4 de la Kozlodui re- j 
prezintă cel mai mare 
compromis făcut de So
fia în timpul negocieri- i 
lor cu Uniunea Europea- I 
nă”, a declarat Părva- i 
nov în discursul rostit 
la deschiderea noii se
siuni parlamentare.

Jacques Chirac
(Foto: EPA)

............ ..............w 
când că a a fost o greșeală să 
nu desfășoare trupe suplimen
tare în această țară mai de
vreme, relatează Reuters.

„Situația din Irak este inac
ceptabilă pentru poporul ame
rican, este inacceptabilă pen
tru mine”, a spus președintele 
Bush într-un discurs televizat, 
rostit la Casa Albă.

Președintele a declarat că, 
în cazul în care au fost făcute 
greșeli, își asumă responsabi
litatea pentru acestea.

Bush a declarat că va exer
cita presiuni suplimentare a- 
supra poporului irakian pen
tru restituirea ordinii la Bag
dad și a folosit un limbaj di
rect a-1 avertiza pe premierul 
Nuri al-Maliki că „angaja
mentul SUA nu e nelimitat”.
Controlul, către irakieni

Președintele a adăugat că 
scopul noii strategii este pre
luarea de către forțele irakie
ne a controlului asupra secu
rității țării în luna noiembrie.

„Anul care urmează va ce
re mai multă răbdare, sacrifi
ciu și soluții”, a comentat li
derul de la Casa Albă.

Aceasta a fost una dintre 
rarele ocazii In care președin
tele Bush a recunoscut comi
terea unor erori. El a declarat 
că mai mulți comandanți mi
litari americani au analizat 
noul plan și l-au asigurat că 
acesta va rezolva multe 
probleme.

Bush a acuzat Siria și Ira
nul că au permis utilizarea 
teritoriului lor de către tero
riști și insurgenți pentru a 
intra sau fugi din Irak. Lide
rul american a promis că 
SUA „vor întrerupe susține
rea acordată de Siria și Iran”.

TURCIA

SIRIA

■Sudul
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■ Provincia Anbar 

4.000 de soldați 
pentru a face față 
Insurgenței sunnlte

r ■ Trupe îri Irak: Bush a anunțat suplimentarea trupelor SUA din
Irak cu 21.500 de militari, față de cel 132.000 deja existenți

■ Provinciile: Preluarea^s. • f & 

de către forțele irakiene a
r controlului asupra securltă- 

ții țării în luna noiembrie.

■Ajutoare: 1,2 miliarde de dolari 
alocați reconstrucției Irakului 

■Scopuri: Administrarea resurselor, 
de petrol în mod echitabil. Accesul 
la resurse a membrilor Partidului 
Baath, interzis

Nordul kurd:
1 Două brigăzi

1 pregătite pentru

Teritoriu disputat 
între sunnlp șl kurzi
— ■Bagdad: 17.500 trupe 

suplimentare - 4 brigăzi. 
Prima tranșă de 10.000 
va ajunge în următoare

le 3 săptămâni

Recomandare
Washington (MF) - Se

cretarul american al 
Apărării, Robert Gates, 
a anunțat, ieri, că îi va 
recomanda președintelui 
George W. Bush să spo
rească numărul efective
lor active ale armatei a- 
mericane cu 92.000 de

cinci ani. Pentagonul a
militari în următorii

primit deja 
aprobarea 
sporească 
temporar nu 
mărul mili
tarilor ac
tivi de la 
482.000 
la

Va reflec
ta la nou 
mandat
Paris (MF) - Președin- i
tele francez, Jacques i
Chirac, a declarat, j
ieri, că urmează să 
reflecteze dacă va 
candida la viitoarele 
alegeri prezidențiale 
pentru obținerea u- 
nui al treilea mandat 
în fruntea țării. între- i
bat dacă va candida ;
în 2007 pentru un 
nou mandat de pre
ședinte, Chirac a răs
puns: „este un su
biect asupra căruia 
merită reflectat și 
prin urmare mă voi 
gândi". Președintele 
a declarat de mai 
multe ori că va a- 
dopta o decizie în 
acest sens în primul 
trimestru al anului. 
Majoritatea analiștilor 
cred însă că o viitoa
re candidatură a ac
tualului lider de la 
Elysee este puțin 
probabilă din cauza 
vârstei sale (74 ani) și j 
a cotei mici de popu
laritate după 12 ani 
la conducerea statului, I

Explozii în sudul Iranului
Teheran (MF) ■ Trei explozii puternice 

s-au produs, ieri, în sudul Iranului, a anun
țat agenția de presă semi-oficială Farsi, fără 
a oferi informații despre eventuale victime, 
relatează Reuters.

„Trei explozii au fost atât de puternice 
încât au zguduit ferestrele caselor”, a anun
țat agenția.

Cauzele deflagrațiilor produse în orașul 
Khorramshahr, din provincia Khuzestan, 
aflată la frontiera cu Irakul, sunt neclare.

Un oficial din cadrul Ministerului Petro
lului de la Teheran a declarat că exploziil- 
e s-au produs într-o zonă situată la depăr
tare de instalațiile petroliere din Khuzestan.

Proteste anti-Guantanamo
■ Sute de persoane au 
cerut, la Londra, elibera
rea a opt cetățeni brita
nici de la Guantanamo.

Londra (MF) - Sute de per
soane au participat, miercuri 
și ieri, proteste în fața reședin
ței oficiale a premierului Tony 
Blair din Downing Street din 
Londra pentru a cere eliber
area a opt cetățeni britanici 
deținuți la Guantanamo.

Scotland Yard și Biroul pre
mierului britanic nu au putut 
oferi o cifră estimativă a celor 
care au participat la manifes
tații. Ele s-au înscris în pro
gramul de proteste organizate 
la nivel mondial împotriva în
chisorii americane de la 
Guantanamo, înființată la 11 
ianuarie 2002.

Punctul cuminant al protes
telor desfășurate la Londra a 
avut loc ieri dimineață, prin 
reconstituirea închisorii de la 
Guantanamo în fața ambasa
dei Statelor Unite.

„Trei sute de persoane au 
fost îmbrăcate în combinezoa
ne portocalii precum deținuții 
de la Guantanamo”, a adăugat

La Londra, trei sute de protestatari s-au îmbrăcat in combinezoa
ne portocalii precum deținuții de la Guantanamo (Foto: epa)

purtătorul de cuvânt al Am- 
nesty Internațional.
Săptămâna protestelor

Alte proteste vor fi organzi- 
ate în cursul acestei săptă
mâni în Statele Unite, Spania, 
Italia și Israel și chiar în fața 
închisorii din Cuba.

Federația Internațională a 
Drepturilor Omului (FIDH) a 
cerut transformarea zilei de 
11 ianuarie în „ziua interna
țională a închiderii Guanta

namo”, la cinci ani după sosi
rea primilor deținuți la cen
trul de detenție din Cuba, 
potrivit unui comunicat dat 
publicității.

Din cei peste 700 de deți
nuți care au fost încarcerați 
la Guantanamo, provenind 
din circa 40 de țări și suspec
tați de legături cu rețeaua al- 
Qaida sau talibanii, aproxi
mativ 380 au fost repatriați, 
majoritatea fiind eliberați 
fără a fi puși sub acuzare.

Presa amerî- 3 
cană, reticentă

Washington (MF) - 
Presa americană a reac-’ 
ționat cu scepticism la 
noua strategie a Statelor 
Unite în Irak, anunțată 
de președintele George 
W. Bush, subliniind că 
liderul de la Casa Albă 
se confruntă cu un Con- i 
greș controlat de opoziția 
democrată și cu o opinie 
publică reticentă.

Președintele a propus 
suplimentarea militarilor 
americani în Irak, cu mi
siunea stabilizării zonei 
Bagdadului.

„Planul este foarte ris
cant și de natură să pro- t 
voace noi pierderi ameri
cane, în timp ce șansele 
stabilizării Irakului nu 
sunt foarte mari”, obser
vă Washington Post.

„Planul lui Bush va 
declanșa o fază mult mai 
periculoasă a războiului 
din Irak, prefigurând 
luni de lupte pe străzile 
din Bagdad”, adaugă edi- 
torialiștii de la Washing
ton Post.

Ședința CSM, suspendată de Băsescu
■ El a suspendat ședința 
CSM din cauza protestu
lui Asociației Victimelor 
Magistraților.

București (MF) - Președin
tele Traian Băsescu a suspen
dat, ieri, ședința CSM, din 
cauza zgomotului produs de 
protestul reprezentanților A- 
sociației Victimelor Magistra
ților din România, care au or
ganizat un protest în fața se
diului în care s-a reunit CSM 
și a căror autorizație pentru 
manifestație era valabilă până 
la ora 11.30.

Aproximativ 10 persoane 
au protestat pe trotuarul de

vizavi de clădirea în care a 
avut loc ședința CSM. Mani- 
festanții au afișat pancarte și 
folosesc un microfon și o sta
ție de amplificare pentru a-și 
face cunoscute nemulțumirile 
legate de unele decizii judecă
torești.

Ședința CSM a început la 
ora 9.00 și a fost prezidată de 
șeful statului.

în jurul orei 10.20, Băsescu 
s-a declarat deranjat de zgo
motul produs de manifestanți, 
apreciind că în aceste condiții 
ședința nu poate continua.
Reluată

Protestul Asociației Victi
melor Magistraților s-a înche

iat la 11.30, iar ședința Consi
liului, prezidată de Băsescu, 
a fost reluată.

Este pentru a doua oară 
când președintele suspendă o 
ședință CSM. Astfel, în 21 
decembrie 2006, el a cerut sus
pendarea pentru o oră a șe
dinței Consiliului, pentru ca 
membrii acestuia să aibă 
timp să studieze proiectul Re
gulamentului Parchetului 
înaltei Curți de Casație și 
Justiție.

De altfel, în prima parte a 
ședinței, după prezentarea ra
portului de activitate al CSM, 
unii dintre membrii Consiliu
lui au reclamat condițiile în 
care se desfășoară ședințele

Președintele Traian Băsescu
(Foto: EPA,

instituției, respectiv lipsa u- 
nui sediu adecvat.

în a doua parte a ședinței, 
Anton Pandrea a fost ales pre
ședinte CSM, iar Dan Chiuj- 
dea a devenit noul vicepreșe
dinte al Consiliului.
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• Amenzi «fobie. Călătorii care vor încerca 
să circule „cu nașul" pe tren vor încasa 
amenzi de două ori mai mari decât până 
acum. Sancționați vor fi și călătorii nepoliti- 
coși care vor refuza să elibereze un loc pen
tru care nu au bilet și cei care transportă 
animale de companie în vagoane. (T.S.)

Tiberiu Stroia
tibcriu.stroiafirrfonnmcdia.ro

Virinel, mândria 
țarii

Intr-o perioadă în care sărăcia și incompe
tența celor aflați lâ Putere au devenit sim
ple banalități, românul de rând este tot mai 

interesat de ce mai fac așa-zisele vedete ale 
patriei. De aceea nu mă mai miră de mult 
faptul că cele mai citite știri ale zilei, postate 
pe Internet, sunt cele legate de Adrian Avor- 
tonu1 Minune, de silicoanele Danielei Gyorfi 
sau despre copilul nenăscut al cuplului 
Columbeanu. Așa cum nu mă miră nici faptul 
că majoritatea românilor îndobitociți de tele- 
novele l-ar vota mâine pe Becali, așteptând 
apoi ca ciobanul din Pipera să-i pro
copsească, precum în telenovele, cu câțiva / 
saci de bani lăsați la ușă.

Qi ca să vedeți până unde poate merge 
«Dprostia umană, citesc acum câteva zile 

că Monica Columbeanu și-a dat seama că 
fetița, nenăscută încă, seamănă cu Irinel. 
Lucru deloc greșit dacă principiul identificării 

\Js-a bazat pe înălțime. Apoi, aflu că Virinel și 
soața sa vor să prezinte, în direct, evenimen
tul nașterii. De aceea abia aștept momentul în 
care milioane de români se vor uita la televi
zor (cu sonorul oprit să nu știe administratorul 
blocului că sunt acasă) și vor încerca să-și 
imagineze cum sună gemetele Monicăi 
născătoare de Columbeanu, mestecând o felie 
de pâine cu untură. Și nu m-ar mira dacă 
copilul ce se va naște va avea pe corp un ta
tuaj cu chipul lui Gigi Becali. Să moară sce
nariștii sud-americani de ciudă!

Candidat pentru Europa
Deva (M.S.) - Ministrul delegat pentru 

comerț, Iuliu Winkler, dorește să candideze 
- pentru un post în Parlamentul Europei din 

l, ^partea Uniunii Democrate Maghiare din 
România (UDMR), el apreciind că este „ca
lificat” pentru ocuparea unei asemenea 
funcții. „Un candidat pentru acest for tre
buie să fie un om politic cu experiență, po
sesor al unui mandat politic în beneficiul 
țării pe care o reprezintă. După zece ani 
de activitate în administrația publică și în 
politică, apreciez că mă calific pentru un 
post de parlamentar european”, a declarat 
ieri ministrul delegat pentru comerț. 
Dosarele candidaților se pot depune până 
pe data de 15 ianuarie, după care aceștia 
vor susține un interviu.

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.

CWÂMW. Vot prin 
SMS

întrebarea săptămânii: Credeți că 

salariile vor crește substanțial 

acum după aderare?

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

și scurte comentarii, însoțite de nume.

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

comentarii, însoțite de nume. Votul prin SMS poate fi tri

mis până în data de 12 ianuarie 2007, ora 24.

Pescarii hunedorenl au fost găsiți fără permise de pescuit, pe care, deși le-au achitat, nu le-au primit de la AJVPS (Foto: cl)

„Trebuie să se facă ordine!"
■ Inspectorul ANPA, 
nemulțumit de modul 
în care agențiile din 
județ își fac datoria.

Mihaela Tămaș_______________
mihaela.tamas@inforniniedia.ro

Mintia - Dimitrie Nicoroi, 
inspector principal în cadrul 
ANPA București, Filiala 
Timiș a declarat că „permisul 
le conferă pescarilor dreptul 
de a pescui. Fără acesta nu au 
ce căuta pe malul apei. Anu
al, pescarului trebuie să-i fie 
vizat carnetul de membru al

unei asociații și să-i fie elib
erat permisul de pescuit, la 
solicitarea acestuia. Acest 
lucru însă nu s-a respectat 
aici. Am găsit persoane care 
au fost avertizate și în urmă 
cu o lună, au plătit taxa, însă 
nu le-a fost eliberat permisul. 
Ar trebui să se facă ordine în 
pescuitul din județul Hune
doara”.

Contactat telefonic de către 
inspectorul Nicoroi, șeful 
AJVPS Hunedoara, Dorin Cal
ciu, a declarat că nu a eli
berat permisele deoarece nu 
le-a primit, urmând ca astăzi 
să ajungă și să fie distribuite

pescarilor. Purtătorul de 
cuvânt al Inspectoratului de 
Jandarmi Județean Hune
doara, sublocotenentul Nico- 
lae Răducu, a declarat că 
„persoanele prinse cu nere
guli au fost doar avertizate 
verbal, iar acțiunile de acest 
gen, pentru combaterea bra
conajului piscicol, vor con
tinua și în perioada urmă
toare. în urma acțiunii de ieri 
a fost prinsă la braconaj o 
persoană care a fost amen
dată cu 80 de lei”.

Nemulțumiți de acțiunea 
oamenilor legii, câțiva pescari 
s-au revoltat, simțindu-se ne

dreptățiți de faptul că agen
țiile la care sunt înscriși nu 
și-au făcut datoria. „Am per
mis de 30 de ani, iar în 
această lună, în data de 4, am 
plătit cotizația, dar nu și per
misul. Nu este vina mea că ei 
nu își fac treaba la timp și 
cum trebuie”, spune revoltat 
pescarul Ioan Florescu.

Pescarii care au plătit ta
xele sunt supărați și vor să 
solicite să primească expli
cații din partea agențiilor la 
care sunt înscriși. în cazul în 
care nu se va reglementa si
tuația totul poate ajunge în 
instanță.

„Ghidul nesimțitului", 
preferat de hunedoreni
■ Paraschivescu îl 
detronează pe Cărtă- 
rescu, iar Dan Brown 
este pe locul doi.
Hannelore Acârnulesei

Deva - Cartea situată pe 
primul loc în topul prefe
rințelor beletristice ale hune- 
dorenilor în ceea ce privește 
autorii români este „Ghidul 
nesimțitului”, aparținând

scriitorului Radu Paraschi
vescu. Aproape la fel de bine 
s-a vândut, spun librarii, și 
„Fie-vă tranziția ușoară”, de 
același autor. „Cele mai bine 
vândute cărți din literatura 
română au fost cărțile lui 
Radu Paraschivescu, „Ghidul 
nesimțitului” și „Fie-vă tran
ziția ușoară”, o carte de haz, 
în care erau trecute perlele 
marilor noștri demnitari”, 
afirmă librarul Elena Ri- 
poșan.

