
panoramic
Reconversie de la ai își aleg o nouă 
radio la turism conducere

/p. 5 /p. 2

----------------------
Mulțescu “dezer
tează" de la Jiul

/p. 7

Elvis, lider în 
topul coafurilor

/p. 12

Azi:
Plus de informații, 
plus de fotografii:

Www.huon.ro

A FONDAT 1989
APARE LA DEVA
Tel.0254/211275
E-mail: cuvantul@informmedia.ro
Anul 18, nr. 4480

Sâmbătă
13 ianuarie 2007

12 pagini

60 bani (6.000 lei vechi)

UE ne lasă second-hand-ul
• Sport la BAC. După ce a primit o serie de cereri de la elevii care intenționau să susțină proba de educație fizică la Bacalaureat și care nu s-au mai pregătit pentru o altă disciplină, ministrul Mihail Hărdău a decis ca în anul acesta școlar această probă să fie menținută ca probă de examen. (S.B.)

Unul dintre martorii implicați în Procesul aurarilor care sunt judecați pentru dispariția brățărilor dacice din Munții Orăștiei Vorbește despre un necunoscut misterios în gazul comorilor dacice, /p.3 (Foto: CL)

Deranjați de codul rutier
■ Deva (C.B.) - Intrat în vigoare la 1 decembrie 2006, noul Cod Rutier impune doritorilor de permise auto, categoriile C și E să aibă împlinită vârsta de 21 de ani. Acest lucru îi afectează pe cei care urmează cursurile unui liceu auto, deoarece de la terminarea școlii și până la posibilitatea de a susține examenul pentru permis elevii trebuie să aștepte o perioadă de doi sau trei ani. Până acum o persoană trebuia să aibă 18 ani pentru a putea da examenul. Situația impusă de noul cod nu o sperie pe dna Maria Andrei, directorul Colegiului Tehnic „Transilvania”, care afirmă că numărul elevilor care se vor înscrie la liceul de profil nu va scădea din cauza noii reguli, /p.3
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Turiști UE în România
Deși interesul turiștilor pentru Litoral și Delta Dunării a 
scăzut în ultimii ani, stațiunile balne^Bșkircuitele turis
tice au salvat turismul românesc. ' ’

Tara - Turiști în România, în 2006 , L.
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■ Hunedorenii pot 
cumpăra din nou 
pantofi și lenjerie 
intimă la mâna a doua.

Deva (H.A.) - începând cu data de 1 ianuarie, comer- cianții de produse „second- hand” pot vinde din nou

pantofi, .lenjerie intimă, haine și jucării pentru copii sub trei ani. Rigorile s-au întețit, însă, în ceea ce privește etichetarea și igiena acestor tipuri de articole. Normele europene prevăd ca toate hainele uzate, pantofii sau jucăriile care merg la vânzare să fie curățate, dezinfectate și etichetate

înainte de comercializare. Comerciantul este obligat, după ce a dezinfectat produsul, să îl eticheteze, eticheta trebuind să cuprindă datele de identificare a producătorului sau importatorului, țara de origine a produsului, compoziția materialului sau instrucțiuni de întreținere a produsului.

Etichetele de jucării vor trebui să conțină și eventualele avertismente cu privire la siguranța utilizării acestora. Dacă producătorul articolului nu poate fi identificat, întreaga răspundere privind calitatea produsului va reveni importatorului, /p.3www.huon.ro

Preferințele copiilor din ziua de »zi pentru jucării s-au schimbat radi- Ical, astfel că Albă ca Zăpada a fost detronată de celebra Bărbie, de păpușile „Witch” sau cunoscutele „Spioane”, iar mașinuțele și cowboy de roboți, /p.6 (Foto: CL). www.huon.ro

UE începe să provoace crize
■ La două săptămâni 
de la aderare nu mai 
găsim vitamina C și 
extinctoare.

Deva (T.S.) - Farmaciile din județ se văd puse în situația ca, în foarte scurt timp, să nu mai poată oferi banala vitamină C. Motivul este foarte simplu. în România singurul producător de vitamina C a

fost nevoit să oprească producția. Cauza: fabrica nu producea acest medicament în conformitate cu noile norme europene. Astfel, la această dată, farmaciile hunedorene mai pot oferi doar vitamina C pe care o au în stoc. „într- adevăr, nu am mai primit acest medicament de la începutul anului. Mai avem doar Vitamina C 200 și Vitamina C 500. Practic, dacă un adult

trebuie să ia o doză întreagă de vitamina C este nevoit să înghită cinci pastile de vitamina C 200”, declară o farmacistă din Deva. O altă problemă care a produs haos în rândul șoferilor este obligativitatea dotării mașinilor cu stingătoare de incendiu, /p.3

Infractor „săltat"Petroșani (M.T.) - După ce a fost dat în urmărire generală în decembrie anul trecut, Gheorghe Tismănaru, zis „Bebe”, de 38 de ani, din Petroșani, a fost prins de oamenii legii, în locuința unui infractor recent eliberat din penitenciar, în cartierul Colonie, din Petroșani, /p.5

încep controalele
■ Declarațiile pentru 
ajutoare de încălzire tre
buie actualizate dacă 
aveți venituri mărite.

Deva (C.P.) - Hunedorenii care beneficiază de ajutoare financiare pentru încălzirea locuinței trebuie să-și actualizeze declarațiile de venituri, dacă au primit bani în plus la salarii sau pensii in ultima perioadă. La Deva, reprezentanții SPLAS din cadrul

Primăriei vor începe verificări, prin sondaj, la domiciliul beneficiarilor de ajutoare, solicitând actele cu veniturile obținute. Cei care vor fi desco- periți că nu au declarațiile corecte vor fi sancționați, adică vor fi obligați să restituie sumele primite ca ajutor la plata facturilor de încălzire, a declarat Elena Ivan, responsabil SPLAS Deva. Formularele de declarații-tip se găsesc și se depun la Casa de Cultură din Deva- camera 8, etajul 3.

www.huon.rp 'j j
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handbal feminin, programat duminică, cu obiective 
îndrăznețe, echipa antrenată de Marcel Șerban vizând 
calificarea in cupele europene, /p.7 (Foto: cl)
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- J• Declarație directă. Fostul șef al serviciilor secrete americane, John Negoponte, a declarat în cursul unei audieri într-o comisie a Senatului că gruparea a|-Qaida are în prezent cartierul general în Pakistan. Declarația sa este neobișnuit de directă, deoarece este pentru prima dată când un oficial de la Washington descrie public Pakistanul, aliat al SUA, drept țara de unde operează al-Qaida.

Iși aleg o nouă conducere

Zeci de 
arestați

Washington (MF) - Mai multe zeci de persoane care au manifestat, joi, la Washington, față de existența centrului de detenție de la Guantanamo au fost a- restate după ce au pătruns fără autorizație în incinta Tribunalului federal. în cursul dimineții, 200-300 de manifestant! s-au adunat în fața Curții Supreme americane pentru a protesta. Asociațiile de apărare a drepturilor omului cred că deținuții ar trebui șă poată fi autorizați să conteste încarcerarea.
Fără susținere

Bran (MF) - Președintele PSD, Mircea Geoa- nă, a declarat, ieri, la Bran, că social-democra- ții nu vor susține nici- un guvern al Alianței PNL-PD, iar Călin Po- pescu Tăriceanu nu trebuie să mai conducă E- xecutivul. Geoană a maispus că modul în care s-a desfășurat până a- cum Congresul extraordinar al PNL a arătat' doar „o colecție de discursuri triumfaliste, un simulacru de democrație internă”. El i-a sfătuit pe liberali ca, dacă tot copiază modul de orducă și democrația internă în PNL.
ganizare a PSD, să intro

George W. Bush
(Foto: EPA)

Strategia 
necesită 
timpFort Benning (MF) - 
Președintele ameri
can, George W. 
Bush, le-a spus sol- 
daților că strategia sa 
privind sporirea efec
tivelor din Irak nu va 
produce rezultate 
imediate în ceea ce 
privește încetarea 
violențelor intercon- 
fesionale. La o zi du
pă ce a propus supli
mentarea trupelor 
americane cu 21.500 
de soldați, în special 
pentru securizarea Bagdadului, Bush a 
făcut apel la răbdare. 
„Noua strategie nu 
va aduce rezultate 
imediate, va dura ce
va timp", a declarat 
Bush la Fort Benning, 
baza militară de un
de vor pleca 4.000 
de soldați spre Irak. 
Conform președinte
lui, comandanții a- 
mericani cred că prin 
suplimentarea trupe
lor există șanse mari 
ca insurgența să fie 
învinsă.

■ La Congresul Extraor
dinar al PNL se alege 
noua conducere și se 
aduc modificări la Statut.

București (MF) - Liberalii s-au reunit, ieri, la Palatul Parlamentului, în ședința Congresului Extraordinar al PNL, în cele două zile de lucrări urmând să-și aleagă o nouă conducere, precum și să aducă unele modificări la Statut, cea mai importantă fiind votul uninominal pentru membrii Biroului Politic Central.Pentru cele 30 de posturi din viitorul Birou Politic Central candidează 60 de liberali, în timp ce actualul președinte, Călin Popescu Tăriceanu, este unicul candidat la șefia formațiunii.De asemenea, va fi modificat Statutul PNL, cea mai importantă modificare vizând a- legerea conducerii prin vot

uninominal, renunțându-se la votul de listă introdus în 2002 și consacrat la Congresul din 2005.Pentru cele 15 posturi de vicepreședinți - șapte cu atribu- țiuni la centru și opt pe regiuni de dezvoltare - candidează, cu unele excepții, câte doi liberali.Pentru cele șapte posturi de vicepreședinte național candidează fostul ministrul Teodor Atanasiu, liderul deputa- ților PNL, Crin Antonescu, președintele PNL București, Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților, Bogdan Olteanu, senatorul Norica Ni- colai, senatorul Teodor Meleș- canu, ministrul Mihai Răzvan Ungureanu, dar și secretarul general al Guvernului, Radu Stroe.
încurajareConcurență mai mare este și pentru posturile de vicepreședinți pe regiuni de dezvolta-

Călin Popescu Tăriceanu
(Foto: EPA)re, fiind înregistrate câte două sau trei candidaturi pe un loc. Astfel, pentru zona N-E se vor bate ministrul Varujan Vosganian cu primarul Bacăului, Romeo Stavarache, iar pentru S-E - liderul senatorilor PNL, Puiu Hașotti, cu secretarul de stat în MAI, Paul Victor Dobre.Liderul grupului ALDE din

Parlamentul European, Graham Watson, le-a urat, vineri, liberalilor, în debutul Congresului extraordinar, ca „a- roganța puterii” să nu facă din această formațiune politică o „sectă exclusivistă” șC apreciat că Tăriceanu va fi premier „încă foarte mulți ani”.„Aroganța puterii să nu facă ca partidul dumneavoastră să devină o sectă exclusivistă”, a arătat Watson în cadrul discursului ținut în fața del- egaților la Congresul extraordinar al PNL. El a făcut a- ceastă afirmație în contextul în care, anterior, spusese că „este foarte bine dacă nu sunt foarte mulți fluturi în jfar”.Totodată, Graham Watson și-a exprimat părerea că premierul Călin Popescu Tăriceanu a greșit atunci când a spus că va mai fi premier încă un an.„Veți fi premier încă foarte mulți ani”, a opinat Watson.
Ambasada SUA din Atena, atacată
tt Atentatul a fost re
vendicat de gruparea de 
extremă-stânga „Lupta 
revoluționară".

Atena (MF) - Ambasada SUA de la Atena a fost ținta unei rachete lansate dintr-o clădire din apropiere, a declarat un oficial de rang înalt din cadrul poliției elene.„A fost un atac cu rachetă lansată dintr-o clădire situată în fața complexului. Proiectilul a aterizat într-o toaletă de la etajul al treilea al ambasa

dei”, a declarat un oficial.Un purtător de cuvânt al ambasadei și surse din cadrul poliției au precizat că nici o persoană nu a fost rănită.Acesta a precizat că adjunctul comandantului poliției elene și șeful poliției din Atena au intrat în clădire împreună cu ofițeri ai brigăzii antitero- rism și ai serviciilor secrete.
AntecedenteO persoană neidentificată a revendicat atentatul în numele unei grupări de extremă-stânga intitulată „Lupta

N-au fost convinși de discurs
Washington (MF) - Peste jumătate dintre americani nu au fost convinși de eficiența noii strategii privind Irakul, anunțată miercuri de președintele George W. Bush, opunându-se unei sporiri a efectivelor Statelor Unite din această țară, potrivit unui sondaj.Doar 37 la sută dintre persoanele interogate au aprobat planul lui Bush și trimiterea a peste 20.000 de militari suplimentari, în tentativa de securizare a Irakului.Președintele american, care a recunoscut în discursul său că a comis greșeli în Irak, nu a reușit să recâștige încrederea concetățenilor săi, anunțând un nou plan: 68 la sută sunt încă neliniștiți, aceeași proporție ca și înainte de discursul susținut miercuri. în ceea ce privește șansele de succes ale Statelor Unite în Irak, 49 la sută dintre cei intervievați sunt circumspecți.Un procent de 28 la sută dintre persoanele interogate, au încredere în administrarea războiului din Irak, în timp ce înainte de discursul președintelui acestea erau în proporție de 30 la sută.Trei sferturi dintre cetățenii americani consideră că președintele ar trebui să primească acordul Congresului, înainte de angajarea noilor trupe în Irak, unde sunt des- fășurați peste 132.000 de militari americani.

Ofițerii brigăzii antiterorism fac cercetări la fața locului (Foto epa)

revoluționară”, a anunțat ministrul elen al Ordinii Publice, Viron Polidoras.„Au fost date unul sau două apeluri telefonice, la o companie de securitate și apoi, în altă parte, de către o persoană care a susținut că (atacul) este revendicat de «Lupta Revoluționară»”, a declarat ministrul.„Lupta revoluționară” a comis la 5 septembrie 2003 un atentat asupra mai multor tribunale din Atena, soldat cu uh rănit în rândul polițiștilor, și este considerată în prezent gruparea teroristă cea mai periculoasă din țară, după destrămarea în 2000 și 2003 a celorlalte rețele anarhiste.Gruparea a organizat, la 30 mai 2006, un atentat cu bombă în apropierea reședinței ministrului conservator al Culturii și fostului ministru al Ordinii Publice, Georges Vulgarakis, cu intenția de a-1 executa.„Lupta revoluționară” a revendicat până în prezent șase atentate împotriva unui comisariat din Atena, după 100 de zile de la încheierea Jocurilor Olimpice de la Atena.

Extrema 
dreaptă, izolata

Bruxelles (MF) - Grupul socialist din Parlamentul European a cerut ieri înființarea unui „cordon sanitar” în jurul noului grup de extremă dreaptă „Identitate, Tradiție, Suveranitate” (ITS), pentru ca el să nu obțină nici un post influent în cadrul acestei instituții.Președintele grupului PSE, Martin Schulz, va redacta „o scrisoare a- dresată celorlalți preșe-z dinți de grupuri, în vede- ■» rea înființării unui cordon sanitar, pentru a priva acest partid de orice responsabilitate”, a declarat un purtător de cuvânt al grupului, Dimi- tris Komodromos.Purtătorul de cuvânt al ecologiștilor, Helmut Weixler, a precizat că * grupul său va „susține această inițiativă”. „Este important să-i izolăm pe plan politic”, a adăugat el, fiind aprobat de purtătorul de cuvânt al liberalilor, Neil Corbett.
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PLD la euro- 
parlamentare

Suceava (MF) - PLD se pregătește pentru alegerile europarlamentare, unde intenționează să participe singur dacă până la acea dată nu se finalizează construcția de unificare a dreptei politice, a a- nunțat, ieri, la Suceava, vicepreședintele interimar al PLD, Gheorghe Flutur.El a spus că ideal ar fi ca PLD să reușească împreună cu PD să finalizeze construcția unei u- niuni de forțe de centru- dreapta în România și să participe la viitoarele alegeri europarlamentare împreună.„Dacă nu, vom participa singuri”, a spus vicepreședintele PLD.
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PE își va desemna noul președinte
■ Parlamentul European 
va avea de săptămâna 
viitoare un nou 
președinte.

