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Răzbunare în stil mafiot
seara

• Ieftiniri. Rompetrol a ieftinit de astăzi 
prețurile carburanților. Prețul benzinei Premi- 
um Euro 4 este 3,13 lei/l, prețul benzinei 95 
Efix - 3,14 lei/l, iar benzina Euro Super 98 
fără plumb - ‘3,63 lei/l. Efix Diesel este 3,10 
lei/l, iar motorina Super Euro 5 -3,40 lei/l. 
(C.P.)

■ Două mașini de lux 
ale unui om de afaceri 
devean au fost incendi
ate, în fața blocului.

Deva (M.T.) - Incendiul a 
izbucnit sâmbătă noaptea, în 
jurul orei 23.00, în spatele 
unui bloc de pe strada M.

Eminescu, din Deva, unde 
locu-iește omul de afaceri și 
patronul unui săptămânal din 
județ, Ciprian Blaj. Au ars 
două mașini de lux, achi
ziționate de acesta în leasing. 
Este vorba de un VW, fabri
cat în 2006, și un Mercedes, 
din 2007. Conform surselor 
din cadrul ISU Hunedoara,

autoturismele au ars în pro
porție de 80 la sută, iar va
loarea pagubelor materiale 
este de aproximativ 170.000 de 
lei. Din verificările efectuate 
la fața locului de către experți 
din cadrul ISU s-a stabilit că 
„focul a fost pus intenționat 
în partea din față a autotu-ris- 
melor”. Ajunși la fața locului

cu două autospeciale, pom
pierii au reușit să lichideze 
incendiul în aproximativ 15 
minute. Blaj a declarat că, 
înainte de producerea inci
dentului, a primit mai multe 
mesaje telefonice de ame
nințare, din partea unor per
soane a căror identitate nu a 
vrut să o dezvăluie, /p.3
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Amenzi pentru moloz

0801 03 03 03

■ Garda de Mediu a 
sancționat mai multe 
societăți din domeniul 
construcțiilor.

Deva (MF) - Inspectorii au 
descoperit că firmele aruncau 
haotic deșeurile rămase de pe 
urma amenajărilor interioare 
din apartamente și sedii de 
firme. Numai la o singură 
razie, în Valea Jiului, inspec
torii de mediu au dat amenzi 
de peste 34.000 de lei. „Am 
primit informații că pe plat

forma fostei mine Petrila, 
undeva unde erau niște clă
diri dezafectate, mai multe 
autoturisme aduc materiale 
de construcții pe care le 
aruncă la voia întâmplării. 
Zona a fost supravegheată și 
celor în cauză li s-au făcut fo
tografii, așa încât trei repre
zentanți ai unor societăți, pe 
numele cărora erau înmatric
ulate mașinile care deversau 
deșeurile, și două persoane 
fizice au fost amendate”, a 
declarat Cristian Moldovan, 
șeful Gărzii de Mediu.

Pianistul temperamental
Deva (H.A.) - Se întoarce 

în orașul pe care l-a părăsit 
în urmă cu trei ani. Liceul 
de Muzică din Deva este a 
doua sa casă, iar profesorul 
care l-a susținut-'în ascen
siunea sa, al doilea părinte. 
A cântat în aproape toate 
țările europene. De curând 
a primit distincția de „Stu
dent eminent” al Facultății 
de Muzică din Timișoara. A 
cântat și la Ambasada Ro- 
mâ-niei din Viena și a fost

premiat de Ioan Hollănder, 
directorul Operei din Vie
na. Cristian Dumitriu a pus 
degetele pe pian de când 
avea doar câțiva ani. Per
formanță a început să facă, 
însă, începând din clasa a 
șasea, când a întâlnit-o pe 
cea care avea să-i fie profe
sor, Doina Ona. Tot de 
atunci a început să câștige 
premii la numeroase con
cursuri naționale și inter
naționale. /p.5Nu suntem prea inventivi

Antreprenor ii români se clasează pe ultimul loc în .ceea ce 
pivețțe gradai de inovate al produselor |i serviciilor oferite.

Țara ■ Și-au înnoit produsele și serviciile
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Salvați de jandarmii montani laniîȚîWîral
y fcUROl’A

■ Două persoane s-au 
accidentat grav, ieri 
dimineață, pe pârtiile 
din Parâng și Straja.

Petroșani (M.T.) - Sute de 
turiști aflați în acest sfârșit 
de săptămână în vacanță la 
Straja au avut parte de multă 
distracție și vreme foarte 
caldă, de primăvară, care i-a 
făcut chiar să uite de lipsa

zăpezii de pe pârtie și să 
înlocuiască schiurile cu șez
longurile.

Cu toate că stratul de 
zăpadă a fost mai subțire, 
stațiunea a fost ocupată în 
proporție de 80 la sută. Mulți 
au avut rezervări, însă au 
renunțat din cauză că în tim
pul săptămânii a plouat 
aproape în toată țara. în 
stațiunea montană Straja, 
doar pe două din cele șapte

pârtii se mai poate schia, 
stratul de zăpadă fiind însă și 
aici de doar 15 centimetri. 
Lipsa zăpezii nu a dus însă la 
scăderea numărului de inci
dente.

Zilnic, salvamontiștii și jan
darmii montani sunt nevoiți 
să intervină deoarece mulți 
dintre cei care urcă la munte 
nu respectă nici cele mai ele
mentare reguli de protecție și 
se accidentează, /p.5
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• Audiați. Secretarul american al Apără
rii, Robert Gates, și șeful Statului Major 
Interarme, generalul Peter Pace, au fost 
audiați de Comisia pentru Forțele Armate 
din Senatul Statelor Unite pe fondul criti
cilor formulate de mai mulți congresmeni 
la adresa noii strategii pentru Irak. Robert 
Gates a recunoscut că s-au comis erori în 
Irak, dar a afirmat că noua strategie, 
anunțată de președintele George W. 
Bush, are șanse reale de succes.

La congres, Tăriceanu reale:

Fără succes
Tel Aviv (MF) - Secre

tarul de Stat american, 
Condoleezza Rice, și pre
ședintele Autorității Pa
lestiniene, Mahmoud 
Abbas, au avut o întâlni
re ieri, la Ramallah, în 
Cisiordania, care s-a în
cheiat fără o poziție co
mună pe tema modalită
ților de a debloca proce
sul de pace cu Israelul, 
în timp ce Rice a reafir
mat necesitatea „accele
rării procesului de pa
ce”, Abbas a respins 
„soluțiile temporare”, 
făcând aluzie la propu
nerile israeliene privind 
crearea unui stat pales
tinian cu frontiere pro
vizorii.