Daniel Furdui (Foto: cl)

Ana Balog (Foto: cl) lulia Pădurean (Foto: CL)

în ceea ce privește autorii 
străini, Paolo Coelho rămâne, 
de multă vreme, pe locul întâi, 
iar ultima sa apariție editori
ală, „Jurnalul unui mag”, nu 
se abate de la regulă. Volumul 
„Memoriile unei gheișe”, de 
Arthur Golden a fost, spun 
librarii, de departe, cea mai 
bine vândută carte de anul 
trecut, dar nici „Codul lui Da 
Vinci” nu și-a pierdut cititorii. 
„De când am ieșit la pensie, 
nu prea îmi mai pot permite 
să cumpăr cărți. Dar mai 
primesc în dar de la fiica mea. 
In ultimul timp am citit mult 
Paolo Coelho și îmi place”,

Elena Ripoșan (Foto: cl)

afirmă Ana Balog, pensionară. 
„Vreau să citesc „Codul lui Da 
Vinci”, pentru că este o carte 
controversată și vreau să mă 
conving singur despre ce este 
vorba. Lucrez în Spania, dar 
nu îmi permit să citesc cărți 
în limba spaniolă, pentru că 
sunt prea scumpe”, afirmă 
deveanul Daniel Furdui. Unii 
hunedoreni preferă cărțile mai 
practice. „Prefer cărțile despre 
feng-shui, pentru că mă intere
sează arta aranjării spațiului. 
Beletristică nu prea citesc, 
pentru că sunt prea scumpe 
cărțile”, declară lulia Pădu
rean, pensionară.

Cuvântul liber te 
așteaptă în Trident!

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

■
FHutetapie pentru tratament în
- ‘CEALÂ si GRIPĂ

s

Farmacist speriatei SEPT/MM ȘERBAN 
Director al LABORATOARELOR FARESBIO VITAL

Bchipa noastră rle cercetare a 

dezvoltat o linie specială de produse 

100% naturale pentru prevenirea A 

tratarea răcelii și gripei, a căror 

utilizare este lipsită de efecte 

secundare.

Abordarea terapeutică a acestor 

afecțiuni se realizează printr-un 

tratament de fond antiinflamator șî 
Mtiinfeețios, la care, se adaugă 

tratamentul simptomatic pentru 

febră, dureți muscata, nas înfundat, 

tuse.
Tratamentul de fond este disponibil in 

trei forme de condiționate: ceai 

(indicat In fazele incipiente și formele 

ușoare), capsule și tinctură (indicate

administrării comode. Se 

indică utilizarea unuia dintre 

preparate (ceai - 3

pentru faza acută). Tinctură are 

avantajele dozării exacte și absorbției 

rapide at substanțelor active, iar 

capsulele prezintă avantajul

(61315)

li

căni/zi, capsule - 3/zi, tinctură * O 

picături tic 3 ori/zi) pentru 

tratamentul de fond. Pentru un efect 

aatiinflamator și antiinfecțios forte vă 

recomand administrarea simultană a 

celor trei preparate de bază.

Ea acestea se aaaugă produsele 

aferente simptomelor manifestate de 

fiecare pacient. Pentru dureri 

musculare și scăderea febrei se vor 

face fricțiuni locale cu loțiunea 

reconfortantă pentru corp. Ceaiul 

"Răceală și Gripă - Scade Febra” se va 

consuma pe durata stării gripale sau a 

răcelii atâta timp cât persistă febra, 2 

căni pe zi. Pentru decongesaonarea 

căilor respiratorii superioare se vor 

face irihălații cu soluția de uleiuri 

esențiale; preparatul este indicat să se 

utilizeze și in candela de aromaterapie 

pentru dezinfectarea acrului din

încăpere și ușurarea respirației. 

Ptentru tuse persistentă 

caracteristică stărilor gripale vă 

recomand siropul Plan tuși n cu 

miere, propolis și vitamina G.

prolesionislii planii Im

reclama

tibcriu.stroiafirrfonnmcdia.ro
mailto:mihaela.tamas@inforniniedia.ro


I-

162B - S-a născut scriitorul Charles Perrault, autor al nemu
ritoarelor povești pentru copii „Motanul încălțat” și „Scu- 

fiiajQsie" (m. 1703).

»
Lambrl-

dcn irr 19169.
1972 - A încetat din viața Eugenia Speranga. filosof, soci

olog, psiholog, estetician, scriitor șl memorialist (n, 18B8). 

1976 - A încetat dh viață scriitoarea Agatha Chrlstte (foto) 

(n. 18901.
1990 - Zi de doliu național In memoria martirilor Re
voluției. In Piața victoriei a avut loc un miting la care au 

participat peste 240.000 de persoane.

Prognoza pentru astăzi
Averse de ploaie. Maxima va fi de 8°C, 

iar minima de -1°C.
Prognoza pentru două zile
Sâmbătă. Cer parțial noros. Maxima va 

fi de 8°C, iar minima de 0°C.
Duminică. în general însorit. Tempe

ratura maximă va fi de 11°C. Minima va fi 
de circa 1°C.

Berbec
întrevedere cu sorți de izbândă - ca condiția să w vă rățdlțl 
la cei cărora vreți să le cereți ceva - fie și un dreot al 
vostru - că totul eșuează dacă nu vorbiți frumos.

Taur
Se conturează, vag ce-i drept, niște bani de la s". Jciu 
Parcă sunt, parcă nu. Sau nu se mal văd centru că ș să-l 
cheltulți „de nu se văd"...

Semeni

Mare, mare grijă să nu greșiți la taicuie, să vă tretiți jM

la ca semnați. Fiți mai precaut!

Rac

a#

&

mal puțini bani sau la semnarea unui contract - ochii twi
■' —■ ■ - i \

7*

Leu
Voi poate ar trebui să schimbați un pic tactica la serviciu. '■ 
Poate modul de a vă adresa celor din subordine vi se 
reproșează - șl-atuncl e simplu.

Fecioara _ ______ _______ i
Bani, dar îl punem între paranteze - mal ales dacă ați încasat 
ieri bani. |l de undeva, chiar șl prin telefon, vine oferta de 
a câștiga lupă program - bani.

Balanța
Se poate rezolva ușor s problemă rare ține de colaborări 
- să vă puneți de acord cu partenerii In privința banilor, a
programului. Nu faceți Investlțlll

Scorpion

Y

Sstăzi. furnizarea energiei electrice va fiîntreruptă MM 
I orele:

9 00-10.00 în Deva, str. Zăvoi, fi.A. Rosetti, Ady Endre, 

22 decembrie grena AER);
I 11.00-12.00 în Deva, str. Balatș, Grivița, N. Mânuță, 
| Mureșului, S. Vladimirescu;

, 10.00-14.00 ta localitățile Sălclva și Pojoga. .

Gag_____________________________ ____________________ : .- ’ , '
fetâzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă in Deva, 

între orele:
9.09 - 15.00 pe străzile M. Kogălniceanu (până la Bâlces- 

cu vechi); Aleea Crinilor bl. E8, sc 1, 2; Mea Zarandului 

61.80; Aleea Moților BI.RS, sc.1 și 2; Eenel.

Apă____ :
Astăzi, furnizarea apel pot

Supă de linte și pui
Ingrediente: 1 cubulet de unt, 1 morcov, 

1 ceapă, 1/2 de felină, 100 g ciuperci, 2 lin
guri de vin alb, 11 supă de pui, 100 g linte, 
200 g pui, 1 frunză de dafin, 1 linguriță de 
cimbru.

Mod de preparare: Se taie cubulețe cea
pă, morcovul, felina, ciupercile. Se topește 
untul la foc mediu și se adaugă legumele tă
iate și putină apa, cam 50 ml. Se călesc 5 
minute până încep să se înmoaie, ameste
când din când în când. Se adaugă supa, vi
nul, dafinul și cimbrul. Se dă focul la mic, 
se acoperă oala și se lasă să fiarbă cam 30 
de minute până se înmoaie legumele. într- 
o tigaie de teflon se frige puiul dat cu putină 
sare și se taie în bucățele de 2-3 cm. Apoi 
se pune și lintea în oala de supă și se lasă 
încă 40 de minute la foc. Când lintea e fiartă 
se adaugă și puiul tăiat și se mai lasă să 
dea într-un clocot.

Soluția Integramel din numfirul precedent: L-R-R-S - FILAMENTE - CUZA - 

ORB - LUME - STA - RA - STELE - LINIE - SUC - CANIȘ - CL - BIRT - PRII - A - 

IUBIT - P - Rl - NET - OS - SPECIALA - STOC - ELAN - ATATA - IRIS

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!
în perioada 9 - 29 Ianuarie, Cuvântul Liber vrea sâ-l 
demonstrezi cât de ușor te poți Juca cu cuvintele. 
Dezleagă corect toate Integramele apărute în această 
perioadă, realizează o colecție $1 trimite-o alături de 
talonul completat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 37Ă, sau la OP1, CP 3, Deva, sau 
depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber, până în 6 
februarie.
Extragerea va avea loc în 7 februarie. Iar numele 
câștigătorului va fl publicat Tn ediția din 8 februarie.

CUVÂNTUL liber te VREA CÂȘTIGĂTORI

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

j Nume............................................q

! Prenume....................................
| Adresa.......................................
I ....................Tel.......................i
| Localitatea.............................. .
! Sunteți abonat la Cuvântul liber?
j DA □ NU □

cuvâHM
Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajațll Inform Media șl nici rudele acestora de gradele I și II.

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:00 Justiție militară 
8:55 Integrante despre

700 Știnle ProTv 
Ce se întâmplă doc

tore?
9:10 Omul are

B ANTENA 1
6:00 In gura presei 

cu Mircea 
Badea

7:00 Matinal:

Ar trebui să faceți abstracție la atmosfera încărcată de la 
slujbă, să vă vedeți strict de propriul Interes ca să na ei se

Săgetător
Paiscă mal mult presați Ba cei lin jur, la familie, o să 
faceți o manevră Inteligentă, să sperăm cu banii din cont.

Capricorn
0 perioadă bună pentru semnat, reînnoit acte - ca să aveți 
o bază legală In tot ce faceți. Și să nu albă motive cei 
pentru cam lucrați să nu vă dea bani.

Vărsător _

i»r-

□ situație profesională de repus !■ - să vedity
cam ce puteți obține de la șefi, ce zice și colectivul, 
partenerii de proiect, de afacere.

t 
I
I

f

1
H integrare aduce cartea Dimineața :

(1 episod) 9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) > devreme

9:10 Ce înseamnă 10:15 Om sărac. cu Cristina '

13 îndrăgostit (film, r) B om bogat (r) Cioran
10:50 Lumea citește (r) 11:15 Epicentrul și Dan Capatos s
1130 Dănulz SRL dezastrului (film, r) 9:00 în gura J

1300 Hannah Montana 1300 Știrile ProTv presei (r) <
1330 Desene animate 13:45 Să câștige 10:00 Concurs s
1400 Jurnalul TVR. Sport O al mai bun interactiv

Meteo (comedie, SUA, 2000). j 1100 Vivere
15:00 Delidile bucătăriei Cu: Tom Selleck, B (serial) s
16:00 „La urgență* Laura Linney, > 12:00 Vocea inimii
1720 Totul pentru Faye Dunaway, B (serial)

ElCeltics Daca aceasta Teri Hatcher, Nancy J 13:00 Observator r
câștigă, sunt în al Travis. R.: Ron Lago- > cu Simona Gherghe i
nouălea cer, dar dacă marsino > 1345 Test de fidelitate j

pierde, sunt disperați. 16S Tânăr și neliniștit (s). (divertisment) (r)

După câțiva ani de Cu: Eric Braeden, < 15:00 Neveste
chin, soția unuia dintre Joshua Morrow, Doug de fotbaliști

ei îl părăsește, dar el Davidson, Peter (divertisment) (r)
nu pare să sufere. Bergman, Heather 16:00 Ohservator
In schimb, este dispe- Tom 17:00 9595,
rat, pentru că echipa 17:00 Știrile ProTv. Vremea te învață a să fad
favorită a pierdut 1745 Familia Bundy (r) 1900 Observator cu
ultimul meci. 18:55 Știrile sportive Alessandra Stoicescu și (

1900 Jurnalul TVR. 1900 Știrile ProTv. Lucian Mândruță
Sport Meteo Sport Vremea 19:20 Sport Meteo

20:20 Stele de... 5 stele mSdiimb 2030 Geniali:
21:50 Lost Naufragia]» (s). <3 de prizonieri Angela

13 Cu: Naveen Andrews, (acțiune, SUA, 2006). Similea (partea I)
Emilie de Ravin, Cu: Laurence (divertisment)
Matthew Fox R.: Jef- ; Fishbume, 3400 Zonă de acțiune
frey Lieber, JJ.Abrams, Paul Walker, Ei (acțiune,
Damon Lindelof Jason Lewis, SUA, 1999). Cu:

2245 Jurnalul TVR. Sport Jarrod Bunch. Michael
Meteo s R.: John Herzfeld McCIelland,

2320 Nunta (comedie 2230 Vacanța Frank Zagarino,
83 amară, Mare(r) • ~ Joe Lara, Billy Drago.

Franța/Rusia/Gennania) BÎ3Q Familia R.: J. Christian
125 Asaltul elicopterelor Bundy (r) Ingvordsen
B(r) 030 Schimb 7:00 Concurs

1:45 Mai mult decât bizar 13 de prizonieri •. interactiv
(doc. SUA, 1997). Tre- (film, r) 3.W Observator
cere in revistă a unora 2*30 Știrile (r)
dintre fenomenele din ' ProTv , 345 9595
lumea înconjurătoare. a:00 Te vezi (r)
cărora știința nu le-a la Știrile ProTv (r) 530 Vivere (r)
putut da încă un IBO Stilul

i., răspuns. Oana Redacția Jemal TV nu
3o«0 Parteneri de week- Cuzino (r) tșl asumă rtapwtderea

end (r) 500 Vacanța pentna mat»al«l«
305 Jurnalul TVR (r) Sport 

Meteo
Mare(r) 

t® Parte ^.șgOaraiwOerV^dcyă
4:10 Stele de... 5 stele (r) de carte (r)

500 Rebelde (r) 7:00 Suflete 
rănite (r) 8:00 Iubire de mamă 

(r) 900 Culoarea păcatului (s) 
1100 Pariul iubirii 1330 Daria, 
iubirea mea (r) 1430 Iubire ca 
în filme (r) 1530 Suflete rănite 

1630 Iubire de mamă 1730 
Poveștiri adevărate 1830 
Rebelde (s) 1930 Daria, 
iubirea mea (r) 2030 Tango în 
trei 2230 0 lume a fiarelor (s, 
Mexic, 2006). Cu: Căsar tvo- , 

ra, Ernesto Laguardia, Azela 

Robinson 030 Poveștiri ade
vărate (r) 130 Daria, iubirea 
mea (r) 230 Extravaganta

730 Maisie (d. a.) 8:00 Lecția
de... sănătate (r) 830 Poveste 

, fără sfârșit (s, r) 9:00 Dino- 
■ topia 10:00 Tonomatul DP2 ■ 
i 1130 Lege și ordine (r) 13:00

Motomagia (r) 14:00 ABC...
; de ce? 1430 Poveste fără .
> sfârșit 15:00 împreună în 

j Europa! 16:00 Jurnalul TVR (r) 
j 17:00 Dinotopia 8:00 Lecția 

i de management. Vacanța per- 
fectă 18:35 Lege și ordine (s)

• 19:25 Ray Mears 20:00 D'ale 
lui Mitică 21:00 Ora de știri j

i 22:10 Campionatul de come-
J die 22:40 Home made.ro., ..
i. 23:10 Coolmea distracției 0:10 Anastasia (s) 4:00 Amy, fetița 
j Mica Britanie (s) 0:40 Ray cu ghiozdanul albastru (s) 

] Mears 1:10 Tonomatul DP2 (r) 
i 235 Iubiri și secrete (film, r) < 
Ș 4:15 Bugetul meu (r) 4:40 ‘

Sărutări furate (s) 530
Mesager

1030 Unhappily ever after (s, 
SUA, 1995) 11:00 Raven (s, 
comedie, SUA, 2002). Cu: 
Raven, Orlando Brown, Kyle 
Orlando Massey. R.: Michael 
Poryes, Susan Sherman 12:00 
Look who is winning 13:00 
Tara Iu' Papură Vouă (diver
tisment) (r) 1320 Look who is 
winning 1430 Film artistic 
16:20 Bărbatul din vis (s) 
17:20 Malcolm și Eddie (s) 
1830 Știri 20:10 Țara Iu1 
Papură Vouă 2030 Film artis
tic 2230 Film artistic 100 Jus- 
tine (s) 2:00 Film artistic

l

9:00 0 familie ciudată (s, r) 
9:50 Icstrim Tivi (s) 10:20 
Calea misterelor (r) 12:15 
Walker (r) 13:15 Taz-Mania 