Bruxelles (MF) - Parlamentul European, instituție comunitară în componență căreia sunt 785 de membri, va avea începând cu săptămâna viitoare un nou președinte, cel mai probabil conservatorul german Hans-Gert Poettering, implicat în structurile UE de aproape 30 de ani.Experiența politică a lui Poettering contrastează cu cea a președintelui interimar al Parlamentului European, spaniolul Josep Borrell, primul care a fost numit în a- ceastă funcție în 2004 fără a dispune de referințe solide în acest domeniu, comentează EUObserver.Borrell, care a venit la

Strasbourg direct din Parlamentul spaniol, a avut nevoie de timp pentru a se obișnui cu rigorile funcției pe care o deținea, în special cele care vizau discursurile și regulile procedurale, făcându-se, de a- semenea, remarcat printr-o serie de gafe.
Gafele lui Borrellîn timpul unui dineu în compania premierului irlandez Bertie Ahern, Borell a preferat să vorbească în franceză, deși are cunoștințe destul de solide de engleză, organizatorii fiind nevoiți să apeleze la translatori pentru a depăși incidentul.O altă gafă recentă a lui Borrell a vizat-o pe regina Olandei care, după încheierea unui discurs, a rămas pe podium pentru o perioadă de timp fără ca nimeni să o escorteze înapoi la locul său,

Hans-Gert Poettering e cel mai 
probabil viitorul președinte

(Foto: EPA)așa cum prevede ceremonialul.Poettering, membru al Parlamentului European din 1979 și lider al grupului PPE din ’ 1999, consideră că unul dintre avantajele sale este faptul că nu și-a făcut dușmani în cadrul Legislativului european în cursul îndelungatei sale cariere.Politicienii din jurul lui îl descriu drept o persoană a- greabilă și corectă.
Redactor șef: Adrian Sâlăgean
Redactori: Valentin Neagu, Ina Jurcone, Ciprian Marinuț, Clara Pâs, 
Sanda Bocaniciu, Mihaela Tămaș, Tiberiu Stroia. Călin Bicâzan 
Fotoreporter Traian Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goța, Adriana Gârnițaru 
Corectori: Negru Luiza Marinuț
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PE SCURT

• Bazin de înot. încasările pe anul 2006 ale bazinului de înot din Hunedoara s-au ridicat la suma de 160.000 de lei, se arată în raportul emis de Primăria Hunedoara. La bazin se pregătesc 150 de copii de la Clubul Sportiv CSS, Clubul Delfinul și Clubul Fairy k Play. (C.B.)
Achiziții. în anul 2006 s-au achiziționat pentru Biblioteca Municipală din Hunedoara, 33 de cărți și patru CD-uri în valoare de 2302 lei, costuri suportate de bugetul local. Au fost împrumutate 44.921 de volume de ' care au beneficiat 2.102 vizitatori. (C.B.)

Omul din umbră al aurarilor

DIAGNOSTIC: BALCANISM

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Udrea, beletul și 
liberalii

N-o fi știind fostă blondă de la Cotroceni 
care-i treaba cu Norvegia, dar, atunci când și- 
a răscolit prin creier, și-a adus aminte că, pe 
vremea când era consiliera marinerului, i-a 
trecut prin mână un belet. Scris de mâna pre
mierului Tăriceanu, beletul respectiv i se 
adresa președintelui cu „băi, Traiane" și îl 
ruga să intervină pentru pretinul său petrolis
tul Dinu Patriciu. Care pe atunci era căutat la 
barili de DNA mai abitir decât Năstase de 
ouă și care Patriciu lăcrăma pe sticlă cum că, 
vezi Doamne, el este un om de afaceri cinstit, 
dar s-a trezit victimizat politic.

■ Unul din martori 
vorbește despre un 
necunoscut misterios în 
cazul comorilor dacice.
Mihaela Tămaș_______________
mihaela.tamas@informmedia.ro

Deva - Din declarația lui Radu Tora, realizatorul emisiunii TV în care a fost prezentată în premieră una din brățările dacice găsite în Munții Orăștiei, reiese că acel film documentar a fost realizat la cererea unei persoane necunoscute. Radu Tora a afirmat că a fost contactat telefonic, în 2002, de către o persoană care nu și-a declinat identitatea și care l-a întrebat dacă este interesat de realizarea unui documentar legat de comorile dacice. „Am acceptat propunerea și ne-am întâlnit pe o stradă din Deva. Persoana nu s-a prezentat, mi- a arătat în mașină, câteva obiecte care păreau a fi daci-

Aurarii în sala de judecatăce. Pentru că nu doream să le filmez în plină stradă, l-am întrebat dacă știe un loc unde să putem filma în liniște. A spus că nu, și mi-a cerut să găsesc eu o locație. I-am cerut telefonic ajutor prietenului meu Iulian Ceia. Acesta a fost de acord ca filmările să fie făcute în apartamentul său”, a

(Foto: Traian Mânu) declarat Radu Tora. Tora se întâlnește în ziua următoare din nou cu necunoscutul. Și de data asta, se abține să-i ceară numele. Mai mult, undeva în Munții Orăștiei^ realizează un alt documentar în care apare și una dintre celebrele brățări dacice. Urmează prezentarea documentarului

pe un post de televiziune, documentar care, în opinia lui Tora, voia să demonstreze corupția existentă în Serviciul de Patrimoniu al IPJ Hunedoara.
Dispar caseteleLa trei zile după apariția, parțială, a acestui documentar, Radu Tora are un accident de mașină în București, în urma căruia pasagerul din dreapta își pierde viața, iar el este transportat în stare gravă, de inconștiență, la un spital din București.După ce părăsește spitalul, Tora constată că toate casetele video pe care le avea în mașină, printre care și materialul brut, filmat în Munții Orăștiei împreună cu telefonul mobil, în care avea numărul persoanei necunoscute, au dispărut fără urmă.Judecătorul a stabilit ca următorul termen să aibă loc în 9 februarie, când vor fi audiați alți cinci martori.

r

Eu sunt sigur că biletul a existat așa cum 
sunt sigur că tanti Corupția n-a murit, ci doar 
Șji-a vopsit părul în portocaliu. Iar modul în 
care Tăriceanu și ai lui încearcă să-și rezolve 
problemele demonstrează, fără echivoc, că se 
fură-n draci. Mai mult, cu siguranță că tot 
românul de rând a înțeles de ce mintea 
blondei Udrea s-a scuturat tocmai ieri când 
liberalii se pregăteau să-și aleagă șeful în per
soana lui Tăriceanu. Este grav că Băsescu nu 
a spus nimic despre acest bilet (el, marele 
luptător anti-corupție) cum la fel de grav este 
modul în care continuă să se facă jocurile în 
România. în acest context, cred că punctul 8 
al proclamației de la Timișoara, din 1989, 
(ăla în care s-a dorit ca foștii activiști de par
tid să nu mai aibă de-a face cu funcții 
politice și care a fost respins de gașca lui lli- 
escu) să fie reiterat de toți românii. Iar el să 
ceară clar ca nici un demnitar din perioada 
1990-2006 să nu mai aibă acces în funcții de 
conducere. Pentru că ce-au făcut ăștia din 
România e... dezastruos!!

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.

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

cuvA.tt» Vot prin 
SMS 

întrebarea săptămânii: Credeți că 
premierul a apelat la Băsescu în 
favoarea lui Dinu Patriciu?

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 19 ianuarie 2007, ora 24.-

Votul prin SMS, 
pentru întrebarea săptămânii 
trecute: Credeți că salariile vor 
crește substanțial acum după ade
rare?
S-au înregistrat
75% răspunsuri afirmative și 25% 
răspunsuri negative.

la stingătorul care... nU El
■ Conform noului Cod 
Rutier, autovehiculele 
trebuie dotate cu un 
extinctor.

Deva (T.S.) - Sute de șoferi hunedoreni aleargă disperați, dintr-un magazin în altul, în căutarea unui extinctor. Și asta deoarece, potrivit noului Cod Rutier, conducătorul unui autovehicul care nu este dotat cu trusă medicală, triunghi și stingător riscă amenzi din clasa a IlI-a (4-5 puncte amendă), adică între 156 și 195 de lei. Or, cererea pieței

nu este satisfăcută în acest moment decât parțial, motiv pentru care a înflorit specula stingătoarelor. Astfel, deși prețul de piață al unui stingător ajunge undeva în jurul a 30 RON, speculanții vând asemenea obiecte de patru ori mai scump. „Este anormal ce se întâmplă. Neam trezit acum că UE ne cere stingătoare. Polițiștii mă opresc și eu încasez amenda pentru un obiect pe care nu pot să-l cumpăr. E aiurea!”, declară Cosmin Mihaiu, un șofer care căuta, ieri, un stingător. Angajați! maga-

Șoferii care nu au extinctor in dotare primesc 5 puncte penalizarezinelor de profil recunosc că nu dispun de extinctoare. „A fost o nebunie. Anul trecut, abia vindeam aceste dispozitive. Acum toată lumea s-a îngrămădit să și le cumpere.
Abia săptămâna viitoare vom primi câteva. Și asta pentru că există un singur producător autorizat de UE în toată țara”, declară Ioana State, vânzător.

Elevii resping noul cod rutier
■ Regulile noului cod 
rutier ar putea diminua 
numărul celor care se 
înscriu la școlile auto.

Deva (C.B.) - Chiar dacă noua măsură de majorare a vârstei minime pentru obținerea permisului de șofer profesionist nu este pe placul elevilor de la liceele de profil auto, unii directori ai unor astfel de unități școlare nu sunt îngrijorați că în viitor numărul elevilor care vor dori să se înscrie la liceu va scădea. „Nu cred că elevii nu vor dori să se mai înscrie

Cosmin Mariusla școala noastră. Am înțeles că noul cod rutier se pliază pe cerințele transportatorilor europeni și chiar dacă, în mod teoretic, orice schimbare mă afectează, consider că atât noi, conducătorii de unități școlare, cât și elevii ne vom acomoda la noua regulă”, a

spus Maria Andrei, directorul Colegiului Tehnic „Transilvania”. Elevii, însă, nu vor să se împace cu ideea că nu vor mai primi permisul de profesioniști la 18 ani. „Dacă dovedesc că știu să merg cu mașina de ce să nu-1 primesc de la 18 ani? Eu cred că nu s-au gândit prea mult când au impus această regulă”, susține Cosmin Horga, elev la Colegiul „Transilvania.„înainte era mult mai bine pentru că acum avem mult de învățat și ne alegem la sfârșit doar cu permisul de amatori”, spune Marius Magyari, elev la același liceu.

Furt cu bicicleta
Hunedoara (M.T.) - Doi bărbați din Hunedoara au fost prinși de jandarmi după ce au furat 240 kilograme fier vechi din zona industrială a municipiului Hunedoara. Re-mus B., de 40 de ani, și Costel Claudiu B., de 18 ani, au transportat fierul cu ajutorul a două biciclete. Le-au fost în- toc-mite acte de constatare pentru furt, dosarele urmând să fie înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara.

Note bune, note proaste la second-hand
■ Majoritatea hune- 
dorenilor nu au rețineri 
în a achiziționa orice 
de la second-hand.

Hannelore Acârnulesei

Deva - Cât despre părerile cumpărătorilor cu privire la achiziționarea unor perechi de încălțăminte sau de lenjerie intimă, deja uzate, acestea sunt împărțite. Unii cred că pantofii aduși din străinătate, fie ei și purtați, sunt de o calitate superioară celor noi din magazinele din oraș. Alții, însă, cred că acest gen de produse nu pot fi cumpărate la mâna a doua.„Da, sunt de acord cu comercializarea acestor produse deoarece sunt pentru fiecare buzunar. Și pot să vă garantez că e o calitate mai bună

decât în magazinele cu încălțăminte nouă, deoarece sunt produse de dincolo. Și nu se compară produsele din magazinele noastre cu cele de dincolo”, crede Cristian Bota.„Păi, cumpărăm, pentru că sunt mai ieftini. Nu știu dacă sunt mai buni sau nu, dar e mai convenabil, pentru pensiile pe care le avem”, spune Maria Furdui.„Nu, pantofi și lenjerie nu sunt de părere că ar trebui să se vândă la mâna a doua. Haine care sunt mai bune se pot folosi, dar pantofii și lenjeria de corp, totuși, nu se poate”, crede Elisabeta Huieț.
Se vând ca pâinea caldăVânzătorii din acest tip de magazine spun că, de când au primit din nou încălțăminte, aceasta se vinde ca pâinea caldă. „Se cumpără. De când

Elisabeta Huieț Maria Furdui Cristian Botaam adus din nou pantofi în magazin, s-au vândut foarte bine; Da, merge foarte bine acest gen de marfă și cred că este un lucru bun că oamenii pot să-și cumpere și pantofi la un preț mai acceptabil”, afirmă Doina Vantuc, comerciantă într-un magazin „second-hand”.Majoritatea celor care cumpără haine sau încălțăminte din magazinele „se

cond-hand” aleg această cale pentru că nu își permit haine noi. Produsele la mâna a două se găsesc la prețuri de aproximativ zece ori mai mici decât cele noi. La fel și alte produse uzate, precum mobila sau aparatele electrocas- nice. Cel mai greu este, însă, cu frigiderul, care, spre deosebire de dulap, nu poate fi umplut cu mâncare la gura a doua.

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro
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1910 - A avut loc prima transmisie radiofonică de operă: 
Enrico Caruso, cântând pe scena Metropolitan-ului din

1953 - Mareșalul I.B. Tito devine 
șeful Iugoslaviei
1958 - A murit Dan Botta, poet, 
eseist, dramaturg (n. 1907).
1964 - Capitol Records a lansat 
primul single Beatles în SUA, «I 
Wanna Hold Your Hand», care a 
atins cifra de un milion de exem-

tat la 30 de km dist.
1941 - A murit James Joyce, scri- 
itor irlandez («Ulise») (n. 1882).

plare vândute, după numai trei,săptămâni.
1964- S-a născut actrita americană Penelope Ann Miller 
(foto). ___________ ;__________ _______________
1990 - La granița României cu RSS Moldovenească (azi 
R. Moldova) este desființat gardul de sârmă ghimpată și 
sunt introduse facilități de trecere a frontierei.

Capăt de 
gamă
Dim

potrivă

Mai mari 
pewase

Corp

T
Vase de 

lemn

Prima 
ta centru!

Vas

Adună 
ouăle

Cu vase 
pe el

A stârni

— Praz 
răsuchl
Soare 
pe Nil

Galben.,, 
de mai

Program 
de lucru

Ghidat In 
centru}

Prognoza pentru astăziCer parțial noros. Maxima va fi de 8°C, iar minima de 0°C.
Prognoza pentru două zile
Duminică. Cer parțial noros. Maxima va fi de 11°C, iar minima de 0°C.
Luni. în general, timp însorit. Temperatura maximă va fi de 7°C. Minima va fi de circa -3°C.

------ 
Electrod 
negativ 
Garanție

Lipsit de 
șansă

Calendar Creștin-Ortodox_______________
Sf. Mc. Ermil și Stratonic; Cuv. lacob din Nisibe.

Calendar Romano-Catolic_________________
Sf. Ilarie de Poitiers, ep. și învățător al Bisericii.

Calendar Greco-Catolic ____________
Sf. Ermil și Stratonic.

n

Energie electrică__________________________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice nu va ri întrerupta.
Luni, 15.01., furnizarea energie, electrice va fi întreruptă 
între orele:
8.30-15 00 în localitățile Vărrraga; Hunedoara, str. G. 
Enescu, bl.4, bl.7, .sc. A, B; Deva, str. Eminescu, bl.C3, 
str. Scoruș, Prunilor, I.B. Deleanu, Eroilor, Călugăreni 
(parțial).

Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă_____________________ _________________________
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.

RETETA ZILEI

Cartofi franțuzești
Ingrediente: 700 g cartofi, 150 g smântână, 150 g cașcaval sau emmehthal, 1-2 ouă (opțional), piper alb, un vârf de cuțit- de nucșoară.
Mod de preparare: Cartofii se spală, se curăță de coajă și se taie în rondele de 1 cm grosime. Se fierb în apă cu sare. Cașcavalul se dă pe răzătoarea mare și se amestecă cu smântână, piperul, nucșoara și ouăle. Cartofii și sosul de cașcaval se împart în două sau în trei, în funcție de dimensiunea tăvii (2-3 1). în tavă se pun un rând de cartofi, sos., cartofi și iar sos. Se preîncălzește cuptorul la 190°C și compoziția se gratinează timp de 30 de minute.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Maluri 
de apel
Cel de 

fig

Vtauți 
la urmă!

~T~

Soluția Integrantei din numărul precedent: F-Z-S-M - OLEAGINOS - OL - OLIVA 

- RAFINAT - L - RICIN - PA - LE - IT - RIT - AP - ITACA - EȘEC - OPT - OSOS - IUI - 

GAT - VETRE - REA - RAID - RE - CS - LOTO - ȘUVOI - IARA 

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 
în perioada 9 - 29 ianuarie, Cuvântul Liber vrea sâ-i 
demonstrezi cât de ușor te poți juca cu cuvintele. 
Dezleagă corect toate integrantele apârute în această 
perioadă, realizează o colecție și trimite-o alături de 
talonul completat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 37A, sau la OP1> CP 3, Deva, sau 
depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber, până în 6 
februarie.
Extragerea va avea loc în 7 februarie, iar numele 
câștigătorului va fi publicat în ediția din 8 februarie.

CUVÂNTUL LIBER TE VREA CÂȘTIGÂTOR!

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

50 ROH Al CÂȘTIGAT!Nume.......Prenume Adresa ...LocalitateaSunteți abonat la Cuvântul liber? DA □ NU □
Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajațil Inform Media ș nici rudele acestora de gradele I și II.

7:00 Fascinația zborului
(doc. Australia).

7:30 Răpit de pirați (ep. 1, 
S aventuri, Anglia, 

2005). Cu: Tania 
Andercon. R.: Brendan 
Maher.