Dezmințiri
Washington (MF) - 

Casa Albă a negat vineri 
„speculațiile” potrivit 
cărora SUA s-ar pregăti 
pentru o intervenție mil
itară împotriva Iranului 
sau a Siriei. „Vreau să 
abordez o speculație”, a 
declarat purtătorul de 
cuvânt al Casei Albe, 
Tony Snow. „E vorba 
despre limbajul folosit 
de președinte în cadrul 
discursului său pe tema 
Iranului și a Siriei, 
interpretat ca și cum ar 
încerca să atace una
dintre 
aceste 
țări, iar 
pregăti
rile ar fi 
în curs de 
desfășura
re. Nu 
sunt”, a 
precizat 
Snow.

Hillary Clinton
(Foto: EPA)

În vizită
Washington (MF) - 
Senatorul de New 
York, Hillary Clinton, 
posibil candidat de
mocrat la președinția 
Statelor Unite în 
2008, se va deplasa 
în Irak și în Afganis
tan la sfârșitul săptă
mânii. „Țara noastră 
continuă să facă față 
unor importante pro
vocări în Irak și în 
Afganistan. în aceas
tă perioadă oftice 
sunt nerăbdătoare să 
îmi exprim recunoș
tința față de militarii 
desfășurați în aceste 
state", a declarat 
Hillary Clinton. Fostă 
primă doamnă a 
SUA, ea a votat în 
favoarea războiului 
din Irak în 2002, dar 
de atunci a denunțat 
vehement modul în 
care a fost gestionat 
conflictul de preșe
dintele Bush. Vizita 
ar trebui să dureze 
patru zile.

Congresul PNL și-a 
încheiat lucrările odată 
cu anunțarea celor 15 
membri ai BPC.

București (MF) - Congresul 
extraordinar al PNL și-a în
cheiat lucrările sâmbătă sea
ra. în cele două zile, au fost 
aleși președintele partidului, 
Călin Popescu Tăriceanu, și 
cei 15 vicepreședinți ai PNL.

Tăriceanu a fost confirmat 
oficial, sâmbătă, în funcția de 
președinte, el obținând 1194 
de voturi din 1305 exprimate.

Câștigătorii
Liderul PNL București Lu

dovic Orban a devenit vice
președinte PNL pentru comu
nicare și relații publice, aces
ta devansându-1 pe Bogdan 
Olteanu. Crin Antonescu e vi
cepreședinte pe domeniul po
litic, iar Teodor Meleșcanu 
vicepreședinte responsabil cu 
relațiile internaționale.

Postul de vicepreședinte 
pentru relații cu societatea 
civilă și egalitate de șanse a 
revenit Noricăi Nicolai, de
vansându-1 pe Adrian Iorgu- 
lescu,

în ceea ce privește funcția 
de vicepreședinte pentru afa
ceri europene, aceasta i-a re
venit lui Adrian Cioroianu, 
care i-a învins pe senatorul 
Mihai Lupoi și pe ministrul 
de Externe Mihai Ungureanu.

Vicepreședinte pentru poli
tici economice a fost ales fos-

Președintele PNL, Călin Popescu Tăriceanu (Foto arhivă)

tul ministru al Apărării Theo- 
dor Atanasiu.

Vicepreședinte pentru rela
ții instituționale este Victor 
Paul Dobre.

Vicepreședinți pe regiuni
Varujan Vosganian, Puiu 

Hașotti, Adrian Miuțescu, Mi
hai Voicu, Dan Radu Rușanu, 
Cornel Popa, Eugen Nicolăes- 
cu și Marian Petrache au fost 
aleși vicepreședinți PNL pen
tru regiunile de dezvoltare.

Astfel, Varujan Vosganian 
a fost ales vicepreședinte pen
tru regiunea Nord-Est.

Puiu Hașotti a devenit vice
președinte pentru regiunea 
Sud-Est, depășindu-1 pe Octa- 
vian Popa.

Adrian Miuțescu a câștigat

postul de vicepreședinte pe 
regiunea Sud.

Vicepreședinte pentru re
giunea Oltenia este Mihai 
Voicu, iar Dan Radu Rușanu 
este vicepreședinte pentru re
giunea Vest.

Postul de vicepreședinte 
pentru regiunea Nord-Vest i- 
a revenit lui Cornel Popa.

Eugen Nicolăescu a devenit 
vicepreședinte pentru regiu
nea Centru.

Marian Petrache este vice
președinte ale regiunii Bucu
rești - Ilfov.

Membrii BPC
Congresul extraordinar al 

PNL și-a încheiat lucrările, 
sâmbătă seara, odată cu a- 
nunțarea oficială a rezultate

lor votului pentru ce 
membri simpli ai Bin 
Politic Central.

Adrian Iorgulescu a de 
membru în Biroul P( 
Central al PNL, respon 
cu profesiile liberale.

Postul de membru cu 
buții pe comisiile de spe< 
tate a fost obținut de Reli 
nechiu.

Responsabil cu rețear 
lectorală va fi Mircia k 
tean.

Membru BPC respons 
cu Cancelaria este Vlad 1 
sescu. George Scutaru 
responsabil cu program 
evenimente.

Responsabil cu formare 
instruirea va fi Cristian 
vid, iar responsabil BPC 
politicile sociale a fost « 
Cătălin Micula.

în ceea ce privește memi 
BPC pe regiuni, Romeo Stă 
rache va răspunde de re^ 
nea Nord - Est. Pentru re£ 
nea Sud - Est a fost ales N 
Săpunaru.

Responsablitatea pentru 
giunea Sud - Vest îi va revi 
lui Emilian Frâncu. Regiur 
Vest a fost adjudecată de Ci 
tian Bușoi.

Aristotel Căncescu va r. 
punde de regiunea Cenți 
Pentru regiunea Sud a ft 
ales Adrian Semcu. în ca? 
regiunii Nord - Vest, post 
i-a revenit lui Marius Nicc 
ră. în regiunea București - 
fov, a fost aleasă Cristina F 
cora.