(s) 13:45 0 familie ciudată (s) 
14:15 Lumea Pro Cinema (r) 
15:00 Dispăruți fără urmă (r) 
16:00 Prietenii tăi (s, r) 1630 
Rio Bravo 19:00 Walker, 
polițist texan 20:00 Entertain- 
ment News 20:20 Dispăruți 
fără urmă (s) 2130 Prietenii 
tăi (s) 22:00 Dracula 0:45 
Prețul libertății 145 0 afacere 

perfectă (dramă, SUA, 2000)

I

J

830 Sport 930 Al 7-lea'cer 

(s, r) 11:00 Tele RON 12:50 
Play 14:00 Dragoste și putere 
(s) 1430 McBride 1630 Al 7- 
lea cer (s, SUA, 1996) 17:30 
Dezastre în lumea sportului! 
18:00 Focus 19:00 Cele mai 
uimitoare filme din lume 
19:45 Celularul 20:00 CSI - 

Investigații 21:00 4400 22:00 
Totul despre sex 2230 Focus 
Plus. Prezintă: Cristina fopes- 
cu 2330 Celularul (r) 23:45 ' 
Johnny băiat frumos (acțiune, 
SUA, 1989). Cu: Mickey 
Rourke, Ellen Barkin. R.: Wal- 
ter Hill 2:00 Focus (r) 3:00 
Sunset Beach (s)

9:00 Misiune imposibilă (r) 
9:30 Euromaxx 10:00 Euro- 
maxx 1030 Fabricat în Ger
mania 11:00 Ne privește. Talk- 
show pe teme sociale 1200 
Știri 12:30 Teleshopping 1305 . 
Euromaxx 1335 Fabricat în 
Germania 1400 Teleshopping 
1435 Lumea cărților 15:00 

Teleshopping 1535 Arta (r) 
1600 Essentze (r) 17:00 Vis i 
de vacanță. Emisiune de tur
ism 1730 Pasul Fortunei 
19:00 Știri 19:20 Hobby Mix 
20:00 Trenul vieții 22:00 High 

Life 2300 Cinema Blitz 24:00 

Vedetele se întreabă 030 
Upgrade (r) i

0630-07.00 Observator (r)

1630-1645 Știri locale

9:10 Hocheistele (comedii 
Canada, 2004). 10:45 So 
stițiul de iarnă (dramă, SUr 
2004). 12:15 Crăciunul Ir 
(comedie, SUA, 2005). 134 
Regii și regina (dram 
Franța, 2004). 16:15 Vrăj 
marele 17:45 Ghidul auto 

topistului galactic 1930 Cil 
ema, cinema, cinema 20:( 

Dragoste mare-Pilot (ep. 
dramă, SUA, 2006). 21:( 
Dragoste mare - Viagra (e 

2, dramă, SUA, 2006). 22:( 
Lorzii din Dogtown (dram

10:00 Realitatea de la 10:( 
11:40 Fabrica 1320 El 
România 14.00 Realitatea < 
la 14:00 14:50 Fabrica 16:! 
Marfă. Cu Dragoș Bucur 17:' 
Retrospectivele anului 174 

Editorii Realității 1800 Rea 
tatea de la 18:00 18:50 Re 
itatea zilei 2000 Realitatea i 
la 20:00 20:15 Reporte 
Realității 20:50 România fă 

frontiere 2100 Realitatea i 
la 21:00 21:50 Prima edil 
2205 Tănase și Dinescu 23:' 
Realitatea all-indusive

DISCOVERY
600 Tehnologie extremă 75 
Când se produce dezasti 
9:00 Automobile america 
recondiționate 10:00 Moto 
dete americane 11:00 Cc 
fruntări și fiare vechi 12: 
Tehnologie extremă 13:i 
Când se produce dezasti 
1400 Ray Mears și tehnic 
indigenilor 15:00 Cum se 
brică 16:00 Mașini pe ale 
1700 Confruntări și fiare ve 
18:00 Motociclete america 
19:00 Vânătorii de mit 
20:00 Tehnologie extret 
21:00 Un pas mai depa 
22:00 Dr. G, medic leg 
2400 Luptătorii văzduhuri

made.ro
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Astăzi vin primele cârduri

3

• Cancer. Oameni de știință din cadrul Har- 
vard School of Public Health din SUA au 
constatat că persoanele care consumă can
tități mari de șuncă prezintă un risc ridicat 
cu 59% de apariție a cancerului de vezică 
urinară. Vinovată e substanța cu care se 
tratează carnea: nitrosamina. (C.P.)

Remedii
Deva (C.P,) - Mirosul 

gurii este neplăcut nu 
numai pentru cel afectat 
ci și pentru cei din jur. 
Deseori sunt de folos In 
combaterea mirosului 
câteva'picături de ulei 
de ienupăr care, turnate 
intr-un pahar cu apă 
călduță, sunt luate Încet, 
cu înghițituri mici. Și 
mestecarea semințelor 
de mărar poate înde
părta mirosul greu. Dacă 
el este provocat de tul
burări în cavitatea 
bucală, ajută o gargară 
repetată cu 30-40 picături 
de tinctură de smirnă
diluate în apă călduță. 
Ceaiul de pelin este un
mijloc exce
lent de a 
combate 
limba foarte 
încărcată și 
mirosul ne
plăcut 
al gurii. La
o ceașcă cu 
apă se a- 
daugă 1-2 lin
gurițe 
de pelin.

Regim
Deva (C.P.) - în pan
creatita cronică 
regimul alimentar 
este strict. Se inter
zice consumul de 
alcool, cafea și 
fumatul. Nu se con
sumă multe legume 
și fructe proaspete. 
Se preferă came 
slabă, ușor digerabilă 
(pește, vacă, vițel, 
pui, ficat) fiartă sau la 
grătar, la care se 
adaugă brânză de 
vacă, ouă fierte moi. 
Bine tolerate sunt 
untul proaspăt de 
vacă, brânzeturile cu 
mai puțin de 50% 
grăsimi, laptele 
degresat, uleiul de 
floarea soarelui, 
porumb sau soia. 
Se va administra 
pâine albă veche de 
o zi sau prăjită, fier
turi de cereale, 
legume fierte în 
abur (mai puțin 
cartofi), fructe 
proaspete bine 
coapte sau în 
compot, suc sau 
gelatină de 
fructe, miere.

Cârdul se utilizează pentru 
urgențele medicale

■ Primii hunedoreni 
vor intra de azi în po
sesia cârdurilor de 
sănătate valabile în UE.

Clara PAs___________________
dara.pMcinformmedla.ra

Deva - Un număr de 424 de 
hunedoreni și-au depus cereri 
de la începutul anului pentru 
a primi cârdul de sănătate ce 
poate fi utilizat în toate țările 
UE pentru urgențe medicale, 
a declarat Ovidiu Bîndea, 
purtătorul de cuvânt al Casei 
Județene de Asigurări de 
Sănătate Hunedoara. Numărul 
celor care au solicitat infor
mații este însă de trei ori mai 
mare. Cârdul este trimis asi
guratului român la adresa de 
domiciliu și este valabil șase 
luni. „Acest cârd oferă posi
bilitatea primirii de îngrijiri

1. elevi până la 14 ani: copie certificat naștere, adeverință de la școală
2. elevi până la 18 ani: copie carte de identitate, adeverință de la școală 

(elevii peste 16 ani, care lucrează, trebuie să prezinte și dovada de la firmă 

că are achitate contribuțiile la sănătate)
3. studențl până la 26 ani: copie BI/CI, copie carnet de student vizat zi sau 

adeverință de la facultate și certificat fiscal de la Administrația Fiscală de 

domiciliu că nu are venituri
4. șomerl: copie după BI/CI, adeverință de la șomaj
5. penslonarl: copie CI/BI, copil de pe ultimul cupon șl decizia de pensie 

6.llber profesioniști, agricultori: copie după BI/CI, adeverință de asigurat 

de la CJAS Hunedoara
7. angajați: copie BI/CI, adeverință de la firmă cu data de când este anga

jat și copii după ordinele de plată ale contribuției la sănătate pe ultimele 

trei luni.

medicale de urgență gratuite 
dacă asigurații călătoresc în 
țările UE. Este posibil ca aco
lo pacientul să achite un tarif 
de urgență de 1-1,5 euro cum 
este în Germania, restul se 
decontează între Casele 
Naționale de Sănătate. Tre
buie menționat faptul că dacă 
o persoană va fi spitalizată, nu

va achita prestațiile medicale 
de urgență, însă va trebui să 
plătească zilele de spitalizare, 
pentru că acestea nu se decon
tează”, precizează Ovidiu Bîn
dea. Pentru a solicita cârdul 
de sănătate trebuie completată 
o cerere-tip, se depune un set 
de documente și se achită taxa 
de 2,166 lei.

1 euro _________________________ 3,4053 lei

1 dolar american______________________________ 2,6252 lei

.1 gram aur 51,7590 lei

I ...... .111.11.111.......— ....... ........................ ..........................................■■>

1 ' " I'

www.eures.europa.eii
Deva (C.P.) - Pe acest site sunt publicate deja locurile de 

muncă vacante în statele Uniunii Europene și Spațiul fiso- 

nomic European. Partalul aparține rețelei EU8ES,

Reguli:
în fiecare 

blbc sunt 

câteva cifre 

între 1 și 9, 
stabilite 

dinainte. 

Acestea tre
buie comple

tate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 

încât fiecare 

număr să 
figureze o 

singură dată. 

De aseme
nea, cifrele 

de la 1 la 9 

trebuie să 

figureze o 

singură dată 

atât pe rân
durile orizon

tale cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

împreună.

ÎNCEPĂTORI

7 9 6
8 1 4 9

I 3 5
2 4 8

3 1
1 7 6

2 9
1 7 8 2

t 7 6 5
Soluția jocurilor din numărul precedent

ncepători

4 1 3 2 9 8 6 7 5
9 2 8 6 5 7 3 1 4
7 6 5 4 13 2.9 8
1 7 6 3 8 4 9 5 2
2 8 4 5 6 9 1 3 7
5 3 9 1 7 2 4 8 6
6 9 1 8 4 5 7 2 3
3 5 7 9 2 6 8 4 1
8 4 2 7 3 1 5 6 9

Avansați

8
4

3
1

2
7

4
5

6
8

7
9

5
6

1
3

9
2

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

Cresc alocațiile pentru copii
■ Valorile acestor alo
cații au fost majorate 
din această lună cu 4,5 
la sută.
Clar Râs____________________
clara.pM9lnfor1nmedla.ro

Deva - Alocația de plasa
ment se majorează cu 4,5% 
începând cu 1 ianuarie 2007, 
cuantumul lunar ajungând 
astfel la 86 lei.

Legea prevede că pentru 
fiecare copil încredințat, dat 
în plasament sau asupra 
căruia s-a instituit tutela se 
acordă o alocație lunară de 
plasament pentru creștere și 
educare. Aceeași creștere de 
4,5 % se va aplica și pentru

alocația familială comple
mentară și cea de susținere 
pentru familia monoparen- 
tală.

De asemenea, limitele de 
venituri nete lunare pe mem
bru de familie până la care se

acordă alocația familială com
plementară și cea monopa- 
rentală se majorează de la 168 
lei la 176 lei. Alocația pentru 
copiii nou-născuți crește cu 
4,5%, de la 195 lei la 204 lei, 
tot din această lună.

Majorarea alocației complementare
1. pentru familia cu un copil, de la 34 lei la 36 lei;

2. pentru familia cu 2 copii, de la 40 lei la 42 lei;

3. pentru familia cu 3 copii, de la 45 lei la 47 lei;

4. pentru familia cu 4 sau mai mulți copii, de la 50 la 52 lei.

Majorarea alocației monoparentale _________________
1. pentru familia cu un copil, de la 50 lei la 52 lei;

2. pentru familia cu 2 copii, de la 59 lei la 62 lei;

3. pentru familia cu 3 copii, de la 67 lei la 70 lei;

4. pentru fanrUlia cu 4 sau mâl mulți copii, de la 76 iei la 79 lei.

Cea mai importantă 
descoperire medicală
■ Descoperirea ADN- 
ului a deschis noi căi 
de cunoaștere în 
domeniul medical.

BBC - Care e cea mai impor
tantă descoperire din dome
niul medical din ultimele două 
secole? Iată o întrebare lansa
tă de către Revista Medicală 
Britanică, de pe site-ul de In- 
ternet către cititorii din în
treaga lume. De la începutul 
anilor 1800, numeroase desco
periri și invenții au dus la un 
progres fără precendent al 
științei medicale. Care dintre 
acestea ar putea fi considerată 
drept cea mai importantă?

Câteva sute de specialiști din 
domeniul cercetării medicale 
din întreaga lume, au selectat 
deja principalele 15, contribuții 
la progresul medicinei. Iar fie
care dintre acestea a jucat un 
rol crucial în salvarea a mi
lioane de vieți.
Cele 15 contribuții

în domeniul bolilor infec- 
țioase, specialiștii au consi
derat drept cruciale descoperi
rea microbilor, precum și a 
sistemului imunitar. Aceste 
boli au putut fi tratate datorită 
inventării antibioticelor și a 
vaccinurilor. Oprirea răspân
dirii unor maladii precum ho
lera se datorează descoperirii

Venitul minim
Deva (C.P.) - Nivelul 

venitului minim garan
tat a fost indexat, cu 
4,5%, din această lună. 
Cuantumurile cresc ast
fel: pentru o persoană 
singură, de la 92 lei la 96 
lei; pentru familii de 2 
persoane, de la 166 lei la 
173 lei; pentru familii de 
3 persoane, de la 231 lei 
la 241 lei; pentru familii 
de 4 persoane, de la 287 
lei la 300 lei; pentru fa
milii de 5 persoane, de la 
341 lei la 356 lei. Se va 
acorda suma de 24 de lei 
pentru fiecare altă per
soană peste numărul de 
cinci din familie.

Descoperirea vaccinurilor a revoluționat medicina
sistemului de captare și dis
tribuire a apei potabile. Iar 
terapia de rehidratare pe cale 
orală a salvat de asemenea în 
ultimele decenii numeroase 
vieți. Specialiștii au conside
rat că printre cele 15 con
tribuții cruciale la progresul 
medicinei se numără și des

coperirea pericolului cauzat 
de fumat, precum și inventa
rea pastilei anticoncepționale. 
Descoperirea anestezicelor es
te o altă contribuție importan
tă. Descoperirile și invențiile 
din ultimele decenii sunt 
prezente, cum ar fi spre exem
plu descoperirea ADN-ului.

Sute de reclamatii ale consumatorilor
A

■ O.P.C. Hunedoara a 
efectuat în anul 2006 
un număr de 3125 
acțiuni de control.

Clara PAs
clara.pas0lnfcrmmedia.ra

Deva - Inspectorii au veri
ficat atât distribuitorii de pro
duse cât și prestatorii de ser
vicii, acțiunile de control 
vizând verificarea calității și 
securității produselor și ser
viciilor oferite consumato
rilor. Valoarea totală a amen
zilor contravenționale apli
cate de către inspectorii Ofi
ciului Județean pentru Pro
tecția Consumatorilor Hu
nedoara a fost de 827950 lei. 
Totodată, au fost cercetate și 
soluționate un număr de 645 
sesizări și reclamații primite

Verificați termenul de valabilitate de pe etichete!

din partea consumatorilor. 
Valoarea totală a produselor 
depistate cu abateri în urma 
controalelor efectuate de către 
inspectorii O.P.C. Hunedoara 
a fost de circa 3 milioane de 
lei. Principalele abateri con

statate la produsele și ser
viciile verificate au fost: ter
men de valabilitate (data 
durabilității minimale) depă
șit, neconformitatea para
metrilor calitativi și de secu
ritate, lipsa elementelor de

informare a consumatorilor, 
neafișarea prețului de vân- 
zare/unitatea de produs, lip
sa autorizațiilor de func
ționare, neacordarea terme
nelor de garanție legale, lip
sa traducerii în limba română 
a informațiilor, neafișarea 
denumirii firmei și a oraru
lui de funcționare. în urma 
acțiunilor de control efectuate 
de inspectorii O.P.C. Hune
doara, au fost încheiate 2320 
procese verbale de constatare 
a contravenției, din care 45% 
la produsele alimentare, 39% 
la produsele nealimentare și 
16% la prestări servicii. Va
loarea despăgubirilor către 
consumatori a fost de 77848 
lei, această sumă reprezen
tând valoarea produselor înlo
cuite, contravaloarea achitată 
și valoarea reparațiilor efec
tuate pentru remedieri.

http://www.eures.europa.eii
clara.pM9lnfor1nmedla.ro
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• Nemotivați. Polițiștii din Orăștie au depis
tat, în urma unui control, 15 elevi din locali
tate care absentau nejustificat de la cursuri. 
Părinții și conducerile școlilor au fost infor
mați despre situația constatată. (M.S.)