8:00 La Zoo (doc. Aus
tralia, 2003).

8:10 Desene animate. Club 
Disney (SUA)

9:00 Vreau să fiu... cu Itsy 
și Bitsy. Emisiune pen
tru copii

9:30 Joaca de-a poveștile.
Motanul încălțat

10:00 „La urgență* Making 
of (r)

11:00 Cunemaniaa'i 
11:35 Lideri europeni 
12:35 0 vedetă... populară 
14:00 Jurnalul TVR
14:20 De unde vii tu Johnny 

(comedie western, 
31964)

16:00 Parteneri de week-end 
16:30 Efectul MG 
17:00 La poliție sau la

S mănăstire (p. I) 
18:00 Teleencidopedia 
19:00 Jurnalul TVR

20:10 Surprize, suiprize...
Prima parte. Prezintă 
Andreea Marin Bănică 

21:50 Jurnalul TVR (r) 
22:10 Surprize, surprize...

Partea a il-a
23:10 Profesioniștii 

0:10 Sirena roșie (thriller,
S Franța, 2002). Cu: 

Jean-Marc Barr, Asia 
Argento, Frances Bar- 
ber. R.: Olivier Mega
fon.
Alice are aproape 13 
ani, o mamă de temut 
și o armată de ucigași 
pe urmele ei. Hugo are 
40 de ani, obișnuința 
de a ucide și nimic de 
pierdut.

2:15 Fascinația zborului (r) 
2:40 La poliție sau la 

mănăstire (partea I) (r)
325 Jurnalul TVR (r).

Meteo. Sport
4:15 0 vedetă... populară 

(reluare)

8:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă doctore? 

i 10:00 0 mamă perfectă 
(film, r)

12:00 ProMotor 
13:00 Știrile ProTv 
13:05 Sheena, Regina jun-

I glei (aventuri, SUA, 
1984). Cu: Tanya 
Roberts. R.: John 
Guillermin 
Un film cu buget exor
bitant, turnat în Kenya. 
In adâncurile pădurilor 
africane, o fetiță se 
pierde de părinții ei și 
este adoptată de 
femeia-șaman a unui 
trib, care recunoaște în 
ea încarnarea unei 
vechi profeții și-i dă 
numele Sheena, regina 
junglei.

16:00 Superman (aventuri, 
B SUA, 1978). Cu: 

Christopher Reeve, 
Gene Hackman, Mar- 
lon Brando

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

Vremea

2030 Greu de ucis II
a (acțiune, SUA, 1990). 

Cu: Bruce Willis, Bon- 
nie Bedelia, Franco 
Nero.Wiiliam Sadler. 
R.: Renny Harlin 

23:00 Șarlatanii
& (comedie/crimă, SUA, 

2003). Cu: Nicolas 
Cage, Sam Rockwell, 

1:30 Greu de uds II (film, 
reluare)

330 Șarlatanii (film, r) 
530 Superman (film, r) 
H Film de referință, pre

miat cu un Oscar pen
tru efecte vizuale spe
ciale. Povestea âncepe 
pe supertehnologizata 
planetă Krypton, 
amenințată de 
ambițiile liderilor, din 
care cauză Jor-EI își 
trimite fiul pe Pământ, 
unde aterizează pe 
ghețurile veșnice de la 
Polul Nord.

6:30 Cavaleria a 7-a (wes
tern, SUA, 1956) 

8:30 în gura presei.
Revista presei 

9:30 Casa de piatră 
10:00 Roata de rezervă 
10:30 Comedia animalelor

H (serial)
11:30 Desene animate: 

Animai. 
Aventurile lui Jadde 
Chan

12:00 Desene animate: Jetix; 
Familia De ce; Familia 
Tofu

< 13:00 Știri 
13:15 Fetida
14:00 Sue Thomas (serial)

■ 15:00 V.I.P. (serial) 
16:00 Rebecca

: vQ (film artistic, dramă, 
SUA, 1940). 
în distribuție: 
Laurence Olivier, Joan 
Fontaine, George 
Sanders, Judith Ander
son. R.: Alfred Hitch- 
cock

18:30 Săptămâna finandară •
< 19:00 Observator. Sport

Meteo

i 2030 Geniali: Angela Simi- 
S ea (ultima parte) 

(divertisment) 
24:00 Sub presiune (thriller, 

£5 SUA, 2002). Cu: Ken 
Smith, Lochlyn Munro, 
Angela Featherstone, 
Michelle Harrison. R.: 
Richard Gale, 
în drum spre casă, 
Steve și Patrick, doi 
studenți la medicină, 
se opresc ca să se 
răcorească la un bar 
izolat, singura 
distracție din orășelul 
de provincie în care 
aceștia poposesc. Simt 
că șansa le surâde 
deoarece barul era plin 
cu majorate și cei doi 
băieți atrăgători nu 
stau prea mult pe gân
duri și trec la atac.

, 230 Concurs interactiv 
330 Observator (r) 
530 Sue Thomas (s, r)

Măsură 
de 

pământ 

T"

Berbec

Poate că banii n-or să vină de la sine, mai ales dacă au 
încăput pe mâna cuiva zgârcit și atunci sunați, întâlniți-vă I 
și, de jenă, o să vă restituie datoria.

Taur
Stați bine cam pe toate fronturile. Dar la capitolul sănătate, ) 
azi și mâine e un risc - se poate să descoperiți, undeva î- ' 
organism, un focar de infecție.

Gemeni
Aveți ceva șanse de bani, plus șansa de a primi ceva în i 
dar - pot fi și lucruri mărunte, fără o mare valoare dar 
care să însemne foarte mult pentru voi.

Rac

O reușită în plan financiar - vă intră bani sau găsiți un plasa
ment bun pentru banii din cont pe care i-ați adunat de-a 
lungul timpului. Sănătatea e cam fragilă.

Leu

Ați tot ocolit un subiect mai delicat dar vreți să discutați 
deschis. Măcar scăpați de obsesie! Nu mai contează dacă 
se rezolvă sau nu. Azi trebuie vorbit, nu mâine!

Fecioară

Unele lucruri vă reușesc extraordinar de bine și pentru că 
sunteți perfecționiști, dar altele - zilele astea cel puțin - nu 
prea. Reparațiile casei, amânați-le!

Balanță

Bani de luat, datorii, facturi de achitat - și mai răsfoit! agen
da să vedeți dacă nu cumva ați uitat ceva legat de mașină, 
de cumpărat vreo piesă auto.

Scorpion

Să nu vă pară rău că ați scos, mă rog, că veți scoate atâția 
bani din economiile proprii. Dați banii pe ceva util, deci e 
în regulă. Uitați-vă bine să n-aibă defecte!

Săgetător

0 energie debordantă - numai să nu vă risipiți în tot felul 
de activități fără să obțineți un câștig. Adică trebuie urmărit 
un scop și dacă se poate cu bătaie lungă.

Capricorn

O să fie bine, n-o să mai întâmpinați atâtea dificultăți la 
semnarea unor contracte. Și nici chiar la achiziționarea unor 
obiecte de care aveți mare trebuință.

Vărsător

Se apropie un moment cheie. Schimbați serviciul, domici
liul sau școala... Trebuie să găsiți cele mai bune soluții de_ 
comun acord cu partenerul de viață, cu părinții.

Pești
Se va încheia, e de presupus în avantajul vostru, un litigiu, 
o negociere și puteți spera și la banii care vi se cuvin. Nici 
de o funcție de conducere nu sunteți străini.

730 Lecția de management. 
Vacanța perfectă (r) 8:00 
încurcăturile lui Zack (s) 830 
Megatehnicus 9:00 D'ale Iu’ 
Mitică (r) 10:00 Natură și 
aventură (r) 10:30 Ulița spre 
Europa 11:00 Proiect IT 11:30 
Jobbing (r) 12:00 Lumea azi 
1230 Atlas 13:00 Arena leilor 
(s) 14:00 Orgolii (s) 16:00 
Bazar (r) 1630 De la carte la 
film (doc.) 17:00 Via sacra. 
Castelul Hohenzollern 18:00 
Miracole (s) 19:00 Călătorie 
dinspre centrul Pământului 
(doc.) 19:50 Europa altfel 
20:05 Unitatea specială 2 (ep. 
4) 21:00 Ora de știri 22:10 
Antitrust (thriller, SUA, 2000) 
0:15 Transfer (r) 0:45 Ge
nerația hip-hop (doc.) 1:45 
Muzică la maxim 2:40 Ulița 
spre Europa (r)

10:00 Parker Lewis (s) 1030 
Malcolm și Eddie (s) 11:00 
Pariu 241130 Agenția de tu
rism 12:00 Ghem, set și meci 
(serial, Canada/Franța, 2004) 
13:00 Tibanu' 13:30 Pet Zone 
14:00 Citadela (s) 16:00 Doi 
superpolițiști (polițist, Italia, 
1977) 1830 Știri Național TV 
20:10 Tara Iu* Papură Vouă 
(divertisment) 20:30 Ură și 
diamante (dramă, SUA/Africa 
de Sud/Germania/ltalia, 2001) 
22:30 Un sărut de milioane 
(comedie romantică, SUA, 
19951 0:45 Justine (si

11:45 Teleshopping 12:00 
Entertainment News 12:15 
Febra curselor (comedie, Italia, 
2002) 14:15 Entertainment 
News 14:30 Prietenii tăi (r) 
1530 Dispăruți fără urmă (r) 
16:00 Verdict: Crimă! (s) 
17:00 Dragoste la zero grade 
(com.) 1930 Cinci dintr-o lovi
tură (s) 20:00 Entertainment 
News 20:20 Monk (s) 21:30 
Prietenii tăi (s) 2230 Amis- 
tad (dramă istorică, SUA, 
1997) 1â5 Vine poliția! (seri
al) 230 Schimbul trei (s)

06.30-07.00 Observator (r) ’
16.30-16.45 Știri locale

6:00 Rebelde (r) 7:00 Suflete 
rănite (r) 830 Iubire de mamă 
(r) 9:00 Rosalinda (s., Mexic, 
1999) 11:45 Celebritate (s) 
13:30 Daria, iubirea mea (r) 
14:30 Iubire ca în filme (r) 
15:30 Suflete rănite (s) 16:30 , 
Iubire de mamă (s) 17:30 Po- 
veștiri adevărate 1830 Rebel
de (s) 1930 Daria, iubirea mea 
(r) 20:30 Jane Eyre (dramă 
romantică, SUA, 1997) 2230 
0 lume a fiarelor (s) 0:30 Po- 
veștiri adevărate (r) 130 Daria, 
iubirea mea (r) 230 Extrava
ganța Anastasia ($) 4:00 Amy, 
fetița cu ghiozdanul albastru 
(serial)

830 Viața în afara cabinetului 
(ep. 12, comedie, SUA, 2005)
930 Hugo - gameshow inter
activ în direct 1030 Imobiliare 
Blitz 11:00 Autoforum 11:40
Tele RON 13:00 Sport, dietă 
și o vedetă 1330 Spaima șose
lelor (r) 1430 S.O.S. Salvați-mi 
casa (r) 1530 Super Nanny (r): 
17:00 Viceversa (r) 18:00 
Focus 19:00 Cele mai uimi
toare filme din lume 1930 : 
Camera de râs 2030 Casa în
toarcă pe dos (comedie, SUA, 
2003) 22:00 Curcă la viteză 
maximă (acțiune) 24:00 
Dorințe ale tropului (film ero
tic) 2:00 Sunset Beach (s)

7:30 Azi, mâine 8:00 Jurnal
european (r) 935 Top Fan X 
(r) 10:00 La limită. Autoshow
10:30 Upgrade 11:00 Euro- 
blitz: Cinema 11:30 Hobby 
Mix(r) 12:00 Fan X 1330 Ci
nema Blitz - Blake Edwards
14:00 Destinații la cheie. 
Călătorii în străinătate cu
Theea 1430 Pasul Fortunei (r) 
16:00 Esentze. Ediție specială 1 
1730 High Ltfe (r) 1830 Brief- 
ing - știrile săptămânii 19:00 
Documentar: Cinema Blitz -!- 
Steve McQueen 20:00 Flăcări 
pe comori (dramă, România, 
1988) 22:15 Direct în pat 
22>45 Trenul vieții (r)

12:20 Bona de la Forțele Spe 
ciale (comedie, SUA, 2005) 
14:00 Războiul de acasă (Ep 
16, comedie, SUA, 2006) 
14:25 Războiul de acas 
(Eo 17) 14:50 Comoara națio 
nală (aventuri, SUA, 2004) 
17:00 Lackawana Blues (dra 
mă, SUA, 2005). 1835 Renăs 
cut din cenușă (dramă, SUZ
2005) . 21:00 Dl. și dna. Smit 
(romantic, SUA, 2005). 233 
Alexandru (aventuri, SUZ 
2004). 1:55 Figuranți (Ep. 1 
comedie, Marea Britanii
2006) .grmwi
10:00 Realitatea de la 10:0 
10:45 Realitatea cultural 
11:15 Greșelile noastre 12:0 
Realitatea de la 12:00 13:2 
Capital TV 15:00 Realitatea d 
la 15:00 15:20 Fabrica 163 
Realitatea de la 16:001630 
x 3 18:00 Realitatea de I 
18:0018'45 Sport 1930 Real 
tatea de la 1930 19:15 Păn 
rea mea 20:00 Realitatea C 
la 20:00 2030 Secolul X) 
22:15 Am o știre pentru tini 
23:15 Jurnal de mare audiem 
24:00 Realitatea de la 24:CX

930 Mașini pe alese. Porsci 
1030 Curse 1130 Motocide 
americane 1230 Depender 
de cascadorii 13:00 Coi 
fruntări și fiare vechi 14:C 
Regii construcțiilor 15:( 
Vânătorii de mituri 16:00 . 
Testers 1730Cumsefabrii 
diverse lucruri? 18:00 Mc 
mântui misterios al faraonul 
Tutankhamon se deschit 
1930 Când se produce deza 
trul 2030 Tu alegi azi! 23:( 
La un pas de moarte (Știin 
supraviețuirii) 2430 Dezastr 
Incendiul devastator 130P 
veștile de groază - mit și 
devăr 230 Curse. La comam
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www.studentcv.ro
Deva (C.P.) - Acesta este portalul „Arhiva Națională de 
CV-uri Studențești", un site ce-și propune să permită 
recrutarea online a studenților. Baza de date cuprinde 
oferte ale angajatorilor, dar și CV-urlIe studenților.

Caută locuri de muncă în UE!
G0BS VALOTAB BNR ■12.01.2007

‘ • 1 euro________________________________ 3,4046 lei
1 dolar american_______________________ 2,6378 lei
1 gram aur 52,0679 lei

■ Pe site-ul EURES gă
siți noua oferta de job- 
uri în țările UE și puteți 
depune un CV.

Clara Păs___________________
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Site-ul ce poate fi consultat la adresa www.eures.europa.eu nu este disponibil încă în limba română, însă vă oferă șansa de a găsi o slujbă cu contract legal într-una din țările
Belgia:
Cehia:
Finlanda:
Franța:
Germania:
Grecia:
Irlanda:
Italia:
Polonia:
Portugalia:
Spania:
Suedia:
Marea Britanie:

28.737
67.572
29.068
53.567

189.743
14.712
15.847
4.526
7822
1.640
3.105

12.946
275.190

europene. Cele mai multe oferte de locuri de muncă sunt pentru cei care lucrează în domeniul informaticii (programatori, ingineri de sistem), bucătari, barmani, agricultori, muncitori în construcții, ingineri mecanici, tehnicieni. Portalul oferă detalii despre locurile de muncă disponibile din fiecare tară și condițiile impuse de angajator. Există modele tip pentru CV, care pot fi utilizate. Site-ul include și anunțurile date de cei aflați în căutarea unui loc de muncă.
Condiții de angajareAtunci când veți decide să aplicați pentru un job, verificați care sunt condițiile impuse de statul respectiv pentru muncitorii români, dat fiind faptul că accesul nu ne este încă liber pe piața muncii din UE. Austria, Germania și Anglia interzic accesul pentru o perioadă inițială de doi ani, care ulterior poate

Portalul este actualizat, zilnic, cu oferte de locuri de muncăfi prelungită cu încă trei, iar apoi cu încă doi. Marea Britanie oferă însă job-uri pentru muncitorii necalificati în agricultură și alimentație. Restricții vom avea în următorii doi ani în state ca Grecia, Olanda, Belgia, Danemarca și Spania, iar Irlanda

a anunțat că va impune limitări României cel puțin în primul an de la aderare.Românii nu vor mai avea nevoie de permis de muncă pentru a lucra în Estonia, Letonia, Lituania, Cehia, Slovacia, Slovenia, Polonia, Cipru, Suedia și Finlanda.
Societatea Preț variațieîhchidere (lei/acț) (%) SNP 0.6100 0

Reducerile vin cam târziu
TLV 1.0400 0,97
SIF1 3.2800-2,09

BRD 20.3000 1,5
BCC G.S950 0,85
IMPACT 0.6300 0
BIOFARM 0.6900 -0,72
ANTIBIOTICE 1.8400 0
TEL 36.1000 0
ROMPETROL 0.0948 0,97
SIF3 3.1200 -0,97
SIF5 3.6300 -0,55

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

Amplasarea aparatelor radar în data de 13X)1.2007:
- DN 66: Băcia - Călan - Bretea Română;
- DN 7: lila - Zam - limita jud. Arad;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și Mihai 
Eminescu.
Amplasarea aparatelor radar în data de 14.01.2007:
- DN7: Vețel - Burjuc - Zam - limita jud. Arad;
- DN 7: Simeria - Orăștie - limita jud. Alba;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea șl Mihai 
Eminescu.