împotriva „balcanizării" Marii Britanii

PC acuză PLD
București (MF) - Secretarul general ad

junct al PC Codrin Ștefănescu și-a manifes
tat, duminică, nemulțumirea cu privire la 
politica de racolări a PLD, care îi vizează 
pe unii parlamentari conservatori, cărora li 
se promit funcții de conducere în viitorul 
PLD sau locuri pe liste eligibile.

„Se fac tot felul de promisiuni din partea 
PLD-ului și astfel de promisiuni se fac in
clusiv parlamentarilor noștri. Se promit 
funcții de conducere, locuri pe liste eligi
bile, funcții în Guvern, de miniștri, de se
cretari de stat, în structurile de conducere 
ale viitorului partid”, a declarat Codrin 
Ștefănescu.

Liderul PC a precizat că platformistul 
Gheorghe Flutur ar fi creat deja câteva co
misii la nivel național, care „se plimbă prin 
caravană prin județe, să se întâlnească cu 
diverși parlamentari de la diferite partide și 
să întocmească tabele cu viitori oameni 
care se vor integra în acest pseudo-partid”.

„Ne intrigă faptul că tot mai mulți emi
sari ne abordează parlamentarii noștri și 
oamenii noștri politici, pentru o viitoare in
tegrare în așa-zisul PLD”, a spus Ștefănescu.

Secretarul general adjunct al PC a anun
țat că, după ședința forului de conducere al 
conservatorilor din data de 19 ianuarie, mai 
mulți conservatori vor face public modul în 
care au fost abordați de către reprezentanți 
ai PLD.

Londra (MF).-. Ministrul de 
Finanțe britanic, Gordon 
Brown, posibilul succesor al 
premierului Tony Blair, a 
avertizat cu privire la „deri
va periculoasă” care riscă să 
ducă la separarea Scoției de 
Anglia, la 300 de ani de la 
unificarea lor, intr-un articol 
publicat de Daily Telegraph.

Gordon Brown expune, în 
paginile cotidianului, „viziu
nea (sa) patriotică asupra vii
torului țării” și se pronunță 
împotriva „balcanizării Marii 
Britanii”.

„A venit vremea ca susțină
torii Uniunii să ia atitudine, 
să se opună oricărei tendințe

Gordon Brown (Foto: EPA)

de balcanizare a Marii Brita
nii, și să-i recunoască Marii 
Britanii succesul care a fost 
și este: un model pentru lu
me, (care arată) că națiunile 
nu pot doar să trăiască una 
lângă alta, ci sunt mai puter
nice împreună și mai slabe

despărțite”, afirmă el.
„Mai mult ca în oricare alt 

secol, lumea secolului 21 va fi 
caracterizată de popoare com
puse din diferite naționalități 
care conviețuiesc și trebuie 
să găsească modalități de a 
trăi împreună. (...) Departe de 
a fi un anacronism, Uniunea 
poate fi o lumină călăuzitoare 
pentru lumea întreagă”, adau
gă ministrul.

Articolul lui Gordon Brown 
a fost publicat cu câteva zile 
înainte de 16. ianuarie, data la 
care este comemorată aniver
sarea a 300 de ani de la uni
rea politică a Angliei cu Sco
ția, în 1707.

I

I Noua formulă
| București (MF) - Noua, 

conducere a Consiliului 
Superior al Magistraturii 
își va începe activitatea 
de azi, judecătorul Anton 
Pandrea și vicepreședin
tele Dan Chiujdea ur-

| mând a stabili, printre 
altele, ordinea de zi pen
tru ședința din 18 ianua
rie. Judecătorul Anton 
Pandrea - șeful Secției ( 
penale de la înalta Curte 
de Casație și Justiție - a 
fost ales, în 11 ianuarie, 
președinte al Consiliului 
Superior al Magistraturii 
cu unanimitate.

LfHtR
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Teroriști contra infirmierea
Qaddafi cere elibera

rea teroriștilor de la 
Lockerbie, în schimbul 
infirmierelor bulgare.

Tripoli (MF) - Președintele 
libian Muammar Al Qaddafi 
a cerut oficial eliberarea tero-

Muammar Al Qaddafi (Foto, epa)

riștilor acuzați de implicare 
în atentatul de la Lockerbie, 
în schimbul achitării celor 
cinci infirmiere bulgare și a 
medicului palestinian con
damnați la moarte în Libia, 
relatează site-ul Novinite.com.

Un site al opoziției libiene, 
citat de postul național de ra
dio din Bulgaria și preluat de 
Novinite.com, afirmă că Mu
ammar Al Qaddafi ar fi tri
mis o notă oficială țărilor 
membre UE și Statelor Unite, 
în care cere compensații fi
nanciare pentru familiile co
piilor infectați cu HIV, ca și 
eliberarea teroriștilor acuzați 
de organizarea atentatului de 
la Lockerbie.

în această notă, Qaddafi re
cunoaște că există probleme 
în sistemul sanitar din țara 
sa și promite că dacă Bulga
ria va anula datoria Libiei, 
atunci Tripoli va oferi țării 
balcanice opțiuni de partici
pare la programe de îmbună
tățire a sistemului sanitar li
bian.

Candidat la prezidențiale
Nicolas Sarkozy a 

fost desemnat ieri ofi
cial candidat la prezi
dențialele din Franța.

Paris (MF) - Ministrul 
francez de Interne, Nicolas 
Sarkozy, a fost desemnat 
ieri oficial candidatul parti
dului de guvernământ 
UMP (centru-dreapta) la a- 
legerile prezidențiale din 
Franța, din aprilie-mai, în
trunind 98,1 la sută din 
sufragiile membrilor for
mațiunii sale. Această de
semnare lansează campa
nia lui Sarkozy, în vârstă 
de 51 de ani, pentru scruti
nul prezidențial în care el 
se va înfrunta în special cu 
principalul său contracan
didat până la ora actuală, 
Segolene Royal, din partea 
Partidului Socialist.