• Amenzi. Poliția Rutieră a aplicat 95 de 
amenzi șoferilor care nu au respectat 
normele legale de circulație, 14 sancțiuni 
fiind pentru depășirea vitezei legale. Un per
mis a fost suspendat pentru consum de 
alcool la volan. (M.S.)

Nicolae Schiau

Acțiuni culturale
Hunedoara (C.B.) - La 

Casa de Cultură din 
Hunedoara au avut loc 
în anul 2006 un număr 
de 116 acțiuni culturale 
(teatre, spectacole fol
clorice etc.) urmărite de 
aproape 56.460 de spec
tatori. Parteneriatul cu 
românii din diaspora 
s-a materializat cu un 
schimb cultural bilate
ral între comunitatea 
românească din Ecka- 
Serbia și ansamblul fol
cloric de cântece și 
dansuri „Hațegana”. De 
asemenea, o delegație 
culturală formată din 
dansatori ai ansamblu
lui „Hațegana” a parti
cipat la carnavalul din 
Argenteuille (Franța), 
oraș înfrățit cu munici
piul Hunedoara, se ara
tă în raportul pe anul 
trecut emis de primarul 
Nicolae Schiau.

| Castel de 
I succes

Hunedoara (C.B.) - în 
i anul recent încheiat

Castelul Corvinilor din 
i Hunedoara a înregis

trat un succes în 
i ceea ce privește nu- 
i mărul de vizitatori și 
; sumele încasate de 
i pe urma diferitelor 
i acțiuni desfășurate în 
: jurul castelului. într-
j un raport emis de
i Primăria Hunedoara 
i se arată că obiectivul 

turistic a fost vizitat 
de un număr de 

î peste 60.000 de tu-
j riști străini și români,
i Veniturile ce s-au ridi-
i cat la circa 350.000
i lei au fost realizate

din taxele de vizitare, 
materiale publicitare 
și chirii pentru firmele 
care se ocupă cu 
realizarea unor 

i producții de film. în 
i anul 2006 s-a conti-
i nuat colaborarea cu
i restauratorii Muzeului 
i Brăilei și Muzeului 
i Bruckenthal Sibiu,
! colaborare materia-
: lizată prin restaurarea
j inventarului ceramic

și metalic din incinta 
sacră dadcă, din 
depunerile aparți
nând culturii Basarabi 

i din vednătatea cas
telului și cele de la 

i Silvașu de Jos.

Tinerii deveni au păreri împărțite despre studiile din străinătate

■ Integrarea în UE a a- 
dus taxe mai mici pen
tru românii ce vor să 
studieze în străinătate.
Sanda Bocaniciu______________
sanda.bocaniciu@infarmmedla.ra

Deva - Va fi, începând din 
2007, un exod al tinerilor pen
tru a studia în alte țări? 
Părerile vin mai mult în fa
voarea învățământului româ
nesc. Marta Mate, inspector 
școlar la Inspectoratul Școlar 
Județean Hunedoara: „Pre
supun că se va produce o 
migrație către școlile euro
pene, mai mare decât în 2006, 
mai ales a studenților. Elevii 
însă nu cred că vor migra 
într-un număr foarte mare. 
Probabil vor pleca mai mulți 
pentru a fi cu părinții. La 
nivelul județului nostru, am 
avut însă cazuri în care copi
lul a plecat la studii în stră
inătate dar a revenit în țară

odată cu întoarcerea părin
ților”. Ana Fodor, director Li
ceul de Muzică și Arte plastice 
„Sigismund Toduță” din Deva: 
„Elevii noștri au plecat la 
studii în străinătate, dar 
numai cu burse. Acum, inte
grarea oferă noi oportunități

de realizare profesională. Nu 
cred însă că vom rămâne fără 
elevi deoarece avem o școală 
bună și sunt de părere că 
învățământul în România, mai 
ales cel de nivel artistic, este, 
calitativ, mult peste cel din 
alte țări. Elevii noștri au văzut

care este diferența. în plus 
părinții nu cheltuiesc atât cât 
ar cheltui dacă ar avea copiii 
în străinătate. Sigur că există 
și atracția noului, dar aceas
ta poate fi încercată în vacan
țe sau dacă elevii merg la 
studii cu burse”.

Cred că vor pleca în 
măsura în care 

părinții au bani să-i 
susțină sau dacă li se 
acordă burse mai 
multe! Asta este vala
bil mai mult pentru 
studenți și, poate, pen
tru o parte din 
liceeni.
Dorin Sonoc, 
Deva

Nu cred că vor ple
ca pentru că la 

noi învățământul este 
mai bun, fapt recunos
cut de străini! Dim
potrivă, cred că vor 
veni foarte mulți 
tineri străini să 
studieze la noi.

Părerea mea este că 
vor merge la studii 

în străinătate mult 
mai mulți tineri ca 
până acum. Știu că 
foarte mulți își doresc 
chiar să se stabilească 
în altă țară, unde o 
vor duce mai bine! .

Eu sper că vor 
merge cât mai 

mulți tineri la studii 
în străinătate pentru 
că aici învățământul, 
este mult mai greu, 
cu prea puține apli
cații și cu ore prea 
multe pentru elevi!

Petru Cătălin Oancea, 
Deva

Ionel Ilie, 
Deva

Kinga Vasile, 
Deva

Sunt sigură că foarte 
mulți tineri își 

doresc să studieze în 
străinătate, într-un 
sistam mult mai 
relaxat. Acum, când 
taxele pentru studii în 
străinătate sunt mai 
mici, vor pleca mai 
mulți.
Anca Ramona Cățănaș, 
Deva

Galerii da artă
Hunedoara. Galeria de

Arte din municipiul Hune

doara găzduiește o 

expoziție de artă decora
tivă și desen organizată 

de studenții de la Uni

versitatea Națională de 

Arte din București. Ex
poziția va fi deschisă pâ

nă la sfârșitul lunii ianu

arie.

Petroșani. Teatrul Dra

matic „I.D. Sârbu” 

prezintă, sâmbătă, ora 

18.00, spectacolul cu 

piesa „Astăzi jucăm 

Cehov”, adaptare după 

„Farsele”, „Ursul” și 
„Cerere în căsătorie", de 

A.P.Cehov în regia lui 

Boris Melinti. Biletul de 

intrare costă 10 lei.

Duminică, de la ora 

12.30 va avea loc spec
tacolul de recitări „Poeții 

Văii Jiului-Mircea Andraș”. 

Manifestarea își propune 

să promoveze oamenii de 

cultură din Valea Jiului, 

fapt pentru care intrarea 

este gratuită, iar specta
colul din sală poate fi 

auzit și în stradă prin 

intermediul unor difu

zoare montate în fața 

clădirii teatrului.

Deva. Cinema „Patria”. 

Orar: zilnic de la orele: 

16.30 și 19.00. Preț 

bilet: 5 Ron (redus la 3,5 

Ron pentru primul spec
tacol). în perioada 12 -18 

ianuarie 2007 „Lacrimi 
de iubire,,. El și-a împlinit 

visul și a devenit un actor 

cunoscut, ea a devenit, 
de la preluarea firmei lui 

Grigore Varlam, o femeie 

de afaceri recunoscută și 

s-a aruncat cu disperare 

în muncă pentru a uita 

șl a lăsa totul în urmă. 

Mihai (Lucian Viziru) 

așteaptă un copil de la 

Maia (Nicole Gheorghiu) 
și, îndrăgostit până peste 

cap de soția lui, este 

mult prea preocupat de 

familia sa pentru a o aju
ta pe Alexandra. Drept 

urmare aceasta și-a anga
jat la firmă un asistent, 

Gabriel Duma (Alexandru 

Papadopol), un bărbat 

mereu gata să-i ofere aju

tor. Ea nu observă că 

acesta îi face avansuri și 

îl tratează ca pe un pri

eten și coleg. Andrei rea
pare în viața Alexandrei, 
într-o seară, când la vila 

lui Varlam se sărbă

torește ziua de naștere a 

lui Nicole (Mihaela Bar- 

luțiu) care are o fetiță, 

Noemi. De la petrecere 

nu lipsește Sonia (Nico- 

leta Luciu) care, ca de 

obicei, la asemenea 
ocazii, captează atenția 

tuturor. Simona (Carmen 

Tănase) este plictisită și 
împăcată cu viața de 

“dădacă” pe care o duce, 
fără a uita nici o clipă de 

soțul ei, Grigore Varlam 

(Bebe Cotimanis) care a 

murit într-un accident de 

avion în timp ce încerca 

să fugă cu amanta și

IIMRE UIWSi

complicea lui, Amălia 

(Elvira Deatcu). Conti
nuarea o aflați doar în 

sala de cinema.
Hunedoara. Cinema „Fla-

căra„.0rar: Vineri, sâm

bătă și duminică de la 

orele 15.00, 18.00 Și 

21.00.

Magazinul „Cip Audio 

Video Film’ Deva, situat 

la etajul I din Complexul 

Comercial Ulpia, deschis 

inclusiv duminica până la 

amiază, oferă cele mai 

noi și căutate CD-uri cu 

muzică pentru toate gus

turile și casete cu filme 

de ultimă oră. Acestea se 

pot achiziționa pentru ca 

timpul liber să fie petre

cut confortant, după 

alegerea fiecăruia, indife

rent de vârstă.

La librării și în biblioteci 

puteți găsi un volum reco
mandat a fi citit în week- 

end: “Virusul” de Hari 

Kunzru. Apărută la Editu

ra Polirom, cu un preț 

modest de 24,90 RON. 

Personajul principal al 
romanului, Arjun Mehta, 
programator, fan al 

filmelor indiene și al 

celebrei Leela Zahir, 
părăsește India natală 

pentru a merge în SUA și 

a-și îndeplini visul ameri
can. Tânărul se anga

jează la o companie de 

software, dar. în urma 

unor restructurări, este 

concediat. Acesta con
cepe un virus numit 
Leela, crezând că va fi 

reangajat în momentul în 

care șeful își va da sea
ma că el este singurul 

care va putea dezinfecta 

sistemele. După ce șeful 

îi fură ideea și îl dă afară, 

Arjun inventează mai 

multe variante ale virusu
lui, blocând în scurt timp 

sistemele din toată 
lumea. Scris cu foarte 

mult umor și ironie, 

romanul “Virusul” atacă 

multe dintre problemele 

societății contemporane, 
precum securitatea infor
mațiilor în era globalizării 
și alienarea individului în 

societatea post-comu- 

nistă.

Hunedoara. Grădina zoo

logică din municipiu, si

tuată în zona “Ciuperca”, 

oferă relaxare în mijlocul 

naturii alături de animale. 

Aceasta este deschisă 

zilnic între orele 8.00 - 

20.00, iar prețul biletului 

este de 5.000 de lei 

vechi pentru copii și 

12.000 lei vechi pentru 

adu Iți.

Cluburi
i J ivi-

„Night Club Latino”, din 

Deva, Calea Zarandului, 
cu program zilnic între 

orele 22.00 - 05.00.
„Supreme Club”, din 

Deva, b-dul N. Bălcescu, 

bl. 12A - parter, oferă, 
zilnic, între orele 9.00 - 

2.00, distracție cu rule

ta electronică. Rezervări: 
0254/221220.
„Aristocrat” - club de 

noapte cu locații în Deva, 

Str. Pescărușului, nr. 42, 

și Simeria, str. Gheorghe 

Doja, nr. 39. Tel. 004- 

1723121382.
„John’s Cafâ”. Cocktail- 

bar din Deva, deschis, zil

nic, între orele 08.00 - 

02.00, pe str. Mihai Emi- 
nescu, nr.2. Tel. 0254/ 

233511.
-Zinc Club*, la parterul 

Hotelului „Deva", oferă 

tot ceea ce poate face o 

seară plăcută. Periodic, 

organizează petreceri și 
spectacole cu tineri 
soliști îndrăgiți de pu

blicul tânăr.

Pensiunea „Anita”. Este 

situată pe Valea Râului 

Mare Retezat, la limita 

Parcului Național Retezat, 
pe malul râului, într-un 

peisaj de o frumusețe 

deosebită. Oferă: camere 

cu paturi duble, TV prin 

satelit și bar, restaurant 

cu bucătărie autohtonă și 
internațională, gril, terasă 

acoperită spre râul de 

munte populat cu păs
trăvi. Ca obiective turis
tice : Cetatea Colț, Sarmi- 

zegetusa Ulpia Traiana, 

amfiteatrul roman și 
muzeul arheologic, cas

tele și biserici medievale, 
dar și unul dintre cele

mai mari baraje de anro- 

camente din Europa. De 

asemenea, există posi
bilitatea unor plimbări pe 

cărări de munte, vizitarea 

„Parcului Național 

Retezat” - Rezervație a 

Biosferei.
Parâng. 0 noapte la o

Turism
cabană aflată în” imedia

ta apropiere a pârtiilor de 

concurs costă doar 10 

euro pentru o persoană. 
Până la Petroșani se 

poate ajunge cu trenul 
sau cu mașina. Cei care 

aleg calea ferată, însă, 

mai au de parcurs de la 

gară câțiva kilometri cu 

taxiul. Până în vârful mun

telui mai este de parcurs 

un traseu cu telescaunul, 
de 30 de minute.
Pasul Vâlcan. Una dintre 

atracțiile Văii Jiului care 

prinde din ce în ce mai 

mult contur, stațiunea 

Pasul Vâlcan, situată la 

1440 m altitudine în 

Munții Retezat, la 20 de 

km de Petroșani, dispune 

de pârtie de schi, recent 

omologată, cu o lungime 
de 680 m și de instalație 

de teleschi. Stațiunea 

oferă turiștilor prețuri 
extrem de avantajoase. 
Ca să ajungi în Pasul Vâl

can trebuie să porniți 
către localitatea Vulcan 

de unde, după parcur
gerea unui drum de 

munte de 7 km, se 

ajunge în stațiune.

mailto:sanda.bocaniciu@infarmmedla.ra


cijvâib Cei mai buni sportivi în 2006
SPORT ■ Anul care a trecut a 

fost net superior în per
formanțe internaționale 
față de 2005.

• Indisciplină. Pe parcursul turului Ligii a 
jlV-a de fotbal seniori, Comisia de disciplină a 
^Asociației Județene de Fotbal a soluționat 79 
de cazuri de indisciplină, care s-au soldat cu 
acordarea a 263 de cartonașe, din care 21 
cartonașe roșii. (V.N.)

• Lipsă de antrenori. Directorul DSJ Hune
doara, Marieta llcu Răileanu, ne-a declarat 
că atât în județ, cât și la nivel național, se 
simte o acută lipsă de antrenori buni. „Ju-' 
mătate dintre antrenorii buni au plecat peste 
hotare, pentru că nu au condiții de lucru și 
sunt prost plătiți", a declarat llcu. (V.N.)

Valentin Neagu_______________
valentln.neagu@lnformmedla.ro

Deva - Ieri, oficialii Di
recției pentru Sport a Ju
dețului, în colaborare cu 
ziariști sportivi, au definiti
vat clasamentele celor mai

buni 10 sportivi ai anului 
2006 la sporturi olimpice și 
sporturi neolimpice.

De la început, trebuie spus 
că acest lucru s-a întâmplat 
după mai multe analize și dis
cuții, până la urmă ajungân- 
du-se la un consens privind 
ordinea în aceste clasamente. 
Cum era și de așteptat, cele 
mai multe probleme s-au ivit 
la clasamentul sporturilor 
neolimpice.

[ Naționala de Futsal s-a 
reunit la Deva

Deva (V.N.) - Echipa națională de futsal a 
României s-a reunit ieri la Deva, după ami
ază efectuând și primul antrenamet la Sala 
Sporturilor. Antrenorul Zoltan Jakab a 
anunțat și lotul de jucători, din care șapte 
sunt de la CIP Deva. Aceștia sunt: Gabriel 
Molomfălean, Florin Matei, Robert Lupu, 
Cosmin Gherman, Ion Al-Ioani, Tiberiu 
Măgurean și Gabriel Dobre.începând de 
astăzi, fotbaliștii vor efectua câte două antre
namente pe zi. După cum se știe, în perioa- 
da 18-21 ianuarie, la Deva se va desfășura 
primul tur preliminar al Campionatului 
European de Futsal, în care echipa României 
va întâlni Bulgaria, Anglia și Letonia. Pri
mii care vor sosi la Deva sunt sportivii din 
Letonia, în 16 ianuarie, iar o zi mai târziu 
naționalele Angliei și Bulgariei.