■ Reducerile de prețuri 
din magazine nu îi 
atrag în mod deosebit 
pe deveni.

Deva (C.B.) - în categoria produselor care pot fi supuse operațiunilor de soldare începând cu 15.01 intră: confecțiile, inclusiv blănărie; pielări- e, produse de marochinărie; galanterie; tricotaje; țesături; încălțăminte; articole sport- turism; cosmetice; aparate de încălzire și climatizare. Din păcate, se pare că perioada sărbătorilor a golit buzunarele devenilor. Chiar dacă unele magazine au început deja reducerile de preturi, acest lucru nu aduce prea multi deveni la cumpărături. „Nu mă

tentează reducerile care sunt și nici cele care vor veni pentru că nu prea am bani acum. Totuși, de curiozitate, o să merg prin magazine și poate că voi lua până la urmă o bluză, o fustă sau o pereche de cizme. Cred că din cauză că iarna întârzie să vină, îi face pe deveni să nu cumpere la

preț redus produsele de toamnă-iarnă”, afirmă Maria Ardelean.„Reducerile vin puțin cam târziu pentru unii, dar cei care au bani pot cumpăra produsele în fiecare perioadă a anului. Nu cred că devenii vor fi foarte interesați”, spune Dorel Vasiu.
Unele magazine au reduceri de 50% sau chiar 70%.
Sacouri femei: de la 180 lei la 60 lei
Costume femei: de la 170 lei la 100 lei
Bluze femei: de la 50 la 30 lei
Fuste: de la 80 lei la 40 lei
Cămăși femei: de la 70 la 50 lei
Cămăși bărbați: de la 70 lei la 50 lei
Pulovere bărbați: de la 250 lei la 150 lei
Sacouri: de la 200 lei la 170 lei
Cizme femei: de la 400 lei la 270 lei

Ajutoare
Deva (C.P.) - Hunedo- renii care își încălzesc locuințele folosind lemne beneficiază de la 1 ianuarie 2007 de ajutoare bănești. „Până la finele a- nului trecut, doar o anumită categorie de persoane primea acest ajutor de încălzire. Din această lună însă toată lumea care folosește acest combustibil pentru încălzire va beneficia de un sprijin financiar”, a declarat Elena Ivan, șef SPLAS din cadrul Consiliului Local Deva. în municipiul Deva, cererile se depun la Casa de Cultură, camera 8, etajul 3.

SUDOKU

Soluția jocurilor din numărul precedent

Reguli: ÎNCEPĂTORI

în fiecare 
bloc sunt 
câteva cifre

2 9
4 8 9

1 8
5 2

între 1 și 9, 
stabilite 
dinainte. 
Acestea tre
buie comple
tate cu

1 8 3 7

8
5
7

7

5

3
1

4

8 4
7

cifrele lipsă, 
în așa fel 3 7 9 6
încât fiecare 
număr să 
figureze o

9 6 5 2 1
8 2 9 3

singură dată. 
De aseme- AVANSAȚI
nea, cifrele 
de la 1 la 9 
trebuie să

8 7
1 8

4
6

5

figureze o 
singură dată 
atât pe rân
durile orizon
tale cât și pe

2 4 9
6 5

2
8 2
3 7

coloanele 
verticale ale 4 2 7
celor nouă 
blocuri luate 
împreună.

1
9

9 3
6 8 7

6 2 3

începători

1 8 3 6 7 2 9 5 4
2 5 7 8 4 9 6 3 1
9 4 6 3 1 5 7 2 8
8 6 4 12 3 5 9 7
5 2 1 9 8 7 3 4 6
7 3 9 4 5 6 1 8 2
4 9 8' 7 3 1 2 6 5
6 1 5 2 9 4 8 7 3
3 7 2 5 6 8 4 1 9

Avansați

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

Reconversie: de la 
radio, la turism
■ Deși tânăr, Ciprian 
Andrica are 12 ani de 
experiență în mass- 
media deveană.

Deva (C.P.) - „Totul a început în 1995, când un coleg, care era la același liceu cu mine, m-a tot bătut la cap să mă duc să dau o probă la o televiziune locală”, povestește Ciprian Andrica, directorul postului de radio Național FM Deva. A început cu televiziunea, a lucrat la mai multe radiouri locale ca redactor muzical și de peste trei ani se ocupă de administrarea Național FM. „în media poți să lucrezi toată viata dacă ai capacitatea de a te adapta la nou. Piața cere de la an la an altceva și dacă nu poți oferi acel

nou care se cere, ieși din circuit. Pot să spun că se lucrează mult mai ușor acum, decât în urmă cu zece ani. Tehnologia a evoluat enorm și se lucrează standardizat. Jurnalismul are însă și partea aceea frumoasă care îți permite să creezi, să interactio- nezi cu oamenii. Pe viitor și în acest domeniu va apărea fenomenul globalizării. Vor rezista numai cei integrați într-o rețea mare, iar Interne- tul va fi și în România, peste vreo cinci ani, suportul cel mai utilizat pentru media”, este de părere Ciprian Andrica.Deși îi place să lucreze în mass-media, și-a pregătit o alternativă: a absolvit o facultate specializată în turism. Așa că „dacă aș primi o ofertă bună în, acest domeniu, m-aș
De la DJ... la administrație și poate... la turism.ocupa de turism. Când spun ofertă bună, nu mă refer exclusiv la bani. E un domeniu în care România trebuie să facă multe eforturi pentru a

(Foto Andrica) deveni competitiv, adică este un sector unde va fi mult de muncă în perioada care urmează”, conchide Ciprian Andrica.
Urmărit general prins de mascați
■ Liderul unui grup 
infracțional din Valea 
Jiului, a fost prins de 
oamenii legii.

M1HAELA TăMAȘ____________________
mihaela.tamas@informmedia.ro

Petroșani - Oamenii legii au reușit să anihileze grupul constituit în vederea comiterii infracțiunilor de spargere și tâlhărie, produse în mai multe localități din Valea

Jiului, condus de Bebe, însă acesta a scăpat. „între anii 2000 și 2006 bărbatul a fost liderul unor infractori care s- au constituit într-un grup în vederea comiterii de spargeri din locuințe, societăți comerciale, de și din auto, precum și tâlhării. De asemenea, s-a stabilit faptul că membrii grupului acționau la anumite intervale de timp, în funcție de posibilitățile materiale de care dispuneau. Până în prezent, bărbatul are la activ

aprovimativ 70 de spargeri și două tâlhării, infracțiuni. Prejudiciul creat a fost de aproximativ 200 de mii de lei noi, din care s-a recuperat 15 la sută. Bunurile furate, erau valorificate prin intermediul unor coautori sau erau îngropate, pentru ca mai târziu să fie vândute amatorilor de chilipiruri”, declară purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, subinspector Bogdan Nitu. Bărbatul a fost prezentat Parchetului de pe lângă
„Bebe" (Foto CL)Tribunalul Hunedoara, care a emis pe numele său mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile.

http://www.studentcv.ro
mailto:clara.pas@informmedia.ro
http://www.eures.europa.eu
mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro
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Spioana și transformerul• Huila. Un bărbat din Petroșani este cercetat de poliție după ce a furat, dintr-un vagon de marfă, 218 kilograme de huilă. Vagonul era garat în stația Vulcan. (M.S.)
• Minori. Patru minori din Lupeni sunt în atenția poliției după ce au comis mai multe furturi din magazine. Printre bunurile furate se numără țigări, ciocolată, alcool, gumă de mestecat și un telefon mobil. (M.S.)

■ Albă ca Zăpada a 
fost detronată de 
"Spioane", iar ursuleții 
surclasați de poneii roz.
Hannelore AcArnulesei

Complex energetic în ValePetroșani (M.S.) - Ministerul Economiei și Comerțului analizează posibilitatea constituirii unui complex energetic format din minele de cărbune din Valea Jiului și Termocentrala Paroșeni, pentru a asigura locuri de muncă în minerit în zonă, a declarat ministrul de resort, Varujan Vosganian. „în doi- trei ani, dacă nu facem ceva, Valea Jiului nu va mai fi zonă minieră. CretJ că trebuie să creăm un complex energetic pe modelul Turceni sau Rovinari, adică să legăm minele din Valea Jiului probabil de Termocentrala de la Paroșeni, poate și de altele”, a spus Vosganian. România nu are un sistem de dezvoltare regională pregătit pentru a oferi noi locuri de muncă în locul celor 12.000 din minerit în Valea Jiului, iar minele „înglodate în datorii” nu vor putea funcționa în continuare dacă nu vor fi incluse într-un complex energetic, a arătat Vosganian.
Subofițer MapN accidentat 
în ParângPetroșani (M.T.) - Jandarmii montani hunedoreni și salvamontiștii au reușit să intervină, ieri, pe o pârtie din Parâng, pentru a salva un subofițer din cadrul MapN, din Constanța, care a suferit o fractură la piciorul stâng. Se pare că bărbatul se afla la un curs de pregătire pentru instructori sportivi. în timpul antrenamentului, care se pețârtlăde schi din zona “Sli- ma”, situată Ia cota 1800 metri, acesta s-a accidentat fiind nevoie de intervenția sal- vamontiștilor. “Jandarmii montani hunedoreni au fost solicitați de către membrii formațiunii Salvamont Petroșani pentru a acorda sprijin lui Florin D., de 37 ani, care s-a accidentat pe pârtia de schi”, declară purtătorul de cuvânt al IJJ Hunedoara, sublocotenent Nicolae Răducu. Din cauza viscolului puternic, telescaunul a fost oprit, așadar, bărbatul a fost transportat de către jandarmi, cu ajutorul unui ATV cu șenile, până la Cabana Rusu, de unde a fost preluat de un echipaj SMURD și transportat la Spitalul din Petroșani.

Deva - Păpușa cu chip de zână bună, ursulețul cârlionțat sau căluțul de lemn sunt acum doar amintiri ale nostalgicilor care au fost copiii altor timpuri.în locul lor, au apărut păpuși cu capul mare și ochi bulbucați, ponei roz și roboți. Albă ca Zăpada a fost detronată mai întâi de celebra Bărbie, iar acum de păpușile „Witch” și cunoscutele „Spioane”.
Jucării... la liberCei mici, dar și părinții lor care încearcă să țină pasul cu moda, cunosc prea bine personajele amintite. Jucăriile nu se mai dau „pe sub mână”, e drept. Sunt la liber, pentru toată lumea. Poate asta e și cauza pentru care o jucărie nu îl bucură pe copil mai mult de câteva ceasuri, după care are soarta predecesoarelor ei și ajunge în maldărul de jucării... învechite. Iar copilul își dorește următoarea jucărie de care aude pe la grădiniță sau un alt personaj al desenelor ani

Bianca Giulia Tedi Traute

Rănitul a fost salvat de jandarmi

S-a retras de la DaewooBucurești. (M.S.) - Ministrul muncii Gheor- ghe Barbu (PD) a anunțat că se va retrage din comisia de privatizare a producătorului auto Daewoo Craiova. „Ca membru al unei comisii de privatizare știu de ce implicare este nevoie, ce resurse de timp consumă și gradul de responsabilitate care trebuie asumat. în plus, întrucât nu doresc să existe vreo îndoială asupra intențiilor mele în privința acestei responsabilități, declar în mod public că mă retrag din comisia de privatizare a Daewoo”, a afirmat Barbu. El precizează că a primit o solicitare din partea sindicatului Liber „Rodae” Automobile de a se implica în informarea și consultarea salariaților, precum și în păstrarea locurilor de muncă. Până în prezent, mai multe firme, printre care Ford, General Motors, Cherry și Tata s-au arătat interesate de privatizarea Daewoo România.

„Hydra" în arest
Deva (M.S.) - Instanța Tribunalului Hunedoara a prelungit, ieri, cu 30 de zile, mandatele de arestare preventivă pentru patru dintre inculpații din dosarul „Hydra”, referitor la furturile de fier vechi din combinatul siderurgic Mittal Steel Hunedoara. Nici unul dintre inculpați nu a declarat recurs. Mandatele de arestare au fost prelungite pentru perioada 18.01 - 16.02, a afirmat purtătorul de cuvânt al Tribunalului Hunedoara, judecător Mihaela Timișan. Cei patru au fost rearestați în 19.12.2006, după ce au încălcat interdicția judecătorească de a nu părăsi orașul Hunedoara, unde își au domiciliul. La acea vreme, polițiștii s-au sesizat din oficiu după ce au documentat că inculpații au fost autorii unui scandal de proporții într-un local din Hațeg. Celor patru li se mai impută faptul că au încălcat și hotărârea instanței de judecată prin care li se interzicea să aibă legături unii cu alții, în dosarul „Hydra” sunt cercetate 50 de persoane, 41 dintre ele fiind arestate pentru o perioadă de câteva luni. Persoanele arestate au fost eliberate în septembrie de către judecătorii Curții de Apel Alba Iulia, care le-au impus să nu părăsească municipiul Hunedoara. Dosarul „Hydra” este una dintre cauzele complexe ale BCCOA și se referă la două grupuri rivale care furau fierul vechi din combinatul Mittal Steel, după care 

materialul era predat unor fir
me de colectare cu care invi 
□uitii colaborau. 

mate. Comercianții de jucării spun că păpușile care reprezintă personajele din desenele animate au făcut furori, mai ales în preajma sărbătorilor de iarnă. „Cele mai la modă sunt păpușile Witch și Spioanele. Acestea s- au vândut cel mai bine pentru fetițe. Iar pentru băieți s- au cumpărat roboții trans- formeri, roboții maimuță și cei din Action Man și Regele Shaman”, afirmă Adriana Grecu, comerciant.
„Preferatul meu, Pufî”„Jucăria mea preferată este un ponei. L-am primit de la Moș Crăciun și este roz. Așa sunt toți poneii, roz”, spune Giulia.„Jucăriile mele preferate sunt soldații și pistoalele. îmi plac și Bidamanii, dar nu am așa ceva. îmi plac toți cei din desene animate. Dar cei de la Scooby-Doo nu-mi plac, că iau dicamente, dacă mă uit la ei, și tremur”, precizează Andrei.„Jucăria mea preferată este maimuța drăgăstoasă. O cheamă Loli și mi-a adus-o Moș Crăciun”, spune Traute.„Poni este jucăria mea preferată. Este un ponei. De fapt este fetiță și de asta o cheamă Poni. îmi plac și „Fetițele Wich”, le am pe toate. Una mi-a cumpărat-o de ziua mea, una mi-a adus-o

Vrei ca CL să-ti atidpâ EURQ-premii? Câștigă în 27 februarie:
sau sau

pentru ca munca la în gospodărie să fie mai ușoară sau pentru că după Sărbători, cu siguranță ai rămas
îăra bani! Fâ-ți un abonament la Cuvântul liber pentru o !ună (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

Jucăriile drăgălașe au rămas la modăMoș Nicolae, una Moș Crăciun și două le-am cumpărat noi”, povestește Melisa.„Jucăria mea preferată este cuburile, iar acasă am un Fir- by, care este tot preferatul meu”, spune Bianca.„îmi plac și roboții, dar nu am acasă. Jucăria mea preferată este Pufi. Este un jegos. Și l-am cumpărat de la magazinul de căței”, concluzionează Tedi. Cât despre prețurile jucăriilor favorite, acestea nu sunt câtuși de puțin lesni

cioase pentru buzunarele părinților.
Prețul nu e o joacăO păpușă Witch, spre exemplu, pleacă de la aproape 30 de lei (300.000 de lei vechi), dar aceasta este doar un breloc, prețurile ajungând până la 80 sau chiar 100 de lei (1.000.000 de lei vechi). Cât despre roboți, prețurile lor încep de la câțiva lei și pot ajunge chiar la două - trei sute de lei (sau două - trei milioane în lei vechi).Jucăriile comercializate în magazine sunt, mai toate, de origine japoneză sau chineză. De aceea, nu e de mirare faptul că Albă ca Zăpada are ochii... mult alungiți. Dar n-ăre a face. Pentru că, ori>» cum, frumoasa cu pielea ațbă?'* ca laptele și părul negru ca abanosul și cu piticii ei nu mai sunt decât... niște jucării demodate.