Rezultatul scrutinului a

fost anunțat în timpul unui 
congres al UMP, care a re
unit, potrivit organizatori
lor, 80.000 de membri en
tuziaști, la Paris. Sarkozy 
este un om politic care 
„flirtează deseori cu popu- 
lismul. Cu frazele lui înflă
cărate, aproape epice, cu i-

Nu am < 
vă dea 

mâgese, ( 
Unie să c 
pentru r 
câștig-pei 
Franța.
Nicholas 

............................ H 
dolatria sa a eficienței, ca
re flirtează, atât de des cu 
populismul, Sarkozy nu le 
propune francezilor o călă
torie spre necunoscut, ci o 
reîntoarcere la puritatea 
idealurilor”, scrie El Pais.
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• Comemorare. La împlinirea a 70 de 
ani de la moartea eroilor hunedoreni Ionel 
Moța și Vasile Marin, departe de patrie - 
la Majadahonda, Spania, la Deva, Orăștie 
și Cinciș au fost susținute parastase de 
pomenire și au fost depuse coroane de 
flori la monumentele reprezentative. (S.B.)

•^•Contestare. Tribunalul București va lua 
in discuție astăzi cererea de înregistrare a 
Partidului Liberal Democrat (PLD) în Re
gistrul partidelor politice. PLD a depus, în 
27 decembrie, documentația în vederea 
înregistrării ca partid politic. (MF)

............. ' -i;-f i’

Mihai Emines
cu, omagiat

Deva (S.B.) - Poetul 
nostru național, Mihai 
Eminescu, este omagiat 
astăzi, la 157 de ani de la 
nașterea sa, prin diverse 
manifestări ce îi sunt 
dedicate. Cunoscut ca Lu
ceafărul poeziei româ
nești și recunoscut ca 
fiind un geniu al litera
turii universale, poetul s- 
a stins, din păcate, prea 
repede din viață.

El a lăsat poporului 
nostru o operă vastă, ce 
cuprinde mai multe ge
nuri ale literaturii, con
siderată nemuritoare. 
Eminescu este poetul mi
diilor românilor. El exis- 

în sufletul fiecărui om, 
chiar dacă mulți nu i-au 
descoperit îndeajuns ope
ra. Există nativ, prin 
c$ep, ce este românul în 
esența lui. Nu degeaba se 
spune că românul s-a 
născut poet!... Eminescu 
ne reprezintă pe toate 
meridianele lumii iar po- 
^ia românului se trage, 
Mai mult ca 
sigur, din 
frumusețea 
melea
gurilor 
noastre.

luliu Winkler

Legea 
investițiilor |
Deva (C.P.) - Mi- |
nistrul delegat î
pentru Comerț, i
luliu Winkler, a i
declarat, la Deva, i
că în acest an tre- :
buie adoptată î
legea investițiilor !
în România, pen- i
tru a reglementa I
și acest domeniu i
în concordanță cu ;
prevederile i
acquis-ului comu- i
nitar. „Din 2007, 
odată cu inte- i
grarea în Uniunea i
Europeană, nu î
mai putem face !
diferențierea între i
investitorul străin i
și cel autohton, în ;
sensul susținerii :
exclusive a ulti- i
mului menționat, j
Evident Guvernul,: f
trebuie să se gân- î
dească și să ;
găsească soluții i
pentru a-i stimula î
pe români să i
investească", a i
precizat ministrul :
luliu Winkler. i

I Anumite cabinete, birouri individuale ți restaurante vă 
pun la dispoziție Cuvântul Eibet, zilnic. Acestea sunt 
locațiile unde puteți să citiți GRATUIT Cuvântul Liber:
- Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hune

doara
- Cabinet medical doctor Qfiiriac ffiaslle, jiu NHmt 

cioara
- Birou netaabk ftaaș tadislau, din Htinedoaia
- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara
- Cabinet medice doctor Răceanu Ileana, (fin Hune

doara
- Farmacia veterinară S.C. Mira Vet Impex ȘJR.L., , 

Hunedoara
- Goffee „Snack Savoya", din Deva

J J j J „Am fost deseori amenințat"
■ Blaj urma să parti
cipe la o licitație ce vi
za concesionarea unui 
teren pe 49 de ani.

MlHAELA TăMAȘ__________________
mihaela.tarnas@informmedia.ro

Deva - Omul de afaceri 
hunedorean a declarat că a 
fost amenințat, atât telefonic 
cât și personal, în repetate 
rânduri, de către persoane a 
căror identitate nu a dorit să 
o dezvăluie, oameni de afa
ceri și interlopi hunedoreni. 
„Mi au spus să termin afa
cerea cu ziarul. Nu am crezut 
vreodată că poate fi atât de 
periculos, într-un orășel ca 
Deva, să ai un ziar. Unul din
tre motivele pentru care mi

Chef la „înmormântarea" cafenelei
■ „înmormântarea 
„Cafe - Express" a fost 
ideea unei persoane 
venite din Irlanda.

Deva (S.B.) - Localul este 
cunoscut ca fiind cafeneaua 
rockerilor! Patronul său, 
Robert Fischer, susține însă 
că localul nu a fost doar al

Bac-ul pe Net
Deva (S.B.) - Astăzi au fost 

publicate pe pagina electro
nică a Ministerului Educației 
și Cercetării (MEdC) vari
antele subiectelor de la Ba
calaureat. înainte de examen 
va fi tras la sorți riuinărul 
uneia dintre aceste variante. 
Decizia a fost luată pentru a 
se elimina sentimentul de 
nedreptate ce a fost afișat 
anul trecut de unii elevi și 
părinți. Având la dispoziție 
subiectele, se va putea apre
cia gradul de dificultate al 
subiectelor, dar și cât de bine 
sunt pregătiți elevii, dis
părând astfel sentimentul de 
nesiguranță. După o lună, la 
15 februarie, subiectele vor fi 
publicate în broșuri și dis
tribuite gratuit școlilor. Mi
nistrul Hărdău a arătat că în 
total au fost elaborate 12.000 
de subiecte pentru toate 
materiile. Broșurile vor intra 
în biblioteca școlii, unde vor 
putea fi consultate. Și subi
ectele la Testele Naționale 
vor fi publicate pe Internet, 
dar mai târziu, pentru a nu 
distrage atenția elevilor de la 
materia din clasă.