Aluissa Lăcusteanu (Foto: ci)

„Noi, specialiștii, am în-

Darîa Vișănescu (Foto: T. Mânu)

Sporturi neolimpice:________
1, Daria Vișănescu, șah, CS

Comexim Lupeni;__________________
2, Lucian Purice, fotbal tenis, CS

Comexim Lupeni;_____________ '
3, Florin Mureșan, karate, Clubul

Ry Do Deva;________________________
4, Marius Ghețea, popice, CS

Inter Petrila;_________________________

5, Mihai Hosu, karate, CS Daci-

cus Orăștie;_________________________

6, lonuț Ungureanu, fotbal tenis,

CS Comexim Lupeni;______________

7, Diana Popa, karate, CS
Budokurai Hunedoara:____________

8, George Coca, karate, CS Daci-

cus Orăștie;_________________________
9, Larisa Sălișteanu, karate, CS

Dacicus Orăștie;____________________

10, Bianca Becze, gimnastică 

aerobică, CSS Petroșani.

tocmit clasamentele după cri
teriile Agenției Naționale 
pentru Sport, punctajele fiind 
acordate pe baza rezultatelor

1, Aluissa Lăcusteanu, gimnastică 

artistică, CN Sportiv Cetate Deva- 

CSS Cetate;
2, Cosmin Chetroiu, sanie, CSS

Petroșani;____________________________
3, Loredana Șucăr, gimnastică 

artistică, CN Cetate Deva;

4, Cerasela Pătrașcu, gimnastică

artistică, CN Cetate Deva;________
5, Răzvan Marcu, tir cu arcul, CS

Minerul Aninoasa;_________________
6, Alina Pogăcean, lupte libere,

CSS Deva; _________________________
7, Alexandra Ghiță, gimnastică

artistică, CN Cetate Deva;________
8, Alexandra Leucă, lupte libere,

CSS Deva; __________________

9, Mihaela Chiraș, sanie, CSS

Petroșani;____________________________
10, Izabela Romînaș, atletism, 

CSS Cetate Deva.

obținute de sportivi, dar și 
verificate”, a declarat Marieta 
llcu Răileanu, director al DSJ 
Hunedoara.

Mulți juniori la Jiul

Naționala României speră să obțină rezul
tate bune la Deva (Foto: Tralan Mânu)

■ Nu mai puțin de 14 
juniori din toată țara se 
află în probe la echipa 
lui Simota.

Valentin Neacu_______________
valintln.nMgu@lnformmtdli.ro

Petroșani - La reunire au 
fost prezenți și 14 juniori din 
toată țara, aceștia urmând să 
fie testați în două meciuri 
amicale programate la 
sfârșitul acestei săptămâni. 
„Discutăm cu jucători anoni
mi, jucători tineri, care au 
între 16 și 19 ani, pe care 
dorim să-i propulsăm în Liga 
I și să le creștem valoarea 
pentru a crea o echipă com
petitivă. Este important ca 
Jiul să se bazeze în viitor pe 
proprii jucători care chiar 
dacă, după un timp, vor fi 
doriți de alte echipe, cu

potențial financiar, să poată fi 
transferați pentru niște bani, 
care să intre în vistieria 
clubului și să susțină în con
tinuare activitatea curentă”, a 
explicat antrenorul Marin 
Tudorache.
Meciuri de verificare

Ieri și astăzi, fotbaliștii 
antrenați de Marin Tudo
rache au efectuat vizita me
dicală, iar de sâmbătă până 
în 2 ianuarie vor intra în 
semi-cantonament la sta
dionul din Petroșani. Apoi, 
sâmbătă și duminică, Jiul are 
programate două meciuri de 
verificare cu formațiile Rete
zatul Hațeg și Dacia Orăștie, 
din Liga a IV.-a.

Un alt meci amical pentru 
această perioadă este pre
văzut pentru data de 20 ia
nuarie, dar adversarul încă 
nu este stabilit.

Juniori din toată țara se află în probe la Jiul (Foto: Traian Mânu)

La 8 februarie, echipa Jiul 
Petroșani va pleca într-un 
stagiu de pregătire de 10 zile 
în Antalya, unde sunt pre
conizate șase partide de veri

ficare. Adversarii nu se cu
nosc, deoarece echipele care 
se vor afla în acea perioadă 
în Turcia, pentru pregătiri, 
au deja un program stabilit.

Probleme financiare la 
Minerul Lupeni

Deva (V.N.) - Ocupanta locului trei în 
Seria a Il-a a Ligii a Il-a de fotbal, Minerul 
Lupeni se confruntă cu probleme financia
re. „Sunt probleme serioase din punct de 
vedere financiar și, dacă nu se vor rezolva, 
viitorul acestei frumoase echipe poate fi pus 
sub semnul întrebării”, a declarat antre
norul Dan Mănăilă. Jucătorii echipei nu au 
fost plătiți de două luni și s-ar putea să nu 
efectueze vizita medicală, deoarece nu s-au 
plătit taxele necesare. Mircea Ciriperu, 
președintele clubului, a admis că jucătorii 
nu și-au încasat drepturile financiare de o 
lună, însă a spus că nu vor fi probleme la 
vizita medicală. „Peste tot sunt probleme, 
în prima ligă sunt jucători care nu și-au 
luat banii de 8 luni. E adevărat, la noi s-a 
întârziat o lună, dar am convingerea că 
totul se va rezolva. Așa cum Consiliul Local 
s-a implicat în anul 2006, cu siguranță o va 
face și în acest an”, a spus Ciriperu.

Deva (V.N.) - Rezultatele etapei L din 6 Ianuarie 2007: 
Electr© Conat Deva - Power Brad 3-7; EFC Anonimii Deva 

- Avantaje Deva 3-8; Rodostar Deva - ETI Dual Deva 2-1; 

Magic Geoaqiu - City Taxi Deva 5-4.___________ ____________

Programul etapei următoare, din 13 ianuarie 2007: ETI 
Dual Deva - EFC Anonimii Deva: Magic Geoagiu - Electro 

Conat Deva; Power Brad ■ Rodostar Deva; Avantaje Deva 

- City Taxi Deva.

flasanent
J.'Jtantaje Deva 1 1 0 0 8-3 3
2. Power Brad 1 1 0 0 7-3 3
3. Magic Geoaqiu 1 1 0 0 5-4 3
4; Rodostar Deva 1 1 0 0 2-1 3
5. City Taxi Deva 0 0 0 1 4-5 0
6. ETI Dual Deva 0 0 0 1 1-2 0
7. Electro Conat 0 0 0 1 3-7 0
8. EFC Anonimii 0 0 0 1 3-8 0

Amendă
Petroșani (V.N.) - De la 

reunirea de miercuri a 
echipei Jiul Petroșani a lipsit 
atacantul Alin Lițu care a fost 
învoit pentru că se află la 
Băile Felix, unde urmează un 
tratament. Constantin Borza a 
fost singurul absent nemotivat 
de la reunire, fotbalistul 
riscând o amendă între 100 și 
1.500 de dolari. Dintre ju
cătorii care au evoluat la Jiul 
în prima parte a sezonului 
2006/2007 au lipsit Bogdan 
Vrăjitoarea și Adrian Scarla- 
tache, transferați în această 
iarnă la Ceahlăul, Adrian Ilie, 
căruia i-a expirat împrumutul 
de la Poli Timișoara, dar și 
portarul Dumitru Hotoboc, 
care va evolua la FC Argeș.

Sancțiune?
Deva (V.N.) - Singurul 

absent nemotivat de la reuni
rea lotului echipei Jiul, ata
cantul Constantin Borza, a 
afirmat ieri că nu a știut că 
echipa se reunește la 10 ia
nuarie. „Nu m-a anunțat ni
meni și apoi au fost probleme 
cu trenurile și am întârziat. 
Mai bine spus nu am avut 
vapor să vin de la Constanța”, 
a declarat Borza, care s-a 
prezentat la vizita medicală. 
Atacantul a mai declarat că ar 
fi nedrept să fie amendat pen
tru că a întârziat o zi. „Eu vin 
totuși de la Constanța, de la o 
distanță apreciabilă, așa că nu 
cred că e cazul să fiu amen
dat”, a mai precizat Borza. 
Constantin Borza a mai spus 
că are câteva oferte de la 
echipe din țară printre care

Vrei ca CL să-ți aducă EURO-premii? Câștigă în 27 februarie:

pentru ca munca ta în gospodărie să fie mai ușoară, sau J pentru că după Sărbători, cu siguranța ai rămas

fata bani1 Fă-ți un abonament la Cuvântul liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim o lună și participă la 
concurs cu copia după chitanță până în 26 februarie Cu CL, 2007 a început câștigători

mailto:valentln.neagu@lnformmedla.ro
mailto:valintln.nMgu@lnformmtdli.ro
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• Remiză. Echipa FC Sevilla, adversara Stelei 
în 16-imile Cupei UEFA, a terminat la egali
tate, scor 0-0, meciul susținut, miercuri, în 
deplasare, în compania formației Rayo Valle- 
cano, din liga a treia, contând pentru prima 
manșă a optimilor de finală ale Cupei 
Spaniei. (MF)

• Reziliere. Portarul Yannick Quesnel și-a 
reziliat contractul cu gruparea AS Monaco, a 
anunțat, miercuri seară, clubul monegasc. 
Quesnel, în vârstă de 33 de ani, a semnat în 
septembrie 2006 un contract până în iunie 
2007. El era jucător liber, după ce își rezil- 
iase contractul cu Benfica Lisabona. (MF)

pe locul 10 în lume!

Demisie
Lisabona (MF) - An

trenorul portughez Jose 
Peseiro a anunțat, mier
curi, in presa lusitană, 
că a demisionat de la 
conducerea tehnică a 
formației Al Hilal, din 
Arabia Saudită, din 
cauza lipsei mijloacelor 
și condițiilor propice 
pentru a-și continua ac
tivitatea. Problemele 
întâmpinate de tehni
cianul portughez sunt 
legate de „organizare, 
susținere, rigoare și per
severență”, așa cum a 
explicat într-o decla
rație. „încă îmi amin
tesc bine de eroarea 
strategică pe care am 
comis-o când antrenam 
pe Sporting Lisabona, 
de unde ar fi trebuit să 
plec la sfârșitul unui se
zon de succes, când am 
simțit că nu aveam con
dițiile necesare pentru a 
continua”, a spus Pesei-

Roger Federer
, (Foto: EPA) 

Favoriți 
București (MF) - 
Tenismanul elvețian 
Roger Federer și 
jucătoarea rusă Maria 
Șarapova au fost 
desemnați, joi, princi
palii favoriți la Aus
tralian Open, primul 
turneu de Grand 
Slam al anului, 
informează AFP. 
Federer, deținătorul 
trofeului de la Mel- 
boume, este urmat îh 
topul favoriților de 
spaniolul Rafael 
Nadal și rusul Nikolai 
Davldenko. 
Șarapova este princi
pala favorită la Aus
tralian Open 
deoarece jucătoarea 
belgiană Justine 
Henin-Hardenne va 
absenta din cauza 
unor probleme per
sonale. Deținătoarea 
trofeului, sportiva 
franceză Amelie 
Mauresmo, este a 
doua favorită a com
petiției. Tragerea la 
sorți a tablourilor de 
la Australian Open va 
avea loc vineri.

■ Președintele ligii 
crede că România nu 
mai are șanse să urce 
în clasamentul IFFHS.

București (MF) - Președin
tele LPF, Dumitru Dragomir, 
s-a declarat încântat de faptul 
că Liga I ocupă locul 10 în 
lume, în ierarhia Federației 
Internaționale de Istorie și 
Statistică a Fotbalului (IFFHS) 
și a precizat că merită supra
numele de Oracolul de la Băl- 
cești după ce a prevăzut aceas
tă clasare. „Băi, frate, ce știre 
e asta! Dă-o și la televiziuni! 
Să vedem ce domeniu de acti
vitate din această țară mai es
te pe locul 10 în lume. S-a a- 
deverit încă o dată că sunt

Oracolul de la Bălcești. S-a în
tâmplat așa cum am zis anul 
trecut. Dar dacă ne pleacă ze
ce fotbaliști de valoare, venim 
în picaj”, a declarat, joi, pre
ședintele Ligii Profesioniste de 
Fotbal. Dragomir spune însă 
că Liga I nu prea mai are șan
se să urce în clasamentul 
IFFHS. „Nu trecem de locul 
10. Pentru că ne vor pleca ju
cătorii în campionate mai pu
ternice. Dacă din vară nu ne 
vor pleca jucătorii, vom fi 
între primii 10 din lume, dacă 
vor pleca, va pleca și perfor
manța. Vin jucători din străi
nătate, dar nu Sunt de valoa
rea celor care pleacă”, a adău
gat șeful ligii. Referitor la re
turul Ligii I, Dragomir consi
deră că tot Dinamo va rămâne

Gigi Becali spune că meritele aparțin echipelor Steaua și Rapid
cea mai puternică echipă. „Eu 
zic Dinamo, Steaua, Rapid, Ti
mișoara și CFR Cluj. Acestea 
vor fi cele mai puternice echi
pe din retur”, a încheiat Dra
gomir. Liga I a acumulat 673

de puncte și ocupă locul 10 îr 
clasamentul celor mai bune 
campionate din lume în anii 
2006, realizat de Federația In 
temațională de Istorie și Sta 
tistică a Fotbalului (IFFHS).

Mourinho este în mare pericol
■ Roman Abramovici se 
gândește la un antrenor 
fără aroganță, dar cu 
perspectivă.

București (MF) - Antre
norul echipei FC Sevilla, 
Juande Ramos, l-ar putea 
înlocui pe portughezul Jose 
Mourinho la conducerea 
tehnică a formației Chelsea 
Londra, scrie, joi, cotidianul 
catalan Sport, citând Gazzetta 
dello Sport. „Patronul Roman 
Abramovici se gândește la 
Juande Ramos. Un Mourinho 
fără aroganță și cu un joc de 
perspectivă”, scrie Gazzetta 
dello Sport.

Presa internațională a scris 
în repetate rânduri că 
Abramovici nu este mulțumit 
de rezultatele înregistrate în 
ultimul timp de Chelsea, mag
natul rus luând în conside
rare înlocuirea portughezului,

Juande Ramos Jose Mourinho (Foto: epa)

printre numele menționate 
fiind și cel al selecționerului 
Rusiei, olandezul Guus Hi- 
ddink. Steaua va întâlni FC 
Sevilla în 16-imile Cupei

UEFA, primul meci urmând 
să aibă loc la București, în 
15 februarie, în timp ce retu
rul se va disputa la 22 februa
rie, în Spania.

Eliminare
București (MF) 

Jucătorii Adrian Voinea 
și Dacian Crăciun au 
fost eliminați în primul 
tur al calificărilor la 
Australian Open, primul 
turneu de Grand Slam al 
anului, a anunțat, joi, 
site-ul oficial al com- 
petiției.Voinea a aban
donat întâlnirea cu sâr
bul Boris Pashanski, cap 
de serie numărul 11, ♦ 
după ce a câștigat clar 
primul set, cu 6-1, și se 
afla la egalitate, scor 2- 
2, în cel de-al doliea. 
Voinea a revenit în com
petiții după o pauză de 
trei ani și jumătate. 
Ultimul turneu disputat 
de Voinea a fost cel de la 
Sopot, din iulie 2003, 
competiție la care româ-ț 
nul a suferit o acciden
tare la umăr.

Beckham negociază cu Real
București (MF) - David Beckham a anunțat 

că în următoarele două zile va continua să 
negocieze cu oficialii clubului Real Madrid 
prelungirea contractului, subliniind că in
formațiile privind despărțirea sa de gruparea 
spaniolă au apărut din cauza unei erori de 
interpretare. Purtătorul de cuvânt al lui 
Beckham, Simon Oliveira, a declarat, pentru 
Reuters, că informațiile privind încheierea 
negocierilor dintre Real și fotbalistul englez 
au fost rezultatul unei erori de interpretare 
a declarațiilor acordate de directorul sportiv 
Pedja Mijatovici postului de televiziune Sky, 
în care se spunea că acordul dintre cele două 
părți nu va fi prelungit. „Am discutat cu cei 
de la Real Madrid despre această problemă 
și au spus că a fost vorba de o confuzie. Ofer
ta clubului Real Madrid există, iar în 
următoarele două zile ne vom întâlni pen
tru a o discuta”, a spus Oliveira.

Wenger vrea mai mulți bani

Fostul atacant Walter 
Schachner a recunoscut, 
joi, existența unui „a- 
cord” la „meciul rușinii? 
de la Cupa Mondială din 
1982, dintre Germanii și 
Austria, scor 1-0, care s- 
a soldat cu accederea ce
lor două echipe în turul 
doi, în dauna Algeriei.