(3
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• Futsal. Astăzi, la Sala Sporturilor din Deva se desfășoară etapa a doua a Campionatului JPJudețean de Futsal. lată programul: ETI DualDeva - EFC Anonimii Deva; Magic Geoagiu - Electro Conat Deva; Power Brad - Rodostar Deva; Avantaje Deva - City Țaxi Deva. (V.N.)
Tricolorii vor să "evite" 
SpaniaDeva (C.M.) - Naționala de futsal a României are două variante de calificare în turul II preliminar al CE 2007, dar numai ocuparea primului loc în grupa primului tur preliminar care se dispută la Deva îi oferă șanse reale de a ajunge la turneul final. “Trebuie să câștigăm grupa, pentru că poziția secundă ne aruncă în turul II în grupa Spaniei, campioana mondială, iar șansele de calificare vor fi foarte mici”, afirma Zoltan Jakab, antrenorul naționalei. Lotul României, din care fac parte și opt jucători de la FC CIP, s-a reunit, joi, la Deva, unde va efectua un stagiu de pregătire până la jocurile cu Anglia, Bulgaria și Letonia din grupa B a primului tur preliminar al CE. Selecționata Letoniei va sosi la Deva pe 16 ianuarie, iar echipele Angliei și Bulgariei o zi mai târziu. Dacă va câștiga grupa, România va evolua, între 18 și 25 februarie, în Slovenia, în grupa G, în cel de-al doilea tur preliminar, alături de naționala țării gazdă, Belgia, și Republica Moldova.ni

Cetate,
■ Marian Muntean a 
impus echipei ca obiec
tiv obținerea unui loc 
în cupele europene.
ClPRIAN MARINUȚ 
ciprian.marlnut@lnfornimedia.ro

Deva - Cetate Deva se prezintă la startul returului Ligii Naționale de handbal feminin, programat duminică, cu obiective îndrăznețe. Victoria obținută în fața campioanei, Rulmentul Brașov, în penultima etapă din tur, este considerată de finanțatorul Marian Muntean demonstrația perfectă că echipa are valoare și potențial, astfel că de acum pretențiile sunt mai mari. „începem returul cu gândul de a câștiga toate meciurile și a prinde un loc
Mulțescu
■ Portarul va juca la 
Ceahlăul și va încasa 
un salariu anual de 
75.000 de euro.

Valentin Neagu
valentin.neagu@informniedia.ro

Deva - Fosttil portar al echipei Jiul Petroșani, Cătălin Mulțescu, a semnat, joi seara, un contract cu gruparea Ceahlăul Piatra Neamț. Cătă
a MIOSMMOL TUBNEDLU1

18 ianuarie: Letonia - Bulgaria (17.30) și România
- Anglia (20:00).__________ _____________________
19 ianuarie: Anglia - Letonia (17.30) și România -

7 Bulgaria (20.00)________________________________
21 ianuarie: Bulgaria - Anglia (11.00) și România - 
Letonia (13.30).

LJ&.
V-........................................ ......... ........... ...........

HANDBAL / L16A NAȚIONALA

Deva (C.M.) - Etapa a 14-a, 14 ianuarie: HCM Baia Mare
- Mureșul Tg. Mureș; Univ. Timișoara - U Jolidon Cluj; 
Rapid CFR București - Dunărea Brăila; HCM Roman - Astral 
Poșta Câlnău; Oțelul Galați - Cetate Deva. Partidele 
Oltchim Rm.Vâlcea - Tomis Constanța 41-77 și HC Zalău
- Rulmentul Brașov 18-24 s-au disputat în devans.
Clasamentul
1. Oltchim Rm. V. 14 14 0 0 497-307 28
2. Rulmentul Brașov 14 12 0 2 402-311 24
3. U. Jolidon Cluj 13 10 0 3 365-330 20
4. Tomis Constanta 14 8 1 5 340-3153 17
5. Dunărea Brăila 13 7 1 5 352-345 15
6. Astral P. Câlnău 13 7 0 6 367-325 14
7. HCM Roman 13 7 0 6 339-364 14
8. Cetate Deva 13 6 1 6 322-321 13
9. HCM Baia Mare 13 6 0 7 324-329 12
10. Oțelul Galați 13 5 0 8 315-319 10
11. Rapid CFR 13 4 0 9 333-364 8
12. HC Zalău 14 3 2 9 327-370 8
13. U. Timișoara 13 1 1 11 317-4441 3
14. Mureșul Tg. M. 13 0 0 13 306-424 0

Termeni amiabili
Petroșani (V.N.) - Atacantul Bogdan Vrăjitoarea și fundașul Adrian Scarlatache, foști jucători ai echipei Jiul, au semnat contracte valabile un an și jumătate cu gruparea Ceahlăul Piatra Neamț. Vrăjitoarea a declarat că s-a despărțit în termeni amiabili de gruparea diț> Petroșani și că nu va ezita să-l sune pe antrenorul Marin Tudorache când va avea nevoie de sfaturi. „Vreau să păstrez legătura cu antrenorul, poate chiar mă va sfătui în unele probleme ce țin de fotbal”, a spus Vrăjitoarea. Atacantul a precizat că problemele financiare pe care le avea cu oficialii grupării din Petroșani s-au rezolvat.

Bogdan Vrăjitoarea (Foto: cl)

pe calea performanței
care să ne asigure participarea în cupele europene. Obiectivul e realist, dacă ținem cont de faptul că în ultimele trei etape din tur și în turneul din Ungaria echipa a jucat foarte bine și a fost neînvinsă. Dacă echipa va avea continuitate în victorii și va demonstra că și-a schimbat mentalitatea, recompensele financiare vor fi pe măsură, iar handbalistele vor beneficia de prime suplimentare. Dacă se ratează și acum obiectivul, înseamnă că parcursul bun din ultima perioadă a fost un simplu foc de paie și vom recurge la penalizări”, comenta Marian Muntean.
Argumenteîn pauza competițională, Cetate a transferat-o pe fosta 

"dezertează" de la Jiullin Mulțescu s-a înțeles pentru doi ani și jumătate cu echipa Ceahlăul Piatra Neamț și spune că doar cluburile trebuie să se mai înțeleagă între ele.
Salariu mai bun„în ceea ce mă privește, am stabilit totul, mai rămâne să se înțeleagă cluburile între ele. Eu sunt la Piatra Neamț de unde voi pleca pentru 12 zile în cantonament”, a declarat fostul jiulist de 30 de

Vrei j'-Ujj si Cuvântul liber UJJ?
A

REGULAMENT;
Acest concurs este valabil doar pentru cei care în ultimele 6 
luni nu au fost .iJLt.J.iJJ sau SJJlI'j.U Jd r..2’..l Angajați! 

Inform Media SRL si rudele acestoa de gradele I și II nu pot 

participa. Relații suplimentare la 0254-21 1275. ini 8806.

Handbalistele de la Cetate vor victoria la Galați (Foto: Traian Mânu)internațională Mia Rădoi de la care se așteaptă să aducă un plus de inspirație și siguranță echipei încă de la primul meci, cel de duminică cu Oțelul din deplasare. „Avem o echipă omogenă și valoroasă, iar venirea lui Rădoi acoperă un post pe care eram deficitari și cred că 
ani. De precizat faptul că Mulțescu va încasa pentru următorii doi ani și jumătate suma de 75.000 de euro.Nu este lipsit de interes că Mulțescu se va alătura altor doi fotbaliști care în turul campionatului au evoluat pentru Jiul Petroșani. Este vorba de atacantul Bogdan Vrăjitoarea și mijlocașul Adrian Scarlatache, cei doi semnând pentru un an și jumătate. 

Cei care in ziarul de vineri, 12 ianuarie, au găsit inserată o carte poștală pentru cititori de probă pot colecționa fiecare piesă puzzle (6) apărută din 13 până in 19 ianuarie, inclusiv, și apoi să le lipească pe cartea poștală, reconstituind imaginea. 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 J'J iJil Y'JJJ! Toți participanții ce se încadrează in re-gulament vor primi, timp de o lună, Cuvântul Liber
Alătură-te Cuvântului Liber! 
Cu noi ai numai de câștigat!

experiența ei va fi benefică echipei. Avem încredere că putem câștiga la Galați și vom aborda meciul cu gândul la victorie, chiar daca și Oțelul a reușit câteva transferuri importante în această perioadă”, afirma Marcel Șerban, antrenorul echipei Cetate.

Cătălin Mulțescu (Foto: T. Mânu)

JIIRoAb
CONCURS

mailto:ciprian.marlnut@lnfornimedia.ro
mailto:valentin.neagu@informniedia.ro
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PE SCURT• Eliminare. Jucătoarele de tenis Monica Niculescu și Anda Perianu au fost eliminate, vineri, în turul doi al calificărilor de la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, a anunțat site-ul oficial al competiției. (MF)• Respingere. Comisia de Apel a Federației Spaniole de Fotbal a respins, joi, recursul grupării FC Sevilla, adversara Stelei în Cupa UEFA, privind suspendarea pentru cinci meciuri a atacantului brazilian Luis Fabiano, informează cotidianul Marca. (MF)
Plecare

București (MF) - Fostul fotbalist al echipei FC Porto, Cesar Peixo- to. în prezent legitimat la Espanol Barcelona, a declarat că Mourinho își caută o casă la Milano, informează cotidianul The Sun. Potrivit The Sun, Mourinho i-a spus unui prieten că va pleca de la Chelsea, dar încă nu știe unde. „Mourinho nu va avea probleme în ceea ce privește găsirea unei echipe, Intemazionale Milano fiind favorită, iar Real Madrid pe locul doi, la distanță foarte mică”, menționează jurnalul englez. Oficialii de la Chelsea* se gândesc la găsirea unui înlocuitor.

Rocchigiani

Beckham părăsește Madridul

„Selecționerul Rusiei, Guus Hiddink, este considerat favorit, dar el s- ar putea gândi că provocarea este prea mare pentru vârsta de 60 de ani. Mai simt agreați Di- dier Des- champs și Juande Ramos”, menționează The Sun.

PlictisealăBucurești (MF) - Pugi- 
listul german Gracia- 
no „Rocky" Rocchi
giani, fost campion 
mondial la categoria 
semigrea, care își 
ispășește o pedeapsă 
de nouă luni într-un 
penitenciar din Biele- 
feld pentru rănire și 
conducere sub influ
ența alcpolului, 
lucrează ca grădinar 
la închisoare. „Cel 
mai rău lucru la 
închisoare este plic
tiseala. Muncind, 
scap de plictiseală", a 
declarat fostul 
sportiv. Graciano, în 
vârstă de 41 de ani, 
a fost condamnat de 
mai multe ori pentru 
conducere fără per
mis, agresiune și 
injurii la adresa unui 
polițist. „Rocky" a 
ispășit zece luni de 
închisoare, fiind eli
berat în noiembrie 
2002, după ce, în 
2001, a lovit cu pum
nul în față un polițist 
și a insultat un alt 
reprezentant al 
Poliției.

M Pentru unul dintre 
cele mai mari contracte 
din istoria sportului, 
Beckham pleacă în USA.

București (MF) - Mijlocașul englez David Beckham a declarat, joi, pentru Reuters, că va pleca de la Real Madrid la finalul contractului său, ce expiră în vara acestui an, și va semna un acord pe cinci ani cu gruparea americană de fotbal Los Angeles Galaxy. „în această săptămână, Real Madrid mi-a cerut să iau o decizie în privința viitorului meu. După mai multe discuții cu familia și consilierii mei, dacă să rămân la Madrid sau să joc la alte echipe mari din Anglia sau Europa, am decis să merg la LA Galaxy și să

joc în Major League Soccer din luna august a acestui an. Aș dori să le mulțumesc suporterilor și celor de la Madrid, care au fost ca o familie pentru mine”, a declarat Beckham. Potrivit sursei citate, Beckham a mai spus, într-un interviu televizat, că plecarea la LA Galaxy va reprezenta o nouă provocare.„Nu am vrut să merg în SUA la 34 de ani, pentru ca lumea să spună că am făcut- o doar pentru bani. Nu pentru asta merg acolo. Dacă am regrete? Nu. Nu am avut niciodată vreun regret în viața mea”, a mai spus jucătorul englez. Sursa citată notează că valoarea contractului lui Beckham pare să fie una dintre cele mai mari din sport, Beckham urmând să câștige
în SUA, atacantul englez va câștiga un milion de dolari pe
Săptămână (Foto: EPA)peste 250 de milioane de dolari în cei cinci ani de contract, ceea ce ar reprezenta un câștig de aproximativ un

milion de dolari pe săptămână. în 2006, responsabilii MSL au eliminat plafonul de salarii în campionat.
în elita fotbalului mondial
■ Rapid este prima e- 
chipă din al doilea ni
vel de performanță ca
re intră în primele 10.

București (MF) - Echipa Rapid București a încheiat anul 2006 pe locul 10, cu 232 de puncte, conform clasamentului Federației Internaționale de Istorie și Statistică a Fotbalului (IFFHS), dat publicității vineri. Rapid a coborât patru locuri față de luna noiembrie. Site-ul IFFHS notează că Rapid București este prima echipă din al doilea nivel de performanță care intră în primele zece la finalul unui an. Steaua București o- cupă locul 27, cu 189 de puncte, coborând un loc față de luna noiembrie. Adversara Stelei din 16-imile Cupei UEFA,

Anul trecut a fost unul foarte bun pentru rapidiști (Foto epa)FC Sevilla, se menține pe primul loc, cu 295 de puncte, fiind cea mai bună echipă a anului 2006. Dinamo București, a treia reprezentantă a României în clasamentul IFFHS, a coborât șapte poziții și se âfi&^' Iocid 4E, cu 164 de puncte. Benfica, adversara dinamoviștilor din 16-imi, a coborât zece poziții și se ^flă pe locul 45, cu 160 de puncte.

Primai# 10 tasuri _ ■,
1. FC Sevilla (Spania) 295p
2. Intemazionale Milano (Italia) 286p
3. AS Roma (Italia) 277p
4. FC Barcelona (Spania) 268p
AC. Milan (Italia) 268p
6. Liverpool (Anglia) 253p ,,
7. Arsenal Londra (Angli^-249p
8. Olympique Lyon (Frahța) 247p
9. Internacional Porto Alegre (Brazi
lia) 244 p
10. Rapid București (România) 232p

Carieră
București (MF) - Atacantul ucrainean AndreiȘevcenko, criticat pentru evoluțiile slabe din campionatul Angliei, a dezmințit zvonurile privind plecarea sa de la Chelsea Londra, asigurând că își va încheia cariera lagruparea de pe Stamford g Bridge. „Nu va exista ' nici un transfer. Sunt jucător al echipei Chelsea și sunt foarte impli^ cat la acest club”jMHg declarat Șevcenko, cS^P^ și-a pierdut locul de titular la Chelsea. „Vreau să-mi închei cariera la Chelsea. Nu sunt interi##1 sat de un transfer la Real r Madrid sau în altă PâiggB te”, a mai spus atacantul ucrainean.

J

Formula 1 în Singapore
București (MF) - Patronul Formulei 1, Bemie Ecclestone, discută cu cel puțin două grupuri industriale din Singapore, care sunt pregătite să organizeze un Grand Prix pe străzile din orașul-stat, începând cu 2008, scrie, vineri, cotidianul Today, citat de AFP. _Am discutat cu mai multe persoane despre o cursă la Singapore, dar deocamdată nu a fost nimic semnat”, ar fi spus Ecclestone, care notează că organizarea unui astfel de eveniment ar costa circa 35 de milioane de dolari (27 de milioane de euro). Arhitectul german Hermann Tilke, designer al circuitelor de la Sepang (Malaysia), Manama ■Bahrain), Istanbul și Shanghai, ar fi con ceput deja un circuit urban pentru Singapore. Anul trecut, Max Mosley, președintele 

Federației Internaționale de Automobilism 
(FIA), s-a declarat în favoarea organizării unui Grand Prix la Singapore.

■

Mijlocașul olandez al echipei Tottenham, Edgar Davids, ar putea urma exemplul lui David Beckham și și-ar putea încheia cariera în Statele Unite ale Americii, la FC Dallas, a declarat, vineri, managerul grupării te- xane, Steve Morrow.
(Foto: EPA) 

k .....  .......................... ■>

Dică, pregătit de transfer

Floyd Lan dis, câștigător al ediției din 2006 a TuruluiFranței, dar depistat pozitiv la un control în timpul competiției, a fost convocat, in data de 8 februarie, la Agenția Franceză de Luptă Antidoping, a anunțat cotidianul Le Monde.
(Foto: EPA)

■ Atacantul stelist pre
feră Franța, dar este dis
pus să discute cu orice 
echipă importantă.

București (MF) - Atacantul stelist Nicolae Dică a declarat că este dispus să discute cu orice grupare din Europa care îl dorește și că i-ar plăcea să joace în campionatul Franței, informează site-ul „lensois. com”, care citează publicația „ButlLens”. „Campionatul Franței mă interesează în mod particular, dar nu închid cu fermitate nici o ușă. Fie că este Lille, Lens, Aston Villa sau altă echipă importantă din Europa, sunt dispus să discut. Cel mai important este să fac un pas înainte”, a spus Dică.„Nu este un secret că Lens este foarte interesată de Dică. Jucătorul român este pregătit pentru un transfer și, de ce
Dinamoviștii vor un brazilian

București (MF) - Cotidianul Record scrie, vineri, că gruparea Dinamo București discută încă de la sfârșitul lunii noiembrie 2006 despre posibila achiziționare a portarului brazilian Marcelo Moretto, care evoluează chiar la adversara „alb-roșilor” din 16- imile Cupei UEFA, Benfica Lisabona.„Moretto poate pleca de la Benfica până la finalul lunii, în cazul în care oficialii acceptă una din propunerile aflate in studiu. într-un punct cele două părți sunt de acont nu vor o cedare temporară.

un împrumut fiind exclus. Portarul brazilian este receptiv la o plecare, iar jurnalul nostru a putut afla că se află în discuții cu Dinamo București încă de la finele lunii noiembrie. Faptul că Dinamo este adversara din Cupa UEFA nu afectează această 
afacere. Românii vor oferi suma de un milion de euro, 
dar Benfica pretinde un mi
lion și jumătate de euro”, scrie Record.