Pompierii s-au luptat timp de 15 minute cu flăcările (Foto d.Mihai)

au dat foc mașinilor ar putea 
fi și licitația pentru conce
sionarea a 40 de hectare de 
teren, pe 49 de ani, la care 
trebuia să particip mâine 
(n.r. ieri), în localitatea 
Făerag, din comuna Certej. 
Probabil am deranjat mulți 
oameni de afaceri din zonă”, 

rockerilor, fiind frecventat și 
de doctori, avocați, profesori, 
ingineri etc. Rockerii au fost, 
însă, cei care au impus oare
cum trendul localului. Cafe
neaua a fost deschisă în anul 
1994 și a avut clienții ei fideli, 
„înmormântarea”, derulată în 
week-end, a adunat laolaltă 
„cafeneii” vechi și noi. Cu 
acest prilej a avut loc o 

Vrei si Cuvântul liber
3

REGULAMENT:
Art-sl concurs este valabil doar pentru cei care în ultimele 6 
luni nu au fost sau ! Anyajatii
Inform Media SRI si rudele acestoa de gradele I și II nu pot 
participa. Relații suplimentare la 0254-21 1 275. int. 8806

Cei care in ziarul de vineri, 12 ianuarie, au găsit inse
rată 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 în cutiile speciale Cuvâmul Liber, 
sau la O.P.l, C.P..3. Deva, sau trîmiteți-o la sediul 
redacției din Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, până 
in 29 ianuarie. în 30 ianuarie puteți fi câștigătorul 
celor 1 Toți participanții ce se încadrează
in regulament vor primi, timp de o lună. Cuvântul 
Liber
ALătură-te Cuvântului Liber! llfntțfll RWI"|R 
Cu noi ai numai de câștigat! JUllilntl [•".If/iJll'l

a declarat Ciprian Blaj.
Tot acesta a mai spus că în 

momentul în care au luat foc 
mașinile se afla în casă și 
viziona un film. „Am auzit 
sirenele, însă nu m-am gândit 
nici o clipă că ard mașinile 
mele în fața blocului. După ce 
am auzit sirenele, la scurt

„înmormântare” cu jerbe de 
flori, lumânări, colivă și mu
zică specifică unui astfel de 
moment. A fost editat un 
album cu imagini din cafe
nea, s-au pregătit tricouri 
negre inscripționate și s-a 
ales un drapel al cafenelei - 
numit Drapelul de Stat... în 
cafenea, pe care s-au semnat 
toți cei prezenți. Vestea bună 

timp, un polițist mi-a bătut la 
ușă și m-a anunțat ce s-a 
întâmplat”, mai spune Blaj, 
în urma acestui incident nu 
au întârziat să apară și 
zvonurile conform cărora 
averea lui Blaj ar fi greu de 
justificat. Ani la rând tatăl 
acestuia a deținut funcții de 
conducere în cadrul Direcției 
pentru Finanțe Publice Hune
doara, lucru ce i-ar fi permis 
să se asocieze cu diferite 
„personaje”, care să-i permită 
achiziționarea unor spații 
comerciale la care alți oameni 
de afaceri ar fi ajuns mai 
greu.

Polițiștii din cadrul IPJ 
Hunedoara au preluat an
cheta și urmează să-i identi
fice pe cei care au incendiat 
mașinile omului de afaceri.

Petrecere la „înmormântarea 
cafenelei". (Foto. o.Mihai)

pentru fani este că aceasta se 
va redeschide într-o altă 
locație din centrul Devei!

CONCURS

•-M,

Cititorii noștri pot vota 
prin SMS
în fiecare săptămână, ziarul nostru lansează o întrebare 
de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 
cu DA sau NU, însoțind răspunsul cu scurte comentarii. 
Rezultatul votului va fi publicat la sfârșitul săptămânii, 
alături de cele mai interesante comentarii.

Vot prin 
SMS 

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

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

Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 
0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 
comentarii, însoțite de nume. Votul prin SMS poate fi tri
mis până în data de 19 ianuarie 2007, ora 24.

Cuvântul Liber și HUON îți dau un l-PODCupidon!
Vrei un Valentine’s Day 

beeetooooon? Participă la con
cursul de pe HUON și-o să ai 
un I-PODCupidon!!!

în perioada 15 Ianuarie - 13 
Februarie, pe www.huon.ro 
va rula un nou concurs. Tot

ce trebuie să faci este să 
selectezi ca pagină de start 
www.huon.ro și să completezi 
datele tale (obligatoriu nume, 
prenume, e-mail și nr. de tele
fon), iar pe 14 Februarie 
Cuvântul Liber și Huon te pot 
răsplăti cu un I-PODCupidonl

Extragerea va avea loc în 
14 Februarie, iar numele 
câștigătorului va fi publicat 
în 15 Februarie, atât pe 
www.huon.ro, cât și în 
Cuvântul Liber!

Pentru a-și ridica premiul, 
câștigătorul trebuie să se 
prezinte, pe parcursul săp
tămânii 15 - 21 Februarie, la 
sediul redacției noastre din 
Deva, B-dul 22 Decembrie, nr. 
37A, clădirea Cepromin, par
ter, cu buletinul de identitate 
asupra lui.

Pentru un așa premiu, par
ticipă și Cupidon!

Mult succes!

mailto:mihaela.tarnas@informmedia.ro
http://www.huon.ro
http://www.huon.ro
http://www.huon.ro


1622 - S-a născut Moliere (Jean-Baptiste Poquelin), 
dramaturg francez (m. 1673).
1850 - S-a născut Mihai Eminescu, poet național (m. 

1889).__________________________
1908 - S-a născut Edward 
Teller, creator al bombei cu 
hidrogen.___________ _
1929 - S-a născut reverendul 
Martin Luther King, luptător 
pentru drepturile populației de 
culoare din SUA, Premiul

Nobel pentru pace în 1964, asasinat în 1968.________
1937 - A încetat din viață Anton Holban, romancier, 
nuvelist și dramaturg (n.1902)._______________ __
1946 - S-a rfăscut regizorul și scenaristul american 
Oliver Stone («Născuți asasini»), 
1971 - A avut loc inaugurarea barajului de la 
Assuan (Egipt).VREMEA
minim

Iun» 9’
maxim

Prognoza pentru astăzi
Timp însorit. Maxima va fi de 9°C, iar 

minima de -4°C.

Prognoza pentru două zile
Mărfi. Timp însorit. Maxima va fi de 9°C, 

iar minima de -3°C.
Miercuri. Preponderent noros. Temperatu

ra maximă va fi de 9°C. Minima va fi de 
circa -2°C.