(Foto: EPA)

■ Deși tehnicianul 
francez nu se grăbește, 
oficialii de la Arsenal îl 
vor și în viitor.

București (MF) - Cotidianul 
The Sun scrie, joi, că Arsenal 
Londra îi va oferi manageru
lui Arsene Wenger un nou 
contract în urma căruia teh
nicianul francez ar urma să 
câștige trei milioane de lire 
sterline pe sezon (4,5 mii. de 
euro).

„Oficialii de la Arsenal sunt 
disperați să-și asigure servici
ile francezului pe termen lung. 
Ei vor ca Wenger să semneze 
înainte de expirarea actualu
lui contract, în 2008. Wenger, 
în vârstă de 57 de ani, este 
antrenorul cu cele mai bune 
rezultate din istoria clubului, 
după ce a preluat această 
funcție în septembrie 1996”,

Arsene Wenger
scrie The Sun. Potrivit sursei 
citate, Wenger nu se grăbește 
să înceapă negocierile și deja 
a anunțat că nu va rămâne pe 
bani puțini. „Când sunt la 
negocieri, lupt cu oficialii pen
tru fiecare penny, iar după ce 
am semnat contractul, lupt să 
protejez fiecare penny dat de 
club”, a spus Wenger, în urmă 
cu câteva luni. Wenger câștigă

(Foto: EPA) 

la Arsenal 50.000 de lire ster
line (75.000 de euro) pe săp
tămână, jumătate din suma 
primită de Jose Mourinho la 
Chelsea.

The Sun mai scrie că Arse
nal dorește să-i ofere un posl 
pe viață lui Wenger, însă 
managerul vrea să aibă și alte 
opțiuni și nu va semna pentru 
mai mult de anul 2011.

FIFA, Joseph Blatter, a 
i că „simpatia” sa merge

către Lennart Johansson, în lupta pentru 
. președinția UEFA.

Indisponibil trei săptămâni
București (MF) - Portarul 

Andrey Nazario Afonso a fost 
consultat, miercuri, la Bolog- 
na, medicii diagnosticându-i 
o afecțiune la menise, care 
necesită o intervenție chirur
gicală, jucătorul urmând să 
fie indisponibil cel puțin trei 
săptămâni. Portarul brazilian, 
venit la Steaua în această 
săptămână, va fi supus unei 
intervenții chirurgicale în 
cursul zilei de joi.

Andrey nu a semnat încă 
înțelegerea cu Steaua, dar 
managerul general Mihai 
Stoica a spus că, indiferent de 
gravitatea accidentării por
tarului, contractul se va

parafa între cele două părți, 
iar roș-albaștri vor plăti cei 
500.000 de euro pentru jucă
torul brazilian. Adus ca înlo
cuitor al portughezului Car- 
los, Andrey s-a accidentat la 
primul antrenament sub co
manda antrenorului Cosmin 
Olăroiu.

El a însoțit echipa Steaua 
în cantonamentul din Italia, 
pentru a putea fi consultat de 
medicii de la clinica Isoki- 
netic din Bologna, unde au 
mai fost tratați în 2006 alți 
patru jucători care au sufe
rit accidentări'la genunchi, 
Mirel Rădoi, Victoraș Iacob, 
Mihai Neșu și Daniel Oprița.



MICA PUBLICITATE /»vineri, 12 ianuarie 2007

Felicitări (67)

• Cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 80 de ani, 
soția Elena, copiii Mărioara și Viorel împreună cu familiile 
îi urează dragului lor soț, tată și bunic Radu Avram multă 
sănătate, bucurii, viață lungă și un călduros „La mulți 
ani”. (11/n.oi)

1
Vând ap. 2 camere (03)

• Deva, AL Armatei, bl. 4, mobilat; nu sunt agent 
imobiliar. Tel. 0742/207883. CD

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

• două camere la parter (uscătorii), zona Baroul 
de avocați, complex de alimentație publică P+l 
si apartament de serviciu. Tel. 0723/514133, 
235570. CT)
• parter, balcon închis cu termopan, beci sub 
balcon, centrală, ușă metalică, zona Gojdu, Al. 
Crinilor, preț 125.000 ron. Tel. 0723/227569. CD
• Dacia, p., baie, bucătărie, semidec., CT, două 
holuri mari, amenajări, preț 75.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Al. Bejan, et 2, semidec., balcon închis, baie, 
amenajat, apometre, preț 66.000 lei, tel. 
0745/367893. (A2)
• Straiului, et3/10, dec., baie și bucătărie, CT, 
preț 67.000 lei, tel. 0745/367893. (A2)
• luliu Manlu, et 8/10, dec., baie cu geam, 
parchet contorizări, balcon mare din bucătărie 
și sufragerie, preț 108.000 lei, tel. 0745/367893. 
(A2)
■ Al. Păcii, et. 1, hol și bucătărie mărite, gresie, 
faianță, arată bine, termopane, repartitoare, 
preț 110.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)

CONCURS

Mâine, 13 ianuarie,

începe o noua

ediție a concursului

puzzle destinat

cititorilor de probă!
Tn ziarul de azi, 12 ianuarie, cei care au găsit 
inserată o carte poștală pentru cititori de probă 
pot colecționa fiecare piesă puzzle (6) apărută 
din 13 până in 19 ianuarie, inclusiv, lipindu-le 
apoi pe cartea poștală și reconstituind ima
ginea. Pentru a participa la concurs, depuneți- 
o in cutiile speciale Cuvântul Liber, sau la 
O.P.l. C.P.3. Deva, sau trimiteți-o la sediul 
redacției din Deva. Str. 22 Decembrie, nr. 37A, 
până in 29 ianuarie. în 30 ianuarie puteți fi 
câștigătorul celor b'J V.L- LcLl! Toți participanții 
ce se Încadrează în regulament vor primi, timp 
de o lună. Cuvântul Liber CL2x.1VLll

si Cuvântul liber iJLl

• 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=6C mp, zona loan Corvin, preț 1,15 miliarde, 
tel. 0740/290024. (A3)
• ckadt gresie, faianță parchet cabină de duș. 
balcon închis, et 2, zona Dacia, preț 1 miliard, 
tel. 0740/290024. (A3)
• semidec, gresie, faianță parchet canalizare 
separată zona Al. Teilor, preț 650 mii., neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• semidec, gresie, faianță parchet reparti
toare, et 2, zona Al. Moților, preț 980 mii. neg., 
tel. 0740/290024. (A3)
• decomandate, etțd 1, cu balcon, zonă ultra
centrală fără modificări, sau amenajări, preț 
118.000 ron negociabil, accept credit ipotecar, 
tel. 0723/251498,0745/302200. (A4)
• decomandate, etaj intermediar, zona piață- 
Mihai Viteazul, mobilat și utilat, totul nou, 
centrală termică termopan, ușă metal nouă, 
parchet gresie, faianță 2 balcoane, superame- 
najat, preț 52.000 euro negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498,232808. (A4)
• decomandate, etaj 3, zona Mărăști, renovat, 
parchet, ocupabil azi, preț 125.000 ron nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• etaj Mermedtar, zona Gojdu, centrală termică 
termopan, parchet, gresie, faianță ușă metalică 
instalații sanitare noi, modificări, preț 37,000 
euro negociabil, tel. 0723/251498,0745/302200. 
(A4)
• etaj 1, cu intrări separate, balcon, hol central, 
parchet de stejar în camere, igienizat recent, 
ocupabil repede, preț 108.000 ron negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0745/302200, 
0723/251498,232808. (A4)
• zona, Uc. Auto, parter, cu balcon mare, 
contorizări, repartitoare, fără modificări, bine 
întreținut, preț 105.000 ron negociabil, accept 
credit ipotecar, tel. 0730/474275, 0740/535095. 
(A4)
• eta|J, centrală termică Scărișoara, preț 83.000 
ron. negociabil, tel. 0745/302200. (A4)
• et 2, CT proprie, balcon închis, parchet, bl. de 
cărămidă B-dul Kogălniceanu, preț 125.000 RON, 
neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228.  (A5)

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE: 

A1 - Prima Invest 
A2 - Garant Consulting 
A3 - Imobfranc
A4 - Fiesta Nora
A5 - Casa Betania
A7 - Mîmason
A8 - Morellia
A9 - Elitte
A1O - Liliacul Multicom

din Austria caută
jHr. htferauiyi t* Germi Mna# lat *43 664 254 #0 50

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);
3.SC Unison
(Șc. Generală Nr.l) 
Sintuhahn nr. 25

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru 
persoanele fizice.

; .fi

r>!
Suntem la un click distanță de voi!

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

http://party.huon.ro
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• et 3, dec., contorizări, 2 balcoane mari, str. 
Dorobanți, preț 140.000 RON, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• et 3, contorizări, parchet, bloc de cărămidă, 
Al. Moților, preț 66.000 RON, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• et intermediar, 2 balcoane mari, CT proprie, 
baie cu geam, modernă, str. Dorobanți, preț 
137,000 RON, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)
• et 3, parchet, balcon, geamuri termopan, ușă 
metalică, CT proprie, zona Gojdu. Merită văzutl 
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 Emlnescu, aproape de Trident, etaj 2, dec., 
s=50 mp, preț 140.000 lei, neg., tel. 206003,230324. 
(A7)
• tn blocurile Mintiei, etaj 3, s=58 mp, dec., boxă, 
C.T., preț 155.000 lei. neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zona Sala Sporturilor, semidec., etaj 4, 
acoperit cu tablă, neamenajat, balcon, preț 
87.000 lei, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zona Llc. Auto, dec., et. 3, C.T., parchet laminat, 
termopan, preț 80.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Mâță, 2 camere decomandate, modificat, 
living mare, CT cu telecomandă, termopane etc, 
mobilat și utilat, preț 160,000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• zona Zamflrescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță, termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (A8)
e zona Dada, 2 camere, CT, parchet, gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288. (A8)
e zonă centrală, 2 camere decomandate, 
parchet, repartitoare, balcon închis, et 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)

e idee, multiple îmbunătățiri (gresie, faianță, 
geamuri termopan, CT, parchet laminat vedere 
pe 2 părți), etaj 3, zona Gojdu, preț neg., tel. 
0740/317314. (A9)
• In circuit, bloc de cărămidă, balcon închis, 
zona Dacia, preț 98.000 RON, neg., tel. 231300, 
0740/317314. (A9)
• dec, camera cu parchet, balcon închis, 
contorizări Integrale, etaj 1, zona Kogălnlceanu, 
preț 125.000 RON, tel. 231.800,0745/511.776. (A9)
• Brad, apartament 2 camere, modificat I Ivlna, 
balcon închis, gresie, preț negociabil, zona 
centrală tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
e Brad, grade, faianță parter, zona A, preț nego- 
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
O788/15R 483.1A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)
e regent, In Deva, plata imediat Tel. 215212. (Al) 
e foarte regent 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 plna la 130.000 ron, tel. 
J/30/474275.u^./5350Un.(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)
e sau schimb apartament 3 camere decoman
date, centrală termică 90 mp, M. Emlnescu, 
superamenajat, etaj 2. Tel. 0729/018866. CD 
e semldecomandate, bine întreținut 
contorizări, parchet gresie, faianță 2 focuri, 
zona Gojdu, preț W mld. Tel. 0742/019418. (Al) 
e decomandate, Deva, ultracentral, etaj 1,2 băl, 
balcon mare, parchet, contorizări, preț 46500 
euro. Tel. 0726/710903. (Al)
• urgent zona Gojdu, etaj intermediar, balcon, 
amenajări moderne, CT, gresie, faianță parchet, 
lavabil, geam termopan, preț 40.000 euro, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent zona Micro 15, etaj intermediar, 
balcon, modernizări, preț 85.000 lei, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent zona Dorobanți, dec., 2 băi, balcon, 
preț 150.000 lei, tel. 0740/013971. (A2)

• semidec., bucătărie, baie, ușă metalică 
laminat, cotorizări, zona Scărișoara, preț 95.000 
lei, neg., tel. 0741/154.401,227542 seara. (A2)
• semidec, etaj intermediar, Gojdu, preț 140.000 
lei, tel. 0741/154.401,227542 seara. (A2)
• dec, CT, 2 balcoane, bucătărie modificată 
gresie, faianță parchet, boxă zona Dorobanți, 
preț 70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, termopane, gresie, 
faianță parchet garaj, boxă zonatmp. Traian, 
preț 70.000 euro, neg, tel. 0740/290024. (A3)
• semidec, parchet, apometre, repartitoare, 
balcon închis, zona Gojdu, preț 13 miliarde, tel. 
0740/290024. (A3)
• decomandate, 70 mp, contorizări totale, 
parchet balcon mare, 2 băi, zona Bălcescu, preț 
130.000 ron negociabil, accept credit Ipotecar, 
tel. 0723/251498,0745/302200,232809. (A4)
■ cu gan| șl 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 Ude, ultracentral, 2 băl, balcon, deco
mandate, termopan, parchet, gresie faianță 
bine întreținut, preț 55.000 euro negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• dac, et 2, CT proprie, 2 băl, 2 balcoane, 
geamuri termopan, mobilat str. Dorobanți, preț 
53.000 euro, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228(A5)
• et Intermediar, dec., CT proprie, 2 băl, 2 
balcoane, st=94 mp, b-dul 22 Decembrie, preț 
175.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (A5)
• zona Gojdu, semidec., etl, 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., 
ocupabll 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 băl, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță termopane, 
CT, garaj + pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578 (A8)
• zona l Creangă parchet contorizări, st 78 mp, 
pretabll pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288 (A8)
• doc, hol central, balcon, etaj 3, zona Progresul 
- Deva, preț 155.000 Ron, neg., tel. 231.800. (A9)
• doc, bala cu gresie, faianță termopane, 
camere cu parchet, CT, balcon, etaj Intermediar, 
garai sub bloc, zona Pieței centrale Deva, preț 
754)00 euro, tel. 212.141. (A9)
• dec, camera cu parchet, contorizări, 2 băl, 
balcon, etaj 1, Bd. Decebal, preț 160.000 RON, 
neg., tel. 212.141. (A9)
• zonă centrală Brad, 2 băl, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613366, 0788/040.490, 0788/158483. 
(A10)

• dec, 2 băi, 2 balcoane, faianță gresie, CT, et 
intermediar, zona Dorobanți, preț 66.500 euro, 
tel. 0741/154.401,227542 seara. (A2)
• dec, neamenajat etaj intermediar, zona 
Carpați, preț 50.000 euro, tel. 0741/154.401, 
227542 seara. (A2)
• dec, bucătărie, 2 băi, faianță gresie,, CT, zona 
Banca Transilvania, preț 62.000 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• dec, pasta, faianță parchet CT, garaj, boxă 
et. intermediar, zona împăratul Traian, preț 
70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dec, CT, 2 băl, boxă 2 balcoane, st=112 mp, 
et. Intermediar, zona plzzerla Veneția, preț 
80.000 euro, neg, tel. 0740/290024. (A3)
• dec, Bvlng, 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 amenalărl, poziție 
deosebită accept credit Ipotecar, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• et 1, dec., 2 balcoane, CT proprie, zona 
Progresul, preț 53.000 euro, neg,, tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
• dec, it=100 mp, contorizări, zona Dorobanți, 
preț 46.000 euro, tel. 223400, 0720/387896. 
0740/914688.(AS)
• temopam, CT proprie, bucătărie mare, 
cămară în balcon, Al. Lalelelor, preț 42.000 euro, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0740/914688 (A5)
• zona parc, dec., etaj 1, s= 120 mp, amenajat, 
C.T., preț 115.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• str. Carpați. dec., etal 1, neamen aj at liber, preț 
175.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Miorița, dec., C.T., etaj 4, acoperit cu 
tablă neamenalat, 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 Corvln, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel.1 
0746/779288 (A8)
• doc,. 2 băl (gresie, faianță), 2 balcoane, 
geamuri termopan, etal 3, Bd. Decebal, preț neg, 
merită văzutl Tel. 231800,0740/317313. (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, comuna 
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. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040490,0788/158483. (A10)

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

Vând terenuri (21)

Cumpăr casă (14)
• urgent, în Deva sai1 slmeria, cu grădină plata 
Imedl’t Tel. 215212 /Al)

Vând case la țară (17)
• casă tn Băcla, 2 corpuri, 2 nivele, 7 camere, 2 
terase, pivniță centrală termică bale, gaz, apă 
curentă canalizare, garaj, curte, grădină anexe, 
72.000 euro. Tel. 264523,211273. (T)

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

• Deva, Prograsul, decomandate, 46 mp, 
amendată mobilată preț 63.000 ron, nego
ciabil. Tel. 0727/294829. (14/11.01)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva, 6 balcoane, 2 băl, 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. 
0745/788578. (A8)