Marcelo Moretto de Souza 
este al treilea portar al echi
pei Benfica Lisabona, după 
Moreira și Quim.

Deși este curtat de mai multe echipe, Dică (dreapta) nu are o 
propunere concretă (Foto: epa)nu, acesta să fie la Lens. Un lucru este sigur, Dică este un jucător de calitate și este un punct principal pe lista conducătorilor lui RC Lens”, a scris „lensois.com”. Deși s-au vehiculat numele echipelor OSC Lille, RC Lens, Girondins Bordeaux, Aston Vîlla, Ports-

mouth, Florentina, AEK Atena, Glasgow Rangers, Celtic Glasgow, ca fiind interesate de achiziționarea lui Dică, managerul general al FC Steaua, Mihai Stoica, a declarat că a fost o singură ofertă pentru jucător, considerată însă neinteresantă.
Patinatorii ’ bulgari Albena Denkova și Maxim Stavinski, campioni mon-, diali în 2006 în proba de dans, s-au căsătorit în secret într-un oraș montan din Bulgaria, la 
ceremonie fiind 
prezenți doar 
cavalerul de o- 
noare al mire
lui și domnișoa
ra de onoare a 
miresei.

Foto. EPA)
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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/u.oi)

Vând ap. 2 camere (03)

• decomandate, contorizări repartitoare, ușă 
metalică, termopane, vedere la stradă, nu este 
pe colț, Al. Streiulu i, bl. 66, ap. 32, 29, preț 620 
milioane lei, negociabil. Tel. 0730/678124. (T)

• Deva, Al. Armatei, bl. 4, mobilat; nu sunt agent 
imobiliar. Tel. 0742/207883. (T)

• Simeria, emio-v andat 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 
și apartament de serviciu. Tel. 0723/514133, 
235570.(T)

• Simeria, zonă centrală, preț 520 milioane lei, 
accept plata și în rate. Tel. 0748/658222, 
0727/415804. (T)
• decomandate, Deva, zonă bună, etaj interme
diar, parchet, balcon închis, contorizări 
complete, preț 31000, tel. 0726-710903. (Al)

• semidecomandate, centrală termică, 
termopane, parchet, gresie + faianță, zona 1 
Decembrie, et. 1, preț 150 mild, negociabil, tel. 
0742/019418. (Al)

• regent, Deva, Gojdu, semidecomandate, 52 
mp, centrală termic, termopane, balcon, 
parchet, 110000 ron fix, tel. 0722/564004. (Al)

• Dacia, p., baie, bucătărie, semidec., CT, două 
holuri mari, amenajări, preț 75.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Al. Păcii, et 1, hol și bucătărie mărite, gresie, 
faianță, arată bine, termopane, repartitoare, 
preț 110.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)

• luliu Maniu, et. 8/10, dec., baie cu geam, 
parchet, contorizări, balcon mare din bucătărie 
și sufragerie, preț 108.000 lei, tel. 0745/367893. 
(A2)
• Al. Bejan, et. 2, semidec., balcon închis, baie, 
amenajat, apometre, preț 66.000 lei, tel. 
0745/367893. (A2)
• Straiului, et.3/10, dec., baie și bucătărie, CT, 
preț 67.000 lei, tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, circuit, et. 2, lavabil, gresie, faianță, 
parchet laminat, preț 140.000 lei, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• urgent, dec, living, bucătărie stil bar, CT, 
gresie, faianță, parchet, termopane, et. 1, zona 
Eminescu, preț 38.000 euro, tel. 0740/290024. (A3)
• dec, repartitoare, apometre, balcon închis, 
st=60 mp, zona loan Corvin, preț 1,15 miliarde, 
tel. 0740/290024. (A3)
• arcuit, 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)
• zona piață, decomandate, etaj intermediar, cu 
balcon, centrală termică, termopan, parchet, 
gresie, faianță, modificări, amenajat, ■ liber ■ preț 
39500 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (A4)
• decomandate, zona Bejan, cu balcon, centrală 
termică, parchet, gresie, faianță, ușă metalică, 
ocupabil repede, preț 75000 ron negociabil, tel. 
0740/535095,0730/474275,232808. (A4)

• decomandate, etaj bun, zona piață - 
Kogălniceanu, cu parchet, balcon mare închis, 
fără modificări, bine întreținut, ■ urgent ■ preț 
105000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)

• zona Decebal, vedere la stradă, etaj interme
diar, centrală termică, termopan, parchet, 
gresie, faianță, bine întreținut, ■ urgent - preț 
105000 ron negociabil, tel. 0723/251498, 
0788/165703. (A4)
• zona Hotel Deva, bun pt. locuit sau firmă, 
poziție bună, fără modificări, contorizat gaz 2 
focuri, repartitoare, preț 118000 ron negociabil, 
tel.0745/302200,0788/165703. (A4)
• zona Trident, parter mai înalt, fără amenajări, 
sau modificări, bloc de 4 nivele, liber, ocupabil 
imediat, preț 70000 ron negociabil, tel. 0730 
474275,0740 535095. (A4)
• Bd. Dada, etaj 1, cu intrări separată, balcon, 
parchet, faianță, gaz 2 focuri, repartitoare, bine 
întreținut, igienizat, vedere la stradă, liber, preț 
108000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• decomandate, parter, 59 mp, hol central, 
parchet de stejar în camere, hol și bucătărie, 
zona piață, preț 120000 ron negociabil, tei. 
0745/302200,0723/251498, 232808. (A4)

• etaj 3, decomandate, 2 balcoane, închise cu 
termopan, zona Decebal, gaz 2 focuri, parchet 
mici modificări, ocupabil azi, preț 36000 euro 
negociabil, tel. 0788/165703,0745/302200. (A4)
• decomandate, zona Lido - Densușeanu, etaj 
bun, balcon, contorizări, fără amenajări, sau 
modificări, preț 118500 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095,232809. (A4)
• contorizări, parchet, repartitoare, balcon. 
Aleea Armatei. Preț 86.000 lei. Telefon 223400 
0720-387896,0751-573684. (A5)
• balcon închis, beci, parchet, contorizări. Aleea 
Constructorilor, Gojdu. Preț 120.000 lei. Telefon 
223400,0720-387896,0751-573684. (A5)
• decomandate, etaj intermediar, centrală 
termică proprie. Decebal. Preț 137.000 ron. 
Telefon 223400,0724-169303,0742-005228. (A5)

• decomandate, centrală termică proprie, 
geamuri termopan, suprafață mare. Ion Corvin 
Pr’ț 130.000 ron neg. Tel. 223400, 0724.169303, 
0742.005228. (A5)
• centrală termică proprie, gresie, faianță, ușă 
metalică, parchet, Minerului. Pr*ț90.000 lei. Tele
foane: 223400,0720-387896,0751-573684. (A5)

• zona Dacia, etaj 2. circuit, balcon, contorizări, 
tel. 206003,230324. (A7)
• pe Titu Maiorescu, dec., etaj 3, s=54 mp, 
neamenajat, preț 130.000 lei, neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
• pe Eminescu, aproape de Trident, etaj 2, dec., 
s=50 mp, preț 140.000 lei, neg., tel. 206003,230324. 
(A7)
• In blocurile Mintiei, etaj 3, s=58 mp, dec., boxă 
C.T., preț 155.000 lei, neg., tel. 206003,230324. (A7)

• zona Sala Sporturilor, semidec., etaj 4, 
acoperit cu tablă neamenajat, balcon, preț 
87.000 lei, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zonaLic. Auto, dec., et 3, C.T., parchet laminat 
termopan, preț 80.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Piață, 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc., 
mobilat și utilat, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578 (A8)

• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță, termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, 2 camere, CT, parchet, gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288. (A8)

• zonă centrală, 2 camere decomandate, 
parchet, repartitoare, balcon închis, et 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)

• dea, baia (gresie, faianță), termopane, 
camere cu parchet, CT, balcon, etaj intermediar, 
garaj sub bloc, zona pieței centrale, Deva, preț 
75.000 Ron, tel. 212.141. (A9)
• dea, hol central, balcon, etaj 3, zona progresul 
Deva, preț 155.000 Ron neg., tel. 231.800 (A9)
• dea, baia (gresie, faianță), termopane, 
camere cu parchet, CT, balcon, etaj intermediar, 
garaj sub bloc, zona pieței centrale, Deva, preț 
75.000 Ron, tel. 212.141. (A9)
• dea, hol central, balcon, etaj 3, zona progresul 
Deva, preț 155.000 Ron neg., tel. 231.800 (A9)

• Brad, apartament 2 camere, modificat living, 
balcon închis, gresie, preț negociabil, zonă 
centrală tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

• Brad, gresie, faianță parter, zona A, preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• urgent, Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)

• in Deva, ofer prețul pieței, telefon 223400. (A5)

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, in vilă centrală termică 
parchet gresie, faianță 2 balcoane, teren 
aferent 200 mp, Deva, preț 47.000 ron. Tel. 
0726/043786. (T)
• decomandate, parchet stejar, zid din 
cărămidă contorizări apă 9az, Deva, Bdul 
Bălcescu, preț 110.000 ron. Tel. 0254/229444, 
după ora 18. (T)

• decomandate, 2 băi, balcon închis, et 1, zona 
Decebal, preț 1550 mld. negociabil, tel. 
0742/019418. (Al)

• circuit, contorizări, balcon închis, et. 3, 
Zamfirescu, preț 115000 ron negociabil, tel. 0740- 
210780. (Al)

• semidecomandate, centrală termică parchet, 
termopane, et 2, zona Ștrand, preț 28000 euro, 
tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)

• semidecomandate, contorizări, et. 1, zona 
Gojdu, preț 140000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)

• urgent zona Gojdu, etaj intermediar, balcon, 
amenajări modeme, 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)

• dea, CT, 2 balcoane, bucătărie modificată 
gresie, faianță parchet, boxă zona Dorobanți, 
preț 70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)

• dea, 2 băi, 2 balcoane, termopane, gresie, 
faianță, parchet, garaj, boxă zona Imp. Traian, 
preț 70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)

• semidec, parchet apometre, repartitoare, 
balcon închis, zona Gojdu, preț 13 miliarde, tel. 
0740/290024. (A3)
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• decomandate, 1C0 mp, etaj 1, cu 3 balcoane, 2 
băi, centrală termică gresie, faianță parchet, 
beci, opțional, și cu garaj, zona Bld. 22 Decem
brie, preț 80000 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095,232809. (A4)
• decomandate, etaj 3, termopan, gresie, 
faianță parchet, hol central, bucătărie modi
ficata, zona Minerului, preț 115000 ron nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095,232809.  (A4)
• decomandate, boxă, garaj, zona împăratul 
Traian, bloc nou, etaj 2, modificări, 2 balcoane, 
termopan, centrală termică parchet, gresie, 
faianță bine întreținut, preț 80000 euro nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095,232809. (A4)
• decomandate, zona Șa Gen. nr. 6, cu 2 
balcoane, centrală termică parchet, gresie, 
faianță bine întreținut, - liber ■ preț 140000 ron 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095,232809. 
(A4)
• zona Gojdu, semidec., et.l, neamenajat, 
ocupabil imediat, preț 140.000 lei, neg., tel.
206003,230324. (A7)
• zona Dacia, semidec., parchet laminat, ușă 
metalică etaj 4, izolat preț 75.00 lei, tel. 206003, 
230324. (A7)
• zona Minerului, dea, etaj 3, parchet laminat 
gresie, faianță termopan, ușă metalică preț 
120.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona I. Creangă parter înalt, dec., balcon 
închis, beci, termopane peste tot parchet 
laminat 2 băi amenajate, ușă metal, C.T., 
ocupabil imediat amenajat la cheie, s=78 mp, 
preț 65.000 euro, tel. 0745/640.725. (A7)
• piața M. Viteazul, parter înalt balcon închis cu 
termopan, C.T., ușoare amenajări s= 72 mp, preț 
46.000 euro, tel. 0745/159.608 (A7)
• B-dul Dacia, et. 1, în circuit, balcon închis, 
parchet gresie, faianță contorizări, s=70 mp, 
preț 47.000 euro, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zona Impărahd Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță termopane, 
CT, garaj+ pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578 (A8)

• zona L Creangă parchet contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288 (A8)
• dea, 2 băi, CT, balcon închis cu termopan, 
garaj sub bloc, zonaî. Traian, tel. 231300. (A9)

• zonă centrală Brad, 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10’

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• ki Deva, orice zonă indiferent de amenajări, 
sau etaj, evaluare la vedere, cu plata urgent, tel. 
0730/474275.0740/535095. (A4)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, et 2, zonă centrală st 104 mp, 
vedere la bulevard, 2 bă, 2 balcoane, contorizări, 
preț 245000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• urgent zona Decebal, amenajat modern, 
geam termopan, gresie, faianță parchet, 
modificări, CT, 2 bă, 2 balcoane, etaj interme
diar, preț 55.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Gojdu, amenajat modern, CT, 2 
bă, dea, băcon, preț 45.000 euro, tel. 
0740/013971. (A2)
• dea, 2 bă, 2 balcoane, faianță gresie, CT, et 
intermediar, zona Dorobanți, preț 66.500 euro, 
tel. 0741/154.401,227542 seara (A2)
• dea, neamenajat, etaj intermediar, zona 
Carpați, preț 50.000 euro, tel. 0741/154.401, 
227542 seara (A2)

• dea, bucătărie, 2 băi, faianță gresie,, CT, zona 
Banca Transilvania preț 62.000 euro, tel. 
0741/154.401,227542 seara. (A2)

• dea, gresie, faianță parchet, CT, garaj, boxă 
et. intermediar, zona împăratul Traian, preț 
70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dea, CT, 2 băi, boxă, 2 balcoane, st=112 mp, 
et. intermediar, zona pizzeria Veneția preț 
80.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dea, living, faianță gresie, 2 băi, 2 balcoane, 
bucătărie modificată et. intermediar, zona 
Banca Transilvania preț 70.000 euro, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• decomandate, 100 mp, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică ușă metal, zona spital, ultra
central, boxă fără modificări, parchet, gresie, 
faianță termopan, bine întreținut, poziție 
deosebită preț 80000 euro negociabil, tel. 
0740/535095,0730/474275,232808 (A4)

• zona parc, dec., etaj 1, s= 120 mp, amenajat, 
C.T., preț 115.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• str. Carpați, dec., etaj 1, neamenajat, liber, preț 
175.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)

• zona Miorița, dec., C.T., etaj 4, acoperit cu 
tablă, neamenajat, preț 50.000 euro, neg, tel.
206003,230324. (A7)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, inst sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288 (A8)

• zona L Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et. bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)

• zona L Corvin, 4camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288. (A8)
• dea, 2 băi (gresie, faianță), 2 balcoane, 
geamuri termopan, etaj 3, Bd. Decebal, preț neg., 
merită văzut! Tel. 231.800,0740/317.313. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva, t balcoane, 2 băi, scară interioară 
centrală termică 130 mp, 240000 ron, tel. 
0722/564004. (Al)
• zona L Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et bun, 3 băi, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg., tel. 
0745/786678. (A8)

Vând case, vile (13)
• casă 3 camere, bucătărie, toate utilitățile, 75 
ari teren, preț negociabil, localitatea Călan. Tel. 
0254/730240. (T)
• casă In Deva sau schimb cu apartament 3 
camere, loe central, etaj 1, plus diferență in 
Deva. Tel. 0254/215795. (T)
• casă nouă în Deva, P+E+M,sc 240 mp,2intrări 
separate, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, 
centrală termică canalizare, 400 mp teren, preț 
120.000 euro, negociabil. Tel. 0722/564004. (Al)
• casă nouă la 14 km de Deva, 3 nivele, garaj și 
800 mp teren, totul nou, canalizare apă gaz, 
curent preț 75.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• Rădulești, 2 camere, anexe, bucătărie, teren 
1100 mp, preț 50.000 RON, neg., tel. 0740/210780. 
(Al)
• urgent, 4 camere, baie, bucătărie, curte și 
grădină st= 1500 mp, apă curent, sobă teracotă 
zona Cristur, preț 1,8 miliarde, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• regent, 2 camere, hol, bucătărie, cămară beci, 
bucătărie de vară anexe, apă curentă curent 
trifazic, livadă s=2000 mp + 2000 mp teren lângă 
casă zona Geoagiu, preț 25.000 euro, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
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• zona Str. Eroilor, construcție 1980, P+l, 5 
camere, scară interioară, garaj, C.T., curte st= 
500 mp, preț 130.000 euro, tel. 206003, 230324. 
(A7)
• zona Creangă, 3 camere, bucătărie, baie, 
s=150 mp, C.T., curte, grădină, st=950 mp, preț 
140.000 euro, tel. 206003,230324. (A7)
• zona judecătoriei, 4 camere, dec., 2 băi, 
bucătărie, garaj, grădină st=100 mp, preț 160.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pavilioanele ofițerilor, construcție 
cărămidă, 3 camere, hol, baie, necesită 
amenajări, curte st=420 mp, liberă, preț 55.000 
euro, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Călugăreni, 2 camere, bucătărie, hol, 
teren st=400 mp, preț 220.000 lei, tel. 206003, 
230324. (A7)
• construcție 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi, 
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/78657a (A8)
• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• urgent, In Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), piscină curte, ST-580 mp, zonă 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro/neg., tel. 
231800,0740/317314. (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. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. ț A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă, canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Cumpăr casă (14)
• urgent, casă cu grădină Deva sau Simeria, 
olata imediat tel. 215212. (Al)

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

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

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE:
A1 - Prima Invest
A2 - Garant Consulting 
A3 - Imobfranc
A4 - Fiesta Nora
A5 - Casa Betania
A7 - Mimason
A8 - Morellia
A9 - Elitte
A1O - Liliacul Multicom

Centrul de Afaceri MAȘTER
Organizează cursuri de:

Administrator pensiune 
turistică șa agroturistică

“<- Manager în turism 
înscrieri zilnic, într® ord® 9-16, 

MWiMlMiaHH pana la data de 30.01.2007 
Adresa contact: Deva, Bdul 22 Decembrie Nr. 37 ACOLMACO CflFuare

DEVAB< 1.1 Decembrie 20 A ( centrul vechi)0254.212.215Luni-Vineri IO.OO. 18.00Sâmbătă ÎO.OO-1.3.00

Colegiul Tehnic "Transilvania" organizează concurs în data de 08.02.2007 pentri următoarelor posturi: Devaocuparea
- Analist programator inginer de sistem (studii superioare) 1 post

- Bibliotecar (studii superioare sau medii) 1 post

- Laborant (studii superioare sau medii) 1 post

- Muncitor calificat pentru întreținerea imobilelor și a

materialului didactic 1 post

- Paznic 1 post
- îngrijitor 1 post

Informații suplimentare la secretariatul unității din Deva, B-dul 22 Decembrie, nr.
116, telefon 0254/230739.