CalendarCreștin-Ortodox
Cuv. Pavel Tebeul și loan Colibașul.

Calendar Romano-Catolic
Sf. Paul, primul pustnic.

Calendar Greco-Catolic
Sf. Pavel Tebanui; Sf. loan Colibașul.

iNTBERUPni APĂ, GAZ, CURENT
T -------■>--------- -............- - ........ -.................... '-------

Energie electrică______________________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă 
între orele:
8.30-15.00 în localitățile Vărmaga; 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).

Gaz__________________
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă___________.________ ________ .________
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă

RETETA ZILEI

Vinete cu pui sau șuncă
Ingrediente: 1 vânătă mare, 100 g friptură de pui, 
tăiată subțire, 100 g cașcaval, 100 g șuncă, ulei de 
măsline, 50 g sos de roșii, oregano, sare, piper. 
Mod de preparare: Se spală vânătă, se curăță coaja și 
se taie fâșii late de 0,5 cm. Acestea se presară cu sare 
și se lasă la scurs 10-15 minute. Apoi se ia o tavă, se 
unge cu ulei și se aprinde cuptorul. în tavă se pun 
feliile de vânătă care se ung cu ulei de măsline. Se 
dau la cuptor până sunt gata (10-15 minute), întor- 
cându-se o dată. Se pot verifica cu furculița dacă sunt 
făcute. După aceea se unge o altă tavă pătrată cu 
ulei. Se pune o felie de vânătă, se unge cu sos de 
roșii, se presară puțin oregano, se pune friptura; apoi 
o altă felie de vânătă, sos de roșii, oregano, friptură, 
vânătă, cașcaval. Se reia procedeul înlocuind puiul cu 
șuncă și cașcaval. Astfel pregătite se dau la cuptor cir
ca 10 minute, până se topește cașcavalul.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Soluția integramei din numărul precedent: T - V - TIC - CARAFA - AB - CAPACE - 
U - MAIOR - LUT - MARFA - DO - SUL - ULCEA - RETRĂI - I - HI - RIM - AE - A 
- CUIBAR - ZARP - ISCA - RA - ICTER - CATOD - GIR - RATAT - ZĂRI 
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► V
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►
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►
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INTEGRAMA Al DEZLEGAT. 50 RON Al CÂȘTIGAT!
în perioada 9 - 29 ianuarie, Cuvântul Liber vrea sâ-i 
demonstrezi cât de ușor te poți juca cu cuvintele. 
Dezleagă corect toate integramele apărute în această 
perioadă, realizează o colecție și trimite-o alături de 
talonul completat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 37A, sau (a 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 CÂȘTIGĂTOR!

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

Nume....
Prenume 
Adresa ...
......................Tel.......................
Localitatea ...............................
Sunteți abonat la Cuvântul liber?

DA □ NU □
a ji

L!B«

Berbec

E cazul să fiți mai ponderați cu efortul și cu alimentația! 
Gata cu răsfățul culinar. Puțină dietă, măcar azi, pentru 
că în privința sănătății dvs. sunteți un vulcan ce stă să erupă.

Taur

Se poate repara o căsnicie, o relație de prietenie de la 
care v-ați luat adio, dar nici nu știți cât de ușor se poate, 
din nou, strica definitiv. Fiți mai răbdători!

Gemeni

E bine să fiți pregătiți pentru orice, că nu se știe peste 
cine dați la o banală întrunire amicală și, din senin, să se 
iște un scandal serios. Mare atenție!

Rac

Se-ntâmplă ceva care are legătură cu un tânăr. Copilul 
sau nepoțelul serbează ceva și veți face multe pregătiri. 
Aveți însă grijă ca cel mic să nu facă vreo boacănă!

Există ceva ce nu vă convine? Dacă vă doare ceva se 
înțelege, dar dacă nu vă doare nici pe voi nici pe ai voștri 
nimic, bani și fericire aveți? Aici e problema, nu?

Fecioară

Pe acasă, par să fie ceva urgențe - să reparați ceva, să 
trebăluiți, oricum, să acordați poate îngrijiri medicale unei 
persoane căreia i s-a făcut rău.

Balanță

Vin bani!? El bine, cum vin așa se duc. Faceți plinul la 
mașină, o duceți la service, banii se duc. Deseară veți avea 
totuși o surpriză plăcută din partea unei rude.

Scorpion

Trebuie să se-ntâmple ceva nou, așadar nu băgați și voi în 
seamă toate nimicurile. Dezvoltați și voi momentul de bun 
augur.

Săgetător
Poate o fi ceva mai greu să vă intre omul în grații? leșiți jl 
să faceți o plimbare, să vă treacă toate stările acelea de * 
nici voi nu vă mai înțelegeți. Un film, un concert vă va 
binedispune.

i
I 
I

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

Capricorn

Veți participa la un eveniment cu pretenții, unic și deosebit: 
o gală, o ceremonie, nuntă, botez. Poate în jurul vostru 
se desfășoară întreg evenimentul sau veți fi doar martori.

Vărsător

O să vă bucure prezența cuiva. Se anunță cineva în vizită 
sau vă-ntâlniți întâmplător. Asta pe de-o parte. Pe de alta»,., 
o anumită persoană din anturaj trebuie evitată.

Pești

Luați parte la un concurs cu miză în calitate de partici
pant sau de organizator, sponsor, impresar. E un eveni
ment la care o să aveți și voi un cuvânt greu de spus.

7:00 Jurnalul TVR
8:00 Justiție militară (s).
0Cu: David James Elliott, 

Catherine Beli, John M. 
Jatkson, Tracey Need- 
ham, Patrick Laby- 
orteaux. Regia Donald 
P. Bellisario.

8:50 Design - designeri 
(doc. Franța, 2003)

9:10 Surprize, surprize... (r) 
11:40 Puterea florilor (doc.

Anglia)
11:50 Celebritățile timpului 

ratau (s)
12:uu Ne vedem la... TVR! 
13:00 Hannah Montana (ep.