Vând case, vile (13)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• In Den, orice zonă Indiferent de amenajări, 
sau etaj, evaluare la vedere, cu plata urgent tel. 
0730/474,. - 740/535095. (A4)

Vând ap. 4 camere (07)

• urgent zona Decebal, amenajat modem, 
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)

• casă In Deva sau schimb cu apartament 3 
camere, loc central, etaj 1, plus diferență în 
Deva. Tel. 0254/215795. (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 șl 
800 mp teren, totul nou, canalizare apă gaz, 
curent preț 75.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• Rădulesd, 2 camere, anexe, bucătărie, teren 
1100 mp, preț 50.000 RON, neg., tel. 0740/210780. 
(Al)
• urgent 4 camere, baie, bucătărie, curte șl 
grădină st=1.500 mp, apă curent sobă teracotă 
zona Crlstur, preț 13 miliarde, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• uraanL2 camere, hol, bucătărie, cămară beci, 
bucătărie de vară anexe, apă curentă curent 
trifazic, livadă s=2000 mp + 2000 mp teren I ăngă 
casă zona Geoaglu, preț 25.000 euro, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• 2 camera, bucătărie, hol, apă curentă gaz 
metan, canalizare, st=400 mp, zona Călugăre n i, 
preț 230.000 RON, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)
• casă P+l, 4 camere, 2 băi, garaj, CT proprie, 
parțial termopane, st=1.200 mp, Deva, preț 
100.000 euro, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)
• 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=42C 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, living, bucătărie, 2 băi, 
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• regent, In Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), piscină curte - 580 mp, zonă 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro, neg„ tel. 
231300,0740/317313. (A9)

• semidecomandat», balcon închis, contorizări, 
etaj 1, zona I. Manlu, preț 78000 RON, negociabil. 
Tel.0726/316796; 0745/639022. (Al)
• semidecomandat», CT, balcon, bloc acoperit, 
et 4, zona Kogălnlceanu, 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)
• Zamflrescu, et 3, amendat, balcon, preț 85.000 
lei, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• semktac, zona Mărăștl, preț 65.000 RON, tel. 
0740/290024. (A3)

• dec, grasta, faianță, parchet CT, bucătărie 
modificată zona Dorobanți, st=40 mp, tel. 
0740/290024. (A3)
• urgent, semidec, parchet, gresie, faianță 
repartitoare, mobilată balcon închis, zona 
Mărăștl, preț 670 mll, neg, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• zona Decebal, zona pieței, cu balcon, dec, 
debara, bale mare, gaz 2 focuri, termopan, 
parchet ocupabllă Imediat preț 83.000 ron nego
ciabil, 0723/251498 0745/302200. (A4)
• zona Decebal, dec, etaj bun, contorizări, fără 
modificări, ocupabllă repede, accept credit 
Ipotecar, preț.85.000 ron negociabi teF 

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)

• ol 1, dec, contorizări, termopane, gresie și 
faianță modeme, Al. Romanilor, preț 65.000 RON, 
neg, tel. 223400,0720/387896,0742/005228 (A5)

• et 3, contorizări, balcon, Al. CriȘului, preț 
48000 RON, neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• parchet laminat, apometre, lavabil, B-dul 
Kogălnlceanu, preț 75.000 RON, tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228 (A5)
• urgent zona Dacia, dec, et. bun, baie, 
bucătărie, parchet apometre, preț 54.000 Ron, 
neg, tel. 0745/786578. (A8)
• zona Dada, 1 cameră baie, parchet, marmură 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48000 Ron, neg, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet gaz contorizat 
gresie, preț 60.000 Ron, neg, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță, inst sanitare noi, se 
poate vinde mobilată preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288 (A8)
• dec, amena|ată (parchet laminat, gresie, 
faianță), contorizări. etaj 3, zona Zamflrescu ■ 
Deva, preț 85.000 Ron. neg, tel. 231.800, 
0740/317314. (A9)
■ dec, amenajată (gresie, faianță), mobilă de 
bucătărie, cameră cu parchet, contorizări, zona 
Dacia ■ Deva, preț 68.000 Ron, neg, tel. 231300, 
0740/317314. (A9)
• dec, suprafață mare (415 mp), cameră cu 
parchet, contorizări, balcon, amenajată (gresie, 
faianță), boxă zona Dorobanți, preț 95.000 RON, 
neg, tel.231300,0740/317314. (A9)

• dec, cameră cu parchet contorizări integrale, 
etaj intermediar, S 43 mp, Bd. 22 Decembrie 
(zona Liceul Auto) - Deva, preț negociabil, tel 
212.141 sau 231300. (A9)
• Brad, confort 1 sporit etaj 2, mobilată preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

• două terenuri extravilan de 6000 și 24.700 mp, 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte in 
regulă titlu și CF, preț negociabil. Tel. 
0254/212272,0723/732560. (T)
• Intravilan 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)
• IntravBan In Șolmuș. 1200 mp, fs 12 m, situat 
pe șoseaua spre Boholt. preț 12 euro mp. Tel. 
0746/029058 (T)
• Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 mp

■ parcela, fs 22 m, facilități, preț 20.000 euro 
parcela. Tel. 0722/564004. (Al)
• Intravilan, pe DN7, st 900 mp, fs 40 m, preț 120 
euro mp, negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• Intravilan, Șolmuș, st 4600 MP, fs 70 m, preț 20 
euro/mp, neg., tel. 0740/210780. (Al)
• urgent teren Intravilan, st=3.519 mp, fs=20 m, 
zona Bârsău, preț 1,5 euro/mp, acces din drum, 
tel. 0740/290024. (A3) .
• teren Intravilan, st=2.750 mp, fs=20 m, 
facilități; apă curent, gaz, zona 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 Emlnescu, parcelat, de la 
500 mp, la 800 mp, teren plan, formă dreptunghi
ulară poziție bună Ideal pt Investiție, construție 
casă, acte la zl, preț de la 22 euro/mp, la 25 
euro/mp, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• teran Intravilan la DN 7, la Intrare în Slmeria 
dinspre Deva, st=10.000 mp, fs= 25 m, toate 
utilitățile, preț 17 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• teran Intravilan, st=370 mp, în zona ultracen
trală, toate utilitățile, Deva, preț 280 euro/mp, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0740/914688 (A5)
• teran Intravilan la DN 7, Vețel, st= 2.300 mp, 
fs.=13 m, curent electric, gaz metan, preț 7 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)
• teran Intravilan la DN 7, între Deva șl Slmeria, 
2 parcele alăturate a câte 3.600 mp, flecare, 
utilități în zonă preț 19 euro/mp, neg., tel. 
223400,0724/169303,0740/914688. (A5)
• 3 parcai» 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)
• IntravBan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
casă certificat de urbanism, gaz, apă curent, 
toate cu proiect șl branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578. (A8)

• Deva, Intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 r 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, idea 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neț 
tel. 0745/786578 (A8)
• Intravilan, In Deva, zona Zăvoi, S1000 mp, I 
18 m, utilități în zonă preț neg., tel. 212.14 
231.800. (A9)
• zona Bejan, Deva, s 500-1000 mp, toal 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp, tel. 231.80 

0745/511.776. (A9)
• casă amenajată șl mobilată integral, CT, zor 
bună Deva, tel. 231.800,0740/317314. (A9)
• spațiu comerdaL în Deva, Bd.l Decembrie, 
140 mp, amenajat, contorizări, preț neg., tf 
231.800,0745/511.776. (A9)
• spațiu comercial s 203 mp, zona 22 Degen 
brie, Deva, preț neg., tel. 212.141,0745/^^

• Brad, 1000 mp, pt. construcție vilă în sati 
Dudeștl (Dealul Mare) preț atractiv, te 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad ■ Deva, 1800 mp, Intravilan, acces I 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabi 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/15848 
(A10)
• Brad, 1 ha, zona B, Intravilan, preț atractiv, te 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, 03 ha+pădure, pentru construcție cas 
de vacanță, la șosea pe malul Arleșulul, pre 
negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10

• Brad, 1350 mp, Intravilan, zona B, preț nege 
Clabll, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

• Intravilan in Deva, zonă centrală ofer plăti 
imediat 150 • 250 euro mp. Tel. 0720/812063. CT)
• 5 ha teren Intravilan, lașosea, Deva sau împre 
Jurimi, tel. 0740/210780. (Al)

Vând spații comerciale (25)
• Deva, P+l, 150 mp + teren, 2 garaje, CI 
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, modifica 
In spațiu comercial, contorizări, preț36.000 eurx 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Emlnescu, parter, modificat sp^> 
comercial, parchet gresie și faianță conte " 

ocupabil repede, preț 120.000 ron negociabil, .J 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Mărăștl st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578 (A8)

Calculatoare si accesorii 
(51)

SUPER OFERTA!
Usi de interior PORTA DOORS

2»

■ TAMI LĂRIE PVC Șl ALUMINIU PROFILA RIHAU

■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALI ■ RULOURI 
10% REDUCERE

• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

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

Rața Victoriei 5B/10
td. 0354-405-002,0254-235-509 ~
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Informația te privește

AVPS „ȘOIMUL ROMÂNESC" SIMERIA 
PESCARI

1 Asociația „ȘOIMUL hOMÂNESC" - Simeria, Str. Fabricii, nr.18, 
vă așteaptă pentru a vă viza permisele și pentru înscrieri de noi 
membri.

COTIZAȚIA De 2007 este:
• 55 lei - pentru salariați
- 48 lei - pentru pensionari
- 40 lei pentru elevi, studenți și alte categorii
Menționăm cl se poate pescui pe toate luciile de apă naturală 
din iudetu i r-;

Vă puteți înscrie și viza permisele la reprezentanții noșta iin 
municipiul Orășîie șl orașele: Călan, .Hațeg, Brad, Geoaglu. 
Relații suplimentare la tei/fax: 0254/260088 sau 0ăM88i5l1.

CONDUCEREA

DIRECȚIA SILVICĂ DEVA 
organizează 

„LICITAȚIE DE MASĂ LEMNOASĂ" 

Producția anului 2007

Forma de licitație: „Licitație publică deschisă cu 
preselecție"; oferta se prezintă în scris, în plic închis și sigilat.

Locul de desfășurare: Sediul Direcției Silvice Deva, din Deva, 
str. Mlhai Viteazul, nr. 10, județul Hunedoara.

Data licitației: 22 ianuarie 2007, ora 10.

Se licitează: masă lemnoasă fasonată în volum total de 
16.130,334 mc, aparținând următoarelor specii:

cireș 9,166 mc 

gorun 7,0 mc 

paltin 21,76 mc 

brad 380,0 mc 

tei 1,3 mc

- carpen 30,0 mc

- fag 2433,0 mc

- cer 5,0 mc
- molid 3350,0 mc

- pin s 60,0 mc

- salcâm 3,1 mc

- div. foioase 9830,0 mc

Licitația se va desfășura conform „Regulamentului de 
vânzare a masei lemnoase de către deținătorii de fond 
forestier proprietate publică, către agenți economici", aprobat 
prin H.G. nr. 85/2004, complet modificat cu H.G.1174/2006.

Loturile/piesele neadjudecate se pot vinde prin negociere 
directă după încheierea ședinței de licitație. «

Documentația care include caietul de sarcini și listele d$ 

material lemnos fasonat poate fi consultată la sediul D.S. Deva 
și pe Internet la adresele: www.silvahd.ro șl www.rosilva.ro.

Nu vor fi acceptați la licitație agenți economici care au 
datorii față de D.S. Deva și ocoalele silvice din subordine sau 
sunt nominalizați ca debitori față de Regla Națională a 
Pădurilor - Romsilva.

Preselecția agențllor economici va avea loc la sediul D.S. 
Deva, în data de 19 Ianuarie 2007, ora 10.

Taxa de participare va fi achitată în numerar la casieria 
unității, iar garanțiile pentru respectarea clauzelor contrac
tuale vor fi achitate în avans în contul nr. 
R017RZBR0000060001246149, deschis la Ralffelsen Bank 
Deva.

Ofertele se vor depune la sediul D.S. Deva cu celnuțln o zl 
lucrătoare anterior datei anunțate pentru ținerea licitației.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0254/225199, 
0254/224649, fax 0254/224599, 0254/222481.

(74490)

http://www.silvahd.ro
http://www.rosilva.ro
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Vând alte imobile (27) Piese, accesorii (42) Comemorări (76)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, 
curent, zona Blăjenl, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

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

imobile chirii (29) Mobilier și interioare (47)
• caut de închiriat casă în Deva; ofer 150 ■ 200 
euro. Tel. 0745/250039. (T)
• închiriez apartament 2 camere, ultracentral, 
centrală termică, nemobilat, 400 ron/lună. Tel. 
0722/258444 CD
• închiriez urgent apartament 2 camere Deva, 
contorizări, preț foarte avantajos. Tel.

J0723/683113. (T)
■f • ofer spre închiriere garsonieră, în Deva, 

mobilată complet preț80 euro/lună. Tel. 215212. 
(Al)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
complet mobilat, preț 150 euro/lună Tel. 215212. 
(Al)
• ofer spre închiriere spațiu comercial, în Deva, 
70 mp +150 mp depozit, Ct, termopane, preț 800 
euro/lună Tel 215212. (Al)
• gmonleră mobilată, aragaz, frigider, zona 
MărâȘți, preț 110 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• apartament 2 camere dec., mobilat complet, 
aragaz, frigider, zona Piață preț 150 euro/lună 
tel. 0740/290024 (A3)

• vând ușă exterior cu toc din stejar, deschidere 
pe stânga, 189/90 cm, preț 150 ron. Tel. 214814. 
(T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând pul câine Ciobănesc german, preț 120 
ron. Tel. 0729/838514. (T)
• vând purcel de 70 ■ 90 kg; scrofițe apte de 
montă rasă de carne. Tel. 210900,0744/611145. 
CD -

• vând purcel și scroafe. Tel. 0724/090025. 
(6/11.01)

Altele (61)

Auto românești (36)

• cumpăr lăzi din plastic. Tel. 0723/301857. (T)
• cumpăr palețl din plastlc.Tel. 0723/301857. CT)

• vând autoturism Logan Laureate, 
benzină 1600 cmc, af 2005, preț 6.600 euro. 
Tel. 0788/571892. (2/10.01)

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

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

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

Auto străine (37)

• vând cadă baie, acrii, nouă cu scurgere și 
mască incluse, 170/70, preț 250 ron. Tel. 
0723/227569. (T)
• vând convenabil covor persan, mochete, 
masășl 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 Cttroen C3, af 2003, motor 1,2, benzină 
full, 102.000 km. Tel. 0723/270348. (D

Instrumente muzicale (60)

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

• vând vioară 3/4, în cutie+arcuș, stare bună
Preț 250 ron, negociabil. Tel. 0720/400422. CT)

Pierderi (62)

• vând Pcugaot 605 D, af 1992, geamuri și oglinzi 
electrice, jante Al 15 Inch, nr. Franța, preț 2300

4 euro. Tel. 0723/227569. CT)
• vând VW Golf II, TD, af 1986, VT 2008, piese de 
schimb, preț negociabil. Tel. 0722/566983. (T)

Camioane, remorci (39)
• vând urgent auto Saviem Lea cu anvelope
1000x20, preț 1200 euro. Tel. 0726/743274. (T)

• pierdut camat asigurări sănătate pe numele 
Mureșan Veronlca. Se declară nul. (3/11.01)

• plantat camat asigurări sănătate pe numele 
Ripoșan Marius Dan. Se declară nul. (12/11.01)

• plantat camat asigurări sănătate pe numele 
Vasile Maria. Se declară nul. (2/11.01)

• pierdut legitimație de serviciu nr. 550, eli
berată de SC Termoserv Mintia pe numele 
Bugan Grațiela. Se declară nulă (16/11.01)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

Solicitări servicii (71)

• vând cuptor rotativ, pa gaz, cu 3 
cânidoaro șl tăvi pentra paHsarta; maștoă 

'' Mna atomul, malaxor, congelatoare 
orizontale. TeL07î5/246806(10/9Jl)

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

Prestări servicii (72)

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

• meditez matematică orice nivel, în Deva, la 
domiciliul elevului, preț 3,50 ron ora. Tel. 
0726/017381. (D
• meditez matematică orice nivel; lucrez numai 
cu un singur elev. Tel. 0720/400456. (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!