(74535)

• semidecomandat*, balcon închis, gresie + 
faianță ușă metalică st 32 mp, zonă ultracen
trală preț 820 mii., negociabil, tel. 0742/019418. 
(Al)
• Deva, etaj 3 din 4, zona Gojdu, parchet, 
complet contorizată preț 67000 ron, tel. 
0726/710903. (Al)
• Minerului, parter, dec., contor i zări, preț 49.000 
lei, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Bejan, et 3, balcon, contorizări, semidec., preț 
56.000 lei, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dorobanți, et 3, balcon amenajat, preț 80.000 
lei, tel. 221712,0724/305661. (A2)

• Zamfirescu, et 3, amenajat balcon, preț 85.000 
lei, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• semidec, zona Mărăști, preț 65.000 RON, tel. 
0740/290024. (A3)
• dec, gresie, faianță parchet, CT, bucătărie 
modificată zona Dorobanți, st=40 mp, tel. 
0740/290024. (A3)
• urgent, semidec, parchet, gresie, faianță, 
repartitoare, mobilată balcon închis, zona 
Mărăști, preț 670 mii., neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• decomandată, 38 mp, cu balcon, parchet, 
gresie, faianță apometre, repartitoare, gaz 2 
focuri, zona Dorobanți, stare foarte bună preț 
31000 euro negociabil, tel. 0745/302200, 
0723/251498,232808. (A4)
• zona Decebal - I. Maniu, etaj intermediar, 
decomandată parchet, contorizată stare bună 
ocupabilă în 7 zile, preț 85000 ron negociabil, tel. 
0740/535095,0730/474275,232808 (A4)
• garsonieră decomandată cu balcon, parchet, 
gresie, faianță apometre, repartitoare, mobilă 
zona Zamfirescu, stare bună se poate da și cu 
chiriași, preț 75000 ron negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498. (A4)
• zona Carpați, etaj intermediar, parchet, 
faianță gresie, poziție bună bine întreținută 
ocupabilă foarte repede, preț, 75000 ron nego
ciabil, tel. 0740/535095,0730/474275,232808 (A4)

• etaj 1, parchet, balcon închis instalație pt. 
centrală termică contorizări, fără îmbunătățiri, 
Calea Zarandului pr"ț 65.000 ron neg., telefon 
223400, 0724-169303, 0742-005228, (A5)
• etaj 3, gresie, faianță contorizări, Aleea 
Romanilor. Preț 70.000 lei neg., telefon 223400 
0720-387896, 0751-573684. (A5)
• decomandată etaj 3, gresie, faianță 
contorizări la apă și gaz (2 focuri) balcon închis, 
interfon. Eminescu, preț 60.000 ron, telefon 
223400,0724-169303,0742-005228 (A5)
• decomandată etaj 1, suprafață mare, balcon 
mare, baie cu geam, parchet, 22 Decembrie 
preț 108.000 ron neg., tel. 223400. 0724.169303. 
0742.005228. (A5)
• et intermediar, contorizări, repartitoare, 
balcon, parchet, zona Gării. Preț 75.000 RON. Tel. 
223400,0724.169303,0742.005228. (A5)
• parchet laminat apometre, lavabil, b-dul 
Kogălniceanu. Preț 75.000 RON. Tel. 223400, 
0720.387896,0742.005228 (A5)
• urgent zona Dacia, dec., et. bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578 (A8)
• zona Dadă 1 cameră baie, parchet, marmură 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48.000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dadă 2 camere, parchet gaz contorizat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288 (A8)
• dec, amenajată (parchet laminat, gresie, 
faianță), contorizări, etaj 3, zonă Zamfirescu - 
Deva preț 85.000 Ron, neg., tel. 231.800, 
0740/317-314. (A9)

• dec, amenajată (gresie, faianță), mobilă de 
bucătărie, cameră cu parchet, contorizări, zona 
Dacia - Devă preț 68.000 Ron, neg., tel. 231.800. 
0740/317.314. (A9)
• dec, suprafață mare (41,5 mp), cameră cu 
parchet, contorizări, balcon, amenajată (gresie, 
faianță), boxă, zona Dorobanți, preț 95.000 RON, 
neg., tel.231.800,0740/317314. (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 231.800. (A9)

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

Cumpăr garsoniere (20)
• in Deva, zonă centrală sau semicentrală ofer 
prețul pieței, telefon 223400. (A5)

Vând terenuri (21)
• dau teren în arendă sau alte forme, teren la 
luncă; vând fân. Tel. 0722/719670. (T)

• două terenuri extravilan de 6000 și 24.700 mp, 
localitatea Toteșți - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă, titlu și CF, preț negociabil. Tel. 
0254/212272,0723/732560. (T)
• intravilan 4600 mp, la 14 km de Deva, șosea 
asfaltată, apă gaz, canalizare, toate la poartă 
acte în regulă Tel. 0729/055585, 0254/212803, 
după ora 18 (T)
• intravilan, la 9 km de Deva, la șosea asfaltată 
curent, apă, îngrădit, fs 14 m, gazon, pomi și 
apartament 4 camere decomandate. Tel. 
0751/546296. (T)
• loc de casă cu grădină, la Sântâmăria Orlea, 
1500 mp, utilități, apă canalizare, curent, preț 15 
euro mp, negociabil. Tel. 0254/771487, după ora 
18 și 0724/578038 CT)

• Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 
mp/parcelă fs 22 m, facilități, 20000 euro 
parcela, tel. 0722/564004. (Al)

• intravilan, în Șoimuș, ST 4600 mp, fs 70 m, preț 
20 euro/mp parcela, tel. 0740/210780. (Al)

• urgent, teren intravilan, st=3519 mp, fs=20 m, 
zona Bârsău, preț 1,5 euro/mp, acces din drum, 
țel. 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)

• zona Deva, Mintia Vețel, Șoimuș, Bălata 
Hărău, Bîrsău, Simeria, Sîntandrei, deal pt. 
investiție, parcelare, construcție casă, pt. firme, 
etc., preț negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095,232809. (A4)

• In Deva, zona Eminescu, ST -17000 mp, 
parcelat, de la 500 mp, la 800 mp, teren plan, 
formă dreptunghiulară, poziție bună, ideal pt. 
investiție, construcție casă acte la zi, preț de la 
13 euro, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 
0723/251498,0740/535095,0788/165703. (A4)
• intravian, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
casă, certificat de urbanism, gaz, apă curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578(A8)

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

• intravilan In Deva zona Zăvoi, S-1000 mp, FS- 
18, utilități în zonă preț neg., tel. 212.141 sau 
231.800. (A9)

• S-500-1000 mp, zona Bejan Deva, toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp, tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)

• Brad, 1000 mp, pt. construcție vilă, în satul 
Dudești (Dealul Mare) preț atractiv, tel. 
0254/613366.0788/040.490. (A10)

• Brad ■ Deva, 1800 mp, intravilan, acces la 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, teî. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

• Brad, 0,5 ha + pădure, pentru construcție 
case de vacanță, la șosea pe malul Arieșului, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

• Brad, 1350 mp, intravilan, zona B, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

Cumpăr teren (22)

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

• teren extravilan pentru fermă, zona 
Deva, nu sunt agent, plata pe loc. Tel. 
0729/966057. (7/12.01)

• 5 hectare la șosea Deva sau împrejurimi, plata 
imediat, tel. 215212. (Al)

Vând locuri de veci (23)
• cavou 2 persoane în cimitirul Bejan, preț 
negociabil. Tel. 219314. (T)
• In cimitirul vechi, Orăștie, cavou nou cu 2 
locuri, zonă foarte bună și o ușă cu toc nouă din 
lemn, frumos executată dimensiuni 
2,10/037/0,13 m. Tel. 0254/232216. (T)

Vând spații comerciale (25)
• popas turistic, restaurant 70 locuri, terasă 80 
locuri, sc 560 mp; st 860 mp, Deva, preț 185.000 
euro, negociabil. Tel. 0747/490290. (T)
• Deva + teren, 2 garaje, centrală termică 
canalizare, apă gaz, curent, 82000 euro, tel. 
215212. (Al)
• urgent, hală de producție, 5 birouri, rampă, 
poduri rulante, curent trifazic, CT, teren aferent 
4800 mp, zona industrială Deva, tel. 0740/290024, 
0254/232060. (A3)
• zona Mărăști, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578. (A8)
• pretabil pentru spațiu de producție, ST-150 
mp, 2 intrări, acces auto și pietonal, zona Gojdu 
Deva, preț 80.000 euro neg., tel. 231.800,212.141. 
(A9)
• clădire P+2, construcție nouă S.C. 320 mp, 
amenajată pretabilă pentru laborator, birouri, 
CTDeva, preț 210.000 euro, tel. 0740/317314. (A9)

Vând alte imobile (27)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
0254/613366.0788/040.490,0788/158.483. (A10)

ImoDile chirii (29)
• caut de închiriat casă în Deva; ofer 150 - 200 
euro. Tel. 0745/250039. (T)
• închiriez urgent apartament 2 camere Deva, 
contorizări, preț foarte avantajos. Tel. 
0723/683113. (T)
• închiriez urgent apartament 2 camere, deco
mandate, ultracentral, centrală termică 
mobilat, utilat, numai pe termen lung, exclus 
intermediari. Tel. 0722/779379,212580. (T)
• ofer pentra închiriere garsonieră mobilată in 
Deva. Preț 100 euro/lună Tel. 0722/968910. (T)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
central Deva, etaj 1, decomandate, mobilat occi
dental, centrală termică preț 200 euro/lună Tel. 
0722/564004. (T)

• primesc In gazdă o elevă la casă particulară 
condiții bune, acces bucătărie și baie, aproape 
de Liceul Pedagogic. Tel. 216347. (T)

• garsonieră Deva, complet mobilată 80 
euro/lună tel. 215212. (Al)

• apartament 2 camere, Deva, complet mobilat, 
150 euro/lună, tel. 215212. (Al)
• 80 mp, 3 camere, toate utilitățile, curte 120 mp, 
Hunedoara, preț 400 euro, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• garsonieră mobilată, aragaz, frigider, zona 
Mărăști, preț 110 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3) 

apartament 2 camere dec., mobilat complet, 
aragaz, frigider, zona Piață preț 150 euro/lună 
tel. 0740/290024. (A3)
• apartament 2 camere dec., amenajat stil occi
dental (CT, termopane, spoturi, gresie, faianță), 
mobilat și utilat integral, etaj 3, zona gării, Deva, 
oreț 320 euro/lună neg., tel. 0745/511.776. (A9)

• apartament 3 camere dec., baia (gresie, 
faianță), CT. termopane, mobilat și utilat integral 
(totul nou), zona Bălcesu. 400 euro/lună neg., tel. 
231.800,0723/619.177. (A9)
• spațiu comercial în Deva, Bd. 1 Decembrie, S- 
140 mp, amenajat, contorizări, preț neg., tel. 
231.800,0745/511.776. (A9)

• spațiu comercial, S-203 mp, zona 22 Decem
brie Deva, preț neg., tel. 212.141,0745/511.776 
(A9)
• spațiu comercial, S-45 mp, zonă ultracentrală 
Deva, preț 20 euro/ mp, tel. 231.800 (A9)

Auto românești (36)

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

Auto străine (37)

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

• vând Citroen C3, af 2003, motor 1,2, benzină 
extrase, tuli, 102.000 km. Tel. 0723/270348. (T)
• vând Trabant 601S cu piese de schimb, preț 
negociabil. Tel. 0254/231129,214319. (T)
• vând VW Golf II, TD, af 1986, VT 2008, piese de 
schimb, preț negociabil. Tel. 0722/566983. CT)

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

Utilaje, unelte, industriale si 
agricole (40)

• vând tractor U 650, remorcă 5 tone, disc cu 
grape, plug, cositoare după tractor, preț 35.000 
ron, ușor negociabil și porumb știuleți 8 tone, 
0,30 ron kg. Tel. 0254/244711. (T)

Piese, accesorii (42)
• vând caroserie superioară pentru Dacia 
papuc, cu 2 locuri, preț 350 euro, negociabil. Tel. 
0726/743274. (T)
• vând piese noi pentru Dacia 1300, radiator 150 
ron; calorifer 75 ron, braț superior cu pivot 15 
ron, alternator 250 ron, redresor 60 ron, electro
motor 350 ron. Tel. 0254/214504. (T)

Mobilier și interioare (47)
• vând mobilă de bucătărie nouă Deva. Relații 
latei. 222137,0724/759002. (T)

AVRS „ȘOIMUL ROMÂNESC" SIMERIA 
PESCARI

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

COTIZAȚIA pe 2007 este:
■ 55 lei - pentru salariați
48 lei - pentru pensionari

- 40 lei pentru elevi, studenți și alte categorii
Menționăm că se poate pescui pe toate luciile de apă naturală din județul nostru.
Vă puteți înscrie și viza permisele la reprezentanții noștri din 
municipiul Orăștie și orașele: Gălan, Hațeg, Brad, Geoagiu.
Relații suplimentare la tel./fax: 0254/260088 sau 0723/684571.

CONDUCEREA

(74414)

• 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 2 viței de 3 respectiv 6 luni (tăurași). Tel. 
0729/050315. (T)

• vând porumb știuleți, preț 035 ron kg și 
porumb boabe la 0,50 ron kg. Tel. 224292, 
după ora 15 și 264555, după ora 17. (1/12.01)

■ vând cățel Boxer german din părinți campioni, 
vârsta 6 luni, cu carnet de sănătate și purceluș 
de Guineea. Tel. 0723/506443. (T)
• vând cățelușe Foxterier, vârsta 16 luni, aptă 
pentru împerechere, animal de companie sau 
vânătoare. Tel. 0254/226521. (T)
• vând pui câine Ciobănesc german, preț 120 
ron. Tel. 0729/838514. (T)
• vând purcei de 70 - 90 kg, scrofîțe apte de 
montă, rasă de carne. Tel. 0254/210900, 
0744/611145. (T)

• vând cazan pentru făcut țuică preț conve
nabil, negociabil. Tel. 0254/218172, zilnic, după 
ora 18. (T)

• vând pavilion apicol nou, înmatriculat, veri
ficat 2008, faguri clădiți în magazii, 2 axe, dublu 
spate, 60.000 ron. Tel. 0254/231129,214319. (T)

• vând țuică de prună calitate excepțional^
ideală pentru orice tip de even'mente, prin 
negociabil, în funcție de cantitate. Tel. 21i^.' 
sau 0721/400563. (T) *

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe "urnele 
Bonța Aurel loan. Se declară nul. (1545765/9.01)

• pierdut.camei asigurări sănătate pe numele 
Fiiimon losif. Se declară nul. (3005451/12.01)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Filimon Mihaela Violeta. Se declară nul. 
(3005453/12.01)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Filimon Săndica. Se declară nul. (3005452/12.01/z

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Mihuț Fmil losif. Se declară nul. (1545766/9.01)

I

Societate comercială

SUPER OFERTĂ! 
Uși de interior PORTA DOORS
■ tAmplArii pvc și aluminiu profile rimau
■ GEAM TERMOPAN • JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
• 10% REDUCERE

* GRATUIT: măsurători, montaj, transport!
TEL: 0745.5B4.499; 0788.664.715, 0254-230.553

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

Cerințe:
- studii superioare ele specialitate
- experiență în domeniu de minim 2 ani
- abilități de organizare și comunicare
- cunoștințe operare PC
- domiciliul de preferință în Orăștie sau în localitățile apropiate

- condiții salariate deosebit de avantajoase
- posibilitatea dezvoltării uni cartere profesionale într-un mediu de 
Im bb se ridici II standarde europene.