„5, comedie, SUA, 
“2006)

13:30 Desene animate.
Sp ioane le

14:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

15:00 Delidile bucătăriei 
(doc. Anglia, 2005) 

15:30 Kronika. Emisiune 1h 
limba maghiară 

17:00 Jurnalul TVR 
17:15 Sănătate pentru toții 
17:45 Dis-de-seară. 
19:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo

20:20 lartă-măl Prezintă 
Raluca Moianu

21:40 Reflector
22:10 Mihai Eminescu (doc.) 
22:45 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
23:15 Nocturne
2400 Viața ca-n filme (ep.

B3Î. comedie, SUA, 
1990). Cu: Brian Ben- 
ben, Denny Dillon. R.: 
David Crane, Marta 
Kauffman <.

035 întâlnire cu dragonul
-..(dramă fantastică, 

Franța, 2003). Cu: 
Daniel Auteuil, Nicolas 
Nollet

230 Teleshopping
2:40 Jurnalul TVR (r). Sport 

leb
3:45 lartă-măl (r)
4:55 Nocturne (r) 
5:40 Sănătate pentru toții 

(r)
6:00 Puterea florilor (r)
6:05 Celebritățile timpului 

tău (1 episod)

7:00 Știrile ProTv.
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
10:00 Parte de carte (r) 
11:00 Cel mai frumos rol 

|3(film, r)
13:00 Știrile ProTv 
13:45 Dragoste de vrăjitoare

(film, r)
16:00 Tânăr și neliniștit (s). 

__Cu: Eric Braeden, 
k’Joshua Morrow, Lau- 

reen Beli, Doug David- 
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scoți

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

(serial, comedie). Cu: 
BHoria Brenciu, Șerban 

lonescu, llinca Goia, 
Cristina Deleanu, Clau- 
dia leremia, Alina 
Grigore, Raluca Popes 
cu, Alex Mărgineanu, 
Alex Barba, Ovidiu 
Danci

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

Vremea

2030 Jaf la Harvard
(comedie, SUA, 2002). 
Cu: Jason Lee, Tom 
Green, Leslie Mann, 
Chris Penn, Zeus. R : 
Bruce McCulloch 

22:15 La Bloc (r) 
23:00 Știrile ProTv. Sport 
23:45 Dispăruți fără urmă (s,

SUA, 2002). Cu: 
Anthony LaPaglia, 
Poppy Montgomery, 
Marianne Jean-Bap- 
tiste, Enrique Murciano 
Jr„ Eric Close. R.: 
David Nutter si Rachel 
Talalay 

0:40 Omul care aduce 
cartea (r) 

0:45 Știrile Pro Tv 
1:45 Jaf la Harvard 
S(film, reluare) 

4:00 Pro Motor
(reluare) 

5:00 Parte de carte
(reluare)

600 ProVest (r)

6:00 în gura presei 
cu Mircea Badea. 
Revista presei

7:00 Matinal: Dimineața 
devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos

9:00 în gura presei (r) 
10:00 Concurs interactiv 
11.-00 Vwere (serial) 
1200 Vocea inimii (serial) 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe
13:45 Revanșa starurilor 

(divertisment) (r)
16:00 Observator cu Simona 

Gherghe
16:45 9595, te învață ce să 

fad
18:00 Vocea inimii (serial, 

dramă, România, 
43 2006). Cu: loan Isaiu, 

Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, 
Cezara Dafmescu, 
Alexandru Repan, Ion 
Dichiseanu, Marius 
Bodochi, Maria Din- 
ulescu

19:00 Observator cu 
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport 
Meteo

20:30 Spartacus
O (partea a ll-a) (dramă 

istorică, SUA, 2004). 
Cu: Goran Visnjic, Alan 
Bates, Angus Macfay- 
den, Rhona Mitra, lan 
McNeice, Ben Cross. 
R.: Robert Dornhelm 

22:30 Animat Planet (diver
tisment)

23:00 Observator 
cu Andreea Beredeanu 
și Andrei Zaharescu. 
Sport

24:00 Intenții ascunse 
«(thriller, SUA 2000).

Cu: Tracy Nelson, 
Bruce Boxleitner, Dana 
Barron, Scott Terra, 
Susan Blakely. R.: 
Robert Malenfant

2:00 Concurs interactiv 
3:00 Observator (r) 
4.-00 9595

(reluare)
5:15 Vivere
H (reluare)

7:00 ABC... de ce? (r) 8:00 
Top7.ro (r) 830 De la carte la 
film (r) 9:00 COOLmea dis
tracției (r) 10:00 Tonomatul 
DP2 11:30 Egipt (doc., r) 
12:30 Poftă bună! (r) 13:00 
Documentar (r) 14:00 ABC... 
de ce? 14:30 Poveste fără 
sfârșit (ep. 19, aventuri, SUA, 
2001) 15:00 împreună în 
Europa 16:00 Jurnalul TVR (r) 
16:30 E Forum 17:00 Dino- 
topia (s) 18:00 Lecția de... 
știință. Ochiul științei (doc.) 
18:35 Lege și ordine (s) 1925 
Populații străvechi (doc.) 
20:00 EU-RO Case 2030 Lu
mea de aproape. 2100 Ora de 
știri 22:10 Tatăl miresei 
(partea a ll-a) (comedie, SUA, 
1991) 0:10 Sport extrem (r) 
0:40 Familia mea dementă (d. 
a)

10:00 Culoarea păcatului (s, 
Brazilia, 2004) 11:00 Pariul 
iubirii (serial, Mexic, 2004). Cu: 
Patricia Manterola, Juan Soler, 
Eric del Castillo, Roberto 
Palazuelos 13:30 Jurământul 
(s) 15:30 Suflete rănite (s) 
1630 Iubire de mamă (s, Mex- 
ic/SUA, 2005). Cu: Danna Gar
da, Jose Angel Llamas, Saby 
Kamalich 17:30 Poveștiri 
adevărate 18:30 Rebelde (s) 
2030 Iubire ca în filme (s, 
România, 2006) 21:30 SOS, 
viața mea! (s. Argentina, 
2006) 23:30 jurământul (r) 

1:15 Poveștiri adevărate (r)

8:00 Sport cu Florentina 8:15 
Camera de râs 830 Spaima 
șoselelor (r) 9:30 Al 7-lea cer 
(s, r) 11:00 Tele RON 12:50