Au trecut 7 ani de dor, tristețe și 
lacrimi de când moartea neiertătoare 
m-a despărțit fulgerător pentru 
totdeauna de dragul și minunatul meu 
soț
DRĂGEUCITOMA (TOMIȚĂ)

Te voi păstra mereu în sufletul meu.
Soția Carmen

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

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

Oferte locuri de muncă (74)
• angajăm cusătoare triplok cu contract de 
muncă salariu atractiv, în funcție de 
performanțe. Tel. 0747/622197, 0722/646965. 
(10/8.01)
• angalez expert In programul Dokllp pentru 
întocmire devize în construcții. CV la CP 83, OP 1, 
Deva (1/11.01)
• angajez n iH, gestionari depozit 
alimente, agenți izărl mașini. CV se depun la 
SC Z & D Deva, Str. Depozitelor, nr. 1, pană la 
data de 16.01.2007, ora 12. Tel. 0722/233421. 
(13/11.01)
• SC Alexandrion Grup Romania prin 
distribuitorul său din județul Hunedoara - SC 
Total Itarls Corn Divers angajează agent vânzări; 
pachet salarial atractiv; mașină serviciu, telefon. 
CV la fax 0254/222344. Tel. 0729/038984, e-mall: 
totalitaris_deva@yahoo.com. (11/11.01)
• SC Cațpat Construct SRL Deva angajează 
urgent inginer constructor. Relații la tel. 
0254/226650.(13/9.01)
• sodstato comardală angajăm femeie de 
serviciu pentru scări de bloc, cu carte de muncă 
Informații la tel. 0744/395625. (5/5.01)
• zodatate comardală angajează pentru zona 
Arad, inginer minier cu experiență specialitatea 
exploatări miniere de suprafață se oferă salariu 
foarte atractiv și alte avantaje. Informații la tel. 
0257/289650.(4/11.01)
• aodatate comercială din Hunedoara, cu 
specific panificație, angajează gestionar- 
distribuitor, tehnolog, șofer-distribuitor. 
Informații latei. 0254/749092. (10/11.01)
• Total Dlstributlon Group angajează agent 
vânzări pe diviziile cafea-alimente și detergenți- 
cosmetice; salariu foarte atractiv. CV-urile la 

tel/fax 0254/233508 sau e-mail; 
nicolae.mandoc@tdg.ro. (5/11.01)
• administrator bancă produs leasing, Hune
doara, 1 post, data limită 28.02. Tel. 213244, orele 
9-16.
• agent comercial, Călan, 1 post, data limită 
31.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Petroșani, 1 post, data limită 15.01. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• arhitect ctadM, Deva, 1 post, data limită 10.01. 
Tel. 213244, orele 9 -16.
• barman, Deva, 2 posturi, data limită 2.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
14.01. Tel. 213244, orele 9 -16.
• brutar, Brad, 1 post, data limită 31.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Hațeg, 1 post, data limită 15.01. Tel. 
213244, orele 9-16.

(3/10.01)
• bucătar, Petroșani, 1 post, data limită 15.01. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• cameristă hotel, Orăștie, 1 post, data limită 
15.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• casier, Hațeg, 1 post, data limită 4.12.2007. Tel. 
213244, orele 9-16.
• casier, Hațeg, 1 post, data limită 5.12.2007. Tel. 
213244, orele 9-16.
• casier, Hunedoara, 1 post, data limită 2502. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• dreularist la tăiat lemne de foc, Petroșani, 2 
posturi, data limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• coafor, Hunedoara, 3 posturi, data limită 15.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• coafor, Petroșani, 1 post, data limită 15.01. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• confecțtonar-aiamblor articole din textile, 
Lupenl, 10 posturi, data limită 31.01. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• confecțloneMuamblor articole din textile, 
Lupenl, 3 posturi, data limită 15.01. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner-asamblor articole din textile,
Petrila, 2c posturi, data limită 15.01. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner-asamblor articole din textile, 
Petrila, 4 posturi, data limită 31.01. Tel. 213244, 
orele 9 -16
• confecțloner-asamblor articole din textile, 
Petroșani, 38 posturi, data limită 15.01. Tel. 
213244, orele 9-16
• confecțloner cablaja auto, Orăștie, 30 posturi, 
data limită 4.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• confecțloner flori artificiale, Orăștie, 3 posturi, 
data limită 15.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• conaller, expert, inspector, referent, econo
mist, Hunedoara, 1 post, data limită 31.01., 
concurs. Tel. 213244, orele 9 -16
• conaller, expert, Inspector, referent, econo
mist, Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.01. Tel. 
213244, orele 9-16
• contabil, Lupenl, 1 post, data limită 15.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• cosmetician, Petroșani, 1 post, data limită 
15.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• croitor, Hațeg, 15 posturi, data limită 10.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 6 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16
• director executiv bancă, director, Petroșani, 1 
post, data limită 15.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• dulgher, Deva, 2 posturi, data limită 10.01. Tel. 
213244, orele 9-16
• dulgher, Hunedoara, 5 posturi, fără 
antecedente penale, data limită 14.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Petroșani, 5 posturi, data limită 15.01. 
Tel. 213244, orele 9-16
• dulgher, Slmeria, 2 posturi, data limită 25.01. 
Tel. 213244, orele 9-16
• electrician auto, Brad, 1 post, data limită 21.01. 
Tel. 213244, orele 9-15
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 10 posturi, data limită 30.01. Tel. 213244, 
orele 9-16
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 3 posturi, data limită 14.03. Tel. 213244, 
orele 9-16
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 6 posturi, data limită 31.01. Tel. 213244, 
orele 9-16.

Cu adâncă durere în suflet fiicele 
Carmen și Nicoleta cu familiile din 
SUA anunță că se împlinesc 3 ani de la 
trecerea în neființă a celei care a fost o 
bună mamă, soacră și bunică

MARTIN MARIA
Slujba de pomenire va avea loc 
duminică 14 ianuarie la Biserica 
ortodoxă din Boholt.

Dumnezeu s-o odihnească tn pace!

(10/10.01)

Se împlinesc 7 ani de la plecarea dintre noi a 
iubitului și neprețuitului nostru soț, tată și 
bunic

GHEORGHE MUNTEAN
Amintirea ta vie și chipul tău blând și drag vor 
dăinui mereu în inimile noastre și ale celor care 
l-au cunoscut, i-au fost alături și l-au prețuit. 
Comemorarea va avea loc sâmbătă 13 ianuarie, 
ora 10, la Catedrala „Adormirea Maicii 
Domnului" din Deva (parcul Opera).

Dumnezeu să-l odihnească în pace 
sufletul lui nobil. 

Eugenia soție, George și Valentin 
copil, Anamaria șl Roxana nurori și 

Maria Bendis nepoțică

(12/9.01)

Ieri, 11 ianuarie s-au împlinit 4 ani 
de când ne-a părăsit pentru 
totdeauna iubitul nostru soț și tată

RUS MIHĂILÂ IOAN
Nu te voi uita niciodată Neluțu meu 
drag.

Dumnezeu să te odihnească 
în pace! 

Soția Bombonica și copiii Dana, 
Marius, Claudla și Dan

Suntem 
numărul 1 în 

județul Hune
doara!

CUVÂfflHI.

(15/11.01)

instrumentul potrivit pentru căutarea ta !

RECLAMA

mailto:totalitaris_deva@yahoo.com
mailto:nicolae.mandoc@tdg.ro
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Nu plănuise să aibă un copil
• Enciclopedie online. Prima enciclopedie 
online asupra violențelor în masă care au 
avut loc în secolul al XX-lea, de la Holocaust 
la genocidul din Rwanda, va fi lansată în 
2007 de o echipă de specialiști internaționali.

Șah Ieri a avut loc o partidă internațio
nală de șah între Moscova și Londra cu 
piese de gheață. Echipa rusă a fost condusă 
de campionul Anatoly Karpov, în timp ce 
adversarii au fost ghidați de maestrul englez 
Nigel Short. (Foto: EPA)

Fresca lui Da 
Vinci

Florența (MF) - Mi
nistrul italian al Culturii 
și-a dat acordul pentru 
ca fresca de pe un perete 
dintr-o primărie renas
centistă din Florența să 
fie înlăturată pentru a 
vedea dacă sub ea se 
ascunde una dintre capo
doperele lui Da Vinci, 
pierdută de câteva sute 
de ani. Este vorba de 
fresca „Bătălia de la An- 
ghiari”, cunoscută și sub 
numele de „Leonardo cel 
pierdut”, unul dintre 
marile mistere ale lumii 
artelor. Specialiștii nu 
știu dacă această frescă 
a fost într-adevăr pictată.

■ Actrița Angelina Jolie 
a recunoscut că nu 
plănuise să aibă un copil 
cu Brad Pitt.

Los Angeles (MF) - Actrița 
Angelina Jolie a declarat în 
timpul unui interviu că, în 
ciuda faptului că îi place să fie 
mamă, nu a plănuit să aibă un 
copil cu Brad Pitt cu care are 
o relație de peste doi ani. Jolie 
și Pitt au devenit un cuplu 
după ce au jucat în filmul 
„D-l și d-na Smith” în 20Q3, iar 
în mai 2006 s-a născut fiica 
lor, Shiloh Nouvel.

într-un interviu pentru 
versiunea britanică a revistei 
Elle, Jolie a explicat că, la 
începuturile relației lor, Pitt 
era mai doritor decât ea să 
aibă un copil. „Unii bărbați 
devin părinți atunci când nu 
sunt pregătiți iar alții știu că 
este un lucru serios și că tre
buie să aștepte până când 
sunt pregătiți”, a spus actrița. 
„Ai putea spune că Brad m-a 
schimbat”, a adăugat ea. Jo
lie (31 ani) a mai spus că-și

FBI dă lecții de terorism

Katey Sagal
(Foto: FAN) 

Mamă la 
52 de ani 
Los Angeles (MF) - 
Katey Sagal, interpre
ta lui Peg din celebrul 
serial de televiziune 
„Familia Bundy", a 
devenit mamă pen
tru a treia oară, la 52 
de ani, cu ajutorul 
unei mame surogat. 
Este primul copil al 
actriței cu soțul său, 
producătorul și sce
naristul Kurt Sirtter, 
în vârstă de 43 de 
ani, potrivit revistei 
People. Bebelușul se 
va alătura lui Sarah, 
în vârstă de 12 ani, și 
lui Jackson, în vârstă 
de 10 ani, copiii lui 
Sagal dintr-un mariaj 
anterior. Katey s-a 
căsătorit cu Sutter în 
2004, la Los Angeles.

Los Angeles (MF) - Biroul 
Federal de Investigații (FBI) 
din Statele Unite a găzduit 
primul atelier pentru sce
nariștii studiourilor de la Hol- 
lywood, după ce a ajuns la 
concluzia că eforturile depuse 
în lupta împotriva teroris
mului nu sunt descrise destul 
de realist în filme. „FBI - 
Crime Essential for Writers” 
a fost un succes.

„Cele mai mari amenințări 
vin din partea islamiștilor 
radicali”, a spus unul dintre 
agenții speciali ai agenției,

„Mamma Mia!"
Los Angeles (MF) - Ac

trița Meryl Streep va 
juca într-o adaptare pen
tru marele ecran a musi- 
calului „Mamma Mia!”, 
început pe baza a 22 de 
melodii ale trupei sue
deze Abba, care va fi 
produs de compania deți
nută de Tom Hanks.

o luna Puful de leopard s-a născut în 
urmă cu o lună la Miskolc Zoo, Ungaria.

(Foto: EPA)

„Mein Fiihrer" divide germanii
■ O comedie despre 
Adolf Hitler, regizată de 
un evreu, împarte ger
manii în două tabere.

Berlin (MF) - „Mein Fiihrer” 
, prima comedie destinată pu
blicului despre Adolf Hitler, a 
fost lansată, ieri, în Germania 
unde a fost criticată de presă 
dar a fost apreciată de publicul 
prezent la avanpremieră.

„Mein Fuhrer - Die wirklich 
wahrste Wahrheit ueber Adolf 
Hitler” („Mein Fiihrer - 
Adevărul cel mai adevărat 
despre Adolf Hitler”), regizat 
de elvețianul de origine evre
iască Dani Levy, prezintă un 
dictator deprimat din cauza 
apropierii capitulării, care ia 
lecții de la un actor evreu, ve-

Vedetele vor plăti impozit
Statuie din ceară parfumată

Londra (MF) - O statuie a lui Kylie Mi- 
nogue din ceară parfumată a fost dezvelită 
la muzeul Mme Tussauds, cântăreața aus
traliană devenind astfel celebritatea cu cele 
mai multe replici din ceară după regina 
Elisabeta a Il-a a Marii Britanii. Poza sta
tuii este inspirată dintr-un moment din 
concertele pe care le susține Minogue în 
prezent, în cadrul turneului „Showgirl 
Homecoming”. Cântăreața a fost imorta
lizată purtând o rochie lungă, roșie și 
strălucitoare. Este prima statuie realizată 
din ceară parfumată expusă la acest muzeu 
și poartă parfumul lansat pe piață de 
cântăreață, Darling. Cântăreața este foarte 
elogiată în ultima vreme, pentru curajul, 
frumusețea și talentul său. Marți, Kylie a 
dezvelit o replică din bronz a mâinilor sale 
la Square of Fame, pe stadionul Wembley.

■ Vedetele vor plăti 
impozit pe cadourile 
primite la decernarea 
Globurilor de Aur.

Los Angeles (MF) - Pungile 
cu cadouri luxoase oferite în 
mod tradițional câștigătorilor 
premiilor Globul de Aur, una 
dintre cele mai prestigioase 
recompense de la Hollywood, 
vor fi însoțite începând cu

Pitt și Jolie (Foto: EPA)

iubește copiii adoptați, Mad- 
dox, în vârstă de 5 ani, orig
inar din Cambodgia, și 
Zahara, o etiopiancă în vârstă 
de 2 ani, la fel de mult ca și 
pe copilul biologic, Shiloh. 
Actrița a mărturisit că există 
o afinitate specială între ea și 
primii doi copii din cauza 
vieții dificile de care aceștia 
au avut parte până în momen
tul în care i-a adoptat. Jolie 
a confirmat că dorește să mai 
aibă și alți copii: „Vrem o 
familie mare. Dacă este să 
avem zece copii ne-ar plăcea 
să-i creștem cât suntem 
tineri”.

Greg Wing. Wing, împreună 
cu un agent sub acoperire 
care a cerut să nu i se dez
văluie identitatea, au prezen
tat o istorie tulburătoare a is
lamului începând cu ostili
tățile sunnito-shiite din 682 
D.C. Atelierul a fost ideea spe
cialistului în afaceri externe 
Betsy Glick din cadrul 
agenției. Aceasta a indicat 
după eveniment că FBI a con
tribuit anul trecut la auten
ticitatea a 649 de proiecte, 
majoritatea filme, emisiuni de 
televiziune și cărți.

Regizorul Dani Levy la avanpremieră (Foto: epa)

nit dintr-un lagăr de concen
trare, pentru a-și regăsi 
elocvența. Filmul portretizează 
un dictator care a avut o 

ediția de anul acesta de o fișă 
fiscală, au anunțat reprezen
tanții administrației fiscale 
americane. Internai Revenue 
Service (IRS) a indicat că s-a 
încheiat un acord cu Asociația 
Presei Străine de la Hollywood 
(HFPA), organizator al eveni
mentului care va avea loc anul 
acesta pe 15 ianuarie, pentru 
a rezolva statutul fiscal al aces
tor cadouri oferite laureaților, 
o problemă care datează de

rlUCa Născută în 
zodia Fecioară, este 
pasionată de modă, 
actorie și televiziune.

www.huon.ro

copilărie nefericită, suferă de 
incontinență și este impotent.

Totuși, pentru majoritatea 
jurnaliștilor, acest film nu este 

mai mulți ani. în consecință, 
celebritățile laureate vor primi 
în punga de cadouri un for
mular pe care trebuie să-l com
pleteze pentru a se stabili 
suma cu care se va impozita 
acest venit. Totuși, alături de 
cadourile în valoare de mai 
multe mii de dolari care vor 
fi impozitate, vedetele vor pri
mi și unele în valoare totală de 
600 de dolari pentru care nu 
vor plăti nimic. 

întotdeauna foarte amuzant. 
Cotidianul Tagesspiegel scrie: 
„Se poate râde pe seama lui 
Hitler? Bineînțeles că se poate. 
Hitler era oribil. Dar era, ca | 
toți dictatorii, și oribil de ridi
col”. Totuși, cotidianul 
beriinez, ca majoritatea publi
cațiilor germane, deplânge fap
tul că spectatorul se găsește 
pus în situația de a-1 așeza pe 
„nefericitul Domn numit Adolf 
pe un piedestal al empatiei 
colective”, din cauza aparenței 
sale care stârnește mila. Frank- 
furter Allgemeine Zeitung este 
de părere că lungmetrajul „se 
învârte în jurul vidului”. Con
form unui sondaj realizat de 
revista Stern, publicat ieri, 
56% dintre germani sunt 
împotriva ideii unei comedii 
germane despre Hitler.

președinte al Heroes Pro-
ject Richard Gere a fost 
prezent, marți, la con
venția prostituatelor din 
Bombay. Peste 15.000 de 
participant! și-au expri
mat solidaritatea în lup
ta ânti-SIDA. (Foto: EPA)
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