Persoanele interesate pot trimite EV-urile pârii la data de 18.Q1.2OO7,

societății din Orăștie. Str. Plantelor, nr. 50.

(74572)

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

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

CV. se trimit la nr, fax: 0254/219300 
sau e-mail mcaodeva,rdsnet.ro până 
la data de 15.01.2007.

(7361 3)

RECLAME
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• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Toader Maria. Se declară nul. (1545764/8.01)
e pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Toader Viorel. Se declară nul. (1545763/8.01)

Solicitări servicii (71)
• caut urgent femeie pentru îngrijire femeie 
bolnavă permanent la domiciliul acesteia. Tel. 
219934. (T)

Prestări servicii (72)

I «abordabil, transport zilnic, sigur și rapid, 
■cIl persoane In Italia -100 curo, Spania -120 
Van, Franța, Portugalia șl Belgia, cu mașini 

modeme; reduceri pentru grupuri; asigur 
necesarul pentru o călătorie sigură. Tel 
0723/329600, 0765/455835, 0743/241010. 
(4Z2U1)

• transport mobilă, marfă, cu auto de 1,2 tone și 
14 mc volum; la mutări asigur manevrare și 
demontare mobilier. Tel. 0254/225578, 
0744/934462,0726/551701. (T)

w

• meditez matematică orice nivel; lucrez numai 
cu un singur elev. Tel. 0720/400456. (T)
• transport persoane Italia, Germania, Franța, 
Belgia, Anglia, Spania, Portugalia la destinație. 
Tel. 0745/568861, 0742/121148, 0749/037604. 
(73824)

Oferte locuri de muncă (74)
• angajăm cusătoare trîplok cu contract de 
muncă, salar atractiv, în funcție de performanțe. 
Tel. 0747/622197,0722/646965. (10/8.01)
• angajez devizier întocmire devize în 
construcții. CV la CP 83, OP 1, Deva (1/11.01)
• angajez maniputanți, gestionari depozit 
alimente, agenți vânzări 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)
• societate comercială 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)
• societate comercială din Hunedoara, cu 
specific panificație, angajează gestionar- 
distribuitor, tehnolog, șofer-distribuitor. 
Informații la tel. 0254/749092. (10/11.01)

SC TALC DOLOMITÂ SA
IX U rs IS «3 O A R. A.

Societate cu vasta experiența in domeniul Industriei extractive, caută
candidați motivați țl cu potențial pentru următoarele poziții:

CONTABIL ȘEF
Cerințe generale:
• Absolvent cu oiplomâ de licență al învățământului 
superior economic.

■ Abil» manageriale și de comunicare, spirit de 
echipă,dinamic.
• Experiență relevantă in domeniu
• Foarte bune abil® de operare PC.

INGINER MINIER
Cerințe generale:
■ Studii superioare de specialitate
• Vechime in domeniu minim 5 ani
• Experiență exploatări m .«re la zi și subteran
■ Autorizația de artificier prezintă un avantaj
• Abilități de operare Fs0~'"

ȘEF MAGAZIN
Cerințe generale:
• Studii superioare și experiență în vânzări
• AWtiftnanagenate Și de comunicare, spirit de echipă.dinamic
• Capacitate de a lucra în condrți de stres și program prelungi
• Cunoștințe foarte bune privind piața materialelor de construcții
• Abilitați de operare PC și cunoștințe de contabilitate primara
• Carnet de conducere categoria ,B" constituie un avantaj.

Sa oferă:
• Pachet salariat modvant și multiple 
beneficii.
• Posibilitatea de a lucra intr-o echipă 
tânără, intr-un mediu modem, 
profesional și în plină dezvoltare.

Candidați! care întrunesc condițiile prevăzute, sunt rugați să depună un dosar care -ă conțină o 
scrisoarea de Inlenție. currlculum vitae, copie act studii, copie act identitate până cei târziu în daia de 
19,01.2007 ia sediul firmei noastre din str. Zlaști, nr.121, Hunedoara sau e-maH: tdhd@rdslinl<,ro

Informații auplimantara: Sarviciul Raiurta Umana - TalJFax: 0254 7717172
Doar candidați: selectați vor fl contactați. (74521)

Angajează 
RESPONSABIL MANAGEMENTUL CALITĂȚII

Cerințe:
- studii superioare
- constituie avantaj: cunoștințe standarde calitate ISO 9001 și studii de 
chimie alimentară
- cunoștințe operare PC
- domiciliul de preferință în Orăștie sau în localitățile apropiate

Se oferă:
- pachet salarial motivant
- posibilitatea dezvoltării carierei profesionale într-un mediu de lucru ce 
se ridică la standarde europene

Persoanele interesate pot trimite CV-urile până la data de 18.01.2007, 
prin fax la numărul: 241942, e-mail: fares@frs.ro sau la SECRETARIATUL 
societății din Orăștie, Str. Plantelor, nr. 50.

(74608)

Societate franceză specializată în prelucrări 
mecanice recrutează:

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

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

Cunoașterea limbii franceze prezintă 
avantaj.

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

(73878)

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

Decese (75)

Cu adâncă durere în suflet, familia Lăpușcă anunță încetarea din viață la 11 ianuarie 2007 a celei care a fost distinsa profesoară
CORNELIA ILEANA INDREIUîn vârstă de 78 ani. înmormântarea are loc astăzi 13 ianuarie, ora 13, la Cimitirul ortodox din Deva, str. M. Eminescu.

Nu te vom uita, scumpa noastră mamă și bunică.

(2/12.01)

Promoția anului 1975 - învățătoare, a Liceului Peda- 
JX gogic Deva deplânge trecerea în neființă a distinsei lor 
jj dirigintă,

prof. ILEANA INDREIU
Sincere condoleanțe familiei îndoliate.

Taxi Ruky Trans Brad împreună cu familia Rucăreanu Ștefan din Deva regretă dispariția fulgerătoare a bunului prieten și coleg
NELU PĂȘCĂLÂUși sunt alături de familia îndoliată.

Sincere condoleanțe și Dumnezeu să-l odihnească.

Vinzi

Cumperi 

închiriezi

Schimbi

Cauți

Cititorii Cuvântul 
liber: 

Oameni bine 
informați! 

Ziarul familiei

Informația te privește! S

Comemorări (76)

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 MARIASlujba de pomenire va avea loc duminică 14 ianuarie la Biserica ortodoxă din Boholt.

Dumnezeu s-o odihnească în pace!

(10/10.01)

Amintesc cu durere celor care au cunoscut-o pe
ANIȘOARA IUGAcă se împlinește un an de când prezența ei spirituală a trecut în neant și pentru a înfrunta timpul a rămas doar amintirea, dureroasă și ea... O lacrimă și o floare pe mormântul ei trist! Antoniu, soț

Neștearsă amintire scumpei mele cumnate

(7/10.01)

ANIȘOARA IUGAla un an de la deces. Un eâna frumos pentru sufletul ei bun și nobil. Ștefania, cumnată

(7/10.01)

Societatea Comercială BOROMIR PAN SA 
Hunedoara
Angajează:

- Personal panificație (cocători, modelatori, frământători)

Condiții: Pentru producție se caută personal calificat, conform legislației 
în vigoare privind siguranța alimentului.
Facilități: salariu atractiv și bonuri de masă.

CV-urile se depun la sediul societății situat în Hunedoara, str. Mihai 
Viteazul, nr. 1, sau prin fax la nr. 0254/713421.
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■P MiB— Chipul lui Dante Alighieri
• l-a dat dreptate. Madonna a pledat, în timpul unui interviu televizat, pentru adoptarea mai multor copii din Africa, și a fost de acord cu observațiile actriței Angelina Jolie, de a înfia doar orfani care provin din țări unde există legi clare în acest domeniu.
Concurează cu ei înșișiLos Angeles (MF) - Actorii nominalizați la premiile Globul de Aur au de învins niște adversari speciali, pe ei înșiși, pentru că mulți dintre ei au fost aleși pentru mai multe roluri la aceeași categorie. Actrița britanică Helen Mirren deține recordul cu trei selecții. „Este alarmant să concurez împotriva mea”, a spus Helen Mirren, nominalizată pentru două roluri de regină, în filmele „The Queen” și „Elizabeth I”, și pentru rolul de anchetator din „Prime Suspect: The Final Act”. Două nominalizări au obținut Leonardo DiCaprio, pentru rolurile din „Cârtița” și „Diamant însângerat”, și Clint Eastwood în calitate de regizor al filmelor „Flags of Our Fathers” și „Letters From Iwo Jima”. Brad Pitt a fost nominalizat pentru producerea filmului „Cârtița” și pentru rolul din „Babei”.

■ Adevăratul chip al lui 
Dante Alighieri a fost 
redesenat de cercetătorii 
italieni.

Roma (MF) - Celebrul poet italian Dante Alighieri avea nașul mai fin și nu acvilin așa cum este portretizat de majoritatea pictorilor din epocă, conform unei reconstrucții a chipului acestuia realizată de o echipă de cercetători italieni cu ajutorul computerului, pe baza craniului său.Portretele din epocă ale lui Dante (1265-1321) - cu trăsături ascuțite și nas acvilin - au fost realizate pe baza unei descrieri făcute de Boccacio: „Chipul său era prelung, cu nasul acvilin (...), maxilarul puternic și o expresie melancolică și gânditoare”. Puțin mai târziu, pictorul Rafael l-a pictat pe poet cu un chip și mai ascuțit.Adevăratul chip al lui Dante a ieșit la iveală odată cu cercetările efectuate în anii '20
Loc de pelerinaj

Los Angeles (MF) - Deși a murit de Crăciun, Ja- mes Brown, „Nașul muzicii soul”, nu a fost încă înmormântat pentru că avocații și moștenitorii starului plănuiesc să transforme mormântul acestuia într-un loc de pelerinaj. La 11 zile de la ultimul dintre serviciile comemorative, corpul neînsuflețit al lui James Brown a fost transferat din orașul natal al starului, Augusta, Georgiâ, la reședința sa din Beech Island, Carolina de Nord; unde va fi înmormântat.
Posibil focar

Tokyo (MF) - Aproximativ 750 de păsări de la o fermă din insula Kyushu, în sudul Japoniei, au murit miercuri și joi, existând suspiciuni privind formarea unui focar de gripă aviară, a afirmat un oficial din cadrul Ministerului Agriculturii de la Tokyo.

Justin și Cameron
(Foto: EPA)

Film despre rusul Litvinenko
Los Angeles (MF) - Actorul Johnny Depp va produce pentru compania Warner Bros. un film despre moartea misterioasă a fostului agent KGB Aleksandr Litvinenko, bazat pe un o carte încă nepublicată, „Sasha's Story: The Life

Se despart Los Angeles (MF) - Actrița Cameron Diaz, care a putut fi văzută recent în filmul „Vacanța", și cântărețul Justin Tim- beriake au anunțat că șe despart, după o relație care a durat aproape trei ani. „Am pus capăt relației noastre, de comun acord, și am rămas prieteni pentru că între noi există sentimente de iubire și respect", se arată într-un comunicat comun.

Johnny Depp (Foto: epa)

Zece nominalizări la BAFTA
■ Filmul „The Queen",

Juris și Nemi au ajuns în Friedrich- skoog, Germania, după o lungă călătorie cu mașina și vaporul. (Foto: epa)

in regia lui Stephen 
Frears, domină nomina
lizările la Premiile BAFTA

Londra (MF) - „The Queen”, în regia lui Stephen Frears, a primit zece nominalizări la premiile BAFTA și este urmat în top de cel mai recent lung- metraj din seria „James Bond”, „Casino Royale”, care a obținut nouă nominalizări.Drama „The Queen” a fost nominalizată la categoria „cel mai bun film”, alături de „Babei”, în regia lui Alejandro Gonzalez Inarritu, „Cârtița”, în regia lui Martin Scorsese, „Ultimul rege al Scoției”, în regia lui Kevin Macdonald, și „Fiecare se crede normal”, în

Cei mai vechi europeniWashington (MF) - Prezența omului modern în Europa datează de aproximativ 45.000 de ani, s-a stabilit după analizarea celor mai vechi oseminte descoperite până acum pe continent de o echipă internațională de arheologi. Mai multe piese arheologice, printre care se numără și instrumente din fildeș, au fost descoperite sub un strat de cenușă vulcanică pe malurile fluviului Don, la Kostenki, la aproximativ 400 de kilometri de Moscova, a precizat John Hoffecker, unul dintre co-autorii unui studiu publicat în revista Science și cercetător la Universitatea din Colorado. Arheologii au descoperit cochilii perforate și o figurină umană care ar putea fi cea mai veche piesă de artă figurativă din lume, a spus Hoffecker.

Elvis Presiey (Foto: fan)

de un antropolog de la Universitatea din Bologna, Fabio Fras- setto, care a obținut permisiunea de a utiliza craniul lui Dante pentru a-i reconstrui chipul.Giorgio Gruppioni, antropolog la Universitatea din Bologna, a utilizat craniul reconstruit de predecesorul său și i-a adăugat maxilarul. Cu ajutorul acestui nou craniu, a cărui marjă de eroare este de 5%, un specialist în reconstrucții faciale de la Universitatea din Pisa, Francesco Mallegni, ajutat de experți informaticieni, a „regăsit” chipul poetului.
and Death of a Russian Spy”. Warner Bros. este primul studio de la Hollywood care va realiza un film despre Aleksandr Litvinenko, după ce a achiziționat drepturile de autor așja&â acestei cărți.Casa (ffi^producție Infini- tum Nihil, deținută de actorul Johnny Depp, va produce acest film și este posibil ca actorul să facă parte și din distribuția producției. La Londra, ancheta în cazul morții lui Litvinenko, agentul secret care a fost otrăvit cu poloniu-210 în noiembrie 2006, continuă.

Helen Mirren în drama „The Queen" (Foto: fan>.reginei Elisabeta a Il-a din regia lui Jonathan Dayton și Valerie Faris.Helen Mirren a fost nominalizată la categoria „cea mai bună actriță” pentru rolul
Elvis, lider în topul coafurilor

Londra (MF) - „Regele” Elvis Presiey s-a situat pe primul loc într-un top al celor mai celebre coafuri din istorie, realizat în urma unui sondaj online. Legenda muzicii rock'n'roll s-a născut cu părul blond, dar a decis să devină brunet în jurul vârstei de 20 de ani.Diva Marilyn Monroe s-a situat pe locul al doilea în topul realizat în urma unui

Dania este născută în zodia Leu, îi plac mo- delling-ul, sporturile extreme și drumețiile.
(Foto: T.Manu)Fata zilei o găsiți și pe www.huon.ro

„The Queen” în timp ce Stephen Frears a fost nominalizat la categoria „cel mai bun regizor”. Frears concurează alături 
sondaj la care au participat 4.000 de persoane.Christina Aguilera este vedeta care, a adoptat anul trecut aceleași plete decolorate și puțin ondulate cu care a devenit celebră Monroe.Pe locul al treilea s-a plasat actrița Audrey Hepburn cu coafura ridicată pe care o poartă în clasicul film „Mic dejun la Tiffany's” (1961). 

de Alejandro Gonzalez Inarritu („Babei”), Martin Scorsese („Cârtița”), Jonathan Day- ton/Valerie Faris („Fiecare se crede normal”) și Paul Green- grass („Zborul United 93”). „Casino Royale” a fost nominalizat la nouă categorii, printre care „cel mai bun actor”, Daniel Craig, „cel mai bun film britanic al anului” și „cel mai bun scenariu adaptat”, în timp ce drama „Babei” a primit șapte nominalizări.La categoria „cel mai bun film străin” concurează „Apo- calypto”, „Black Book (Zwart- boek)”, „Pan's Labyrinth”, „Rang de Basanti (Paint it Yel- low)” și „Volver”.Câștigătorii premiilor BAFTA vor fi anunțați pe 11 februarie.

I Kacper este copilul lui i | Bozena Skulska (44 ani) | și s-a născut joi la mater- | nitatea din Szczecin, Po-I lonia, având 7.130 kg.
j (foto: EPA)

http://www.huon.ro