0630-07.00 Observator (r)ăel
16.30-16.45 Știri locale -tp

8:00 Sister Act 2: De la capăt 
(comedie, SUA 1993) 9:50 
Presa face legea (comedie, 
SUA, 2005) 11:15 în corzi 
(dramă, SUA, 2004) 13:05 Pa
ravanul (comedie, SUA, 1976) 
14:40 Aventurile lui Ociee 
Nash (aventuri, SUA, 2002) 
1620 Polițist sub acoperire 
(acțiune, SUA, 2005) 18:00 
Burețelul Bob ți coroana 
regelui Neptun (aventuri, SUA, 
2004 20:00 Femeia mereu 
deasupra (romantic, SUA, 
2000) 21:30 Dă-te mare și 
tarei (comedie, SUA, 2005)

7:00 Louis și Ren (film serial, 
Statele Unite ale Americii, 
2000) 7:30 Parker Lewis (s,
SUA. 1990) 8:00 Docul 13 

' (serial, Franța, 2003) 8:45
Revista presei 9:00 Poză la 
minut (s) 1030 Unhappily ever 
after (s, Statele Unite ale 
Americii, 1995) 11:00 Film 
artistic 13:00 Albumul Națio
nal 1500 Sare și piper 1620 
Bărbatul din vis (r) 1720 
Baronii (s) 18:30 Știri 19:45 
Film artistic 2200 FBI în prima 
linie (s) 2300 Ultraviolet (s)

mi MMI * v»

10:40 Lumea Pro Cinema (r) 
11:15 Cercetașii (comedie, 
SUA 1994) 13:45 Misterele 
planetei albastre (doc., r) 14:45 
Verdict: Crimă! (r) 1600 Calea 
misterelor (s) 1700 Seinfeld (r) 
1800 Verdict: Crimă! (s) 1900 
Walker, polițist texan (s) 2000 
Entertainment News 2020 
Smallville 2130 Prietenii tăi 
(s) 2200 Condamnat la eter
nitate (thriller/SF) 2400 Schim
bul trei (s) 1:00 Dreptate în 
lanțuri (dr.) 245 Condamnat la 
eternitate (film, r)

Play 14:00 Dragoste și putere 
(s) 14:30 Miracole pe teren 
16:30 Al 7-lea cer (s) 17:30 
Dezastre în lumea sportului - 
special/documentar 18:00 
Focus 19:00 Cele mai uimi
toare filme din lume 19:45 
Celularul (s, România, 2006) 
20:00 Poliția în acțiune 21:30 
Trădați în dragoste 22:00 
Totul despre sex (s) 22:30 
Focus Plus 23:30 Celularul (s) 
23:45 Alertă medicală (s)

6:55 Viața dimineața 9:00 Ci
nema (r) 10:00 Euromaxx (r) 
10:30 Căminul de cinci stele 
(r) 11:00 Ne privește 12:00 
Știri 13:05 Copii deștepți, 
părinți fericiți (r) 1435 Lumea 
cărților 15:35 Dreptul la 
sănătate 1635 Euromaxx 
17:00 Calea europeană. Talk- 
show cu Dan Cărbunaru 18:00 
6! Vine presa! 20:00 Sindro
mul Timișoara (dramă, Româ
nia, 2004). Cu: Dan Con- 
durache, Thibault de Mon- 
talembert 22:00 Nașul. Talk- 
show cu Radu Moraru 24:00 
61 Vine presa! (reluare). Cu 
Livia Dilă și Nzuzi Mbela

1-1:40 Fabrica 12:00 Realitatea 
de la 12:00 1320 EU, Româ
nia 14:00 Realitatea de la 
14:00 1520 Fabrica 16:50 
Marfă. Cu Dragoș Bucur 17:00 
Realitatea de la 17:00 17:15 
Retrospectivele anului 17:45 
Editorii Realității 18:50 Reali
tatea zilei 20:15 Reporterii 
Realității 20:50 România fără 
frontiere 21:00 Realitatea de 
la 21:00 21:50 Prima ediție 
22X15 100% cu Robert Turces- 
cu 23:00 Realitatea de la 23

9:00 Automobile americane 
recondiționate - Chevy Low 
Rider '59 10:00 Motociclete 
americane 11.-00 Curse 12:00 
Manevre pe scară mare 13:00 
Când se produce dezastrul 
14:00 Ray Mears și tehnicile 
indigenilor 15:00 Cum se fa
brică 16:00 Mașini pe alese 
17:00 Automobile americane 
recondiționate 18.-00 Motoci
clete americane 19:00 
Vânătorii de mituri 20:00 
Tehnologie extremă 21:00 
Trauma 22:00 Dr. G, medic 
legist 23:00 Constructorii de 
motociclete 24:00 Dezastrul 
perfect

Top7.ro
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Deva (C.P.) - Acest site face parte din proiectul CD- 
ROM Eminescu - anul 2000 iar structura proiectului, 
cuprinzătoare în ceea ce privește viața și opera emi
nesciană, se adresează, deopotrivă, specialiștilor, pre
cum și celor care iubesc poezia. Site-ul are variantă în 
limbile română și engleză.

1 euro_____________________________________ 3,4046
1 dolar S.U.A.______________________________2,6378
1 gram de aur 52,0679

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 22709.1.
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter.

---—.................................
221145

Audiențe luni

Consiliul Județean Hunedoara:
Petru Mărginean, vicepreședinte 09.00-12.00

Inspectoratul de Jandarmi Județean: 
Maior loan Anca, adjunct al comandantului
pentru ordine publică 12.00-14.00

1 Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță
Bîrcea Mare
Inspector-șef principal Emanoil Bota, 
director 08.30-11.00
Inspector-șef principal Marcel Mara, 
director adjunct 11.00-14.00
Șef tură 14.00-16.30

Primăria Municipiului Orăștie 
losif Blaga, primar ■ 10.00-11.00

□ Poliția Municipiului Deva
Comisar-șef Nicolae Petruș, adjunctul 
șefului Poliției Minicipiului Deva 10.00-12.00
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Reguli: ÎNCEPĂTOR

în fiecare 3 8 4 6
bloc sunt 
câteva cifre 5 8 9 4 3
între 1 și 9, 1 3 2 8
stabilite 
dinainte. 2 9 3 7
Acestea tre
buie corn-

6 1 2
pietate cu 1 7 4 6
cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare

3 7 4 8
4 6 2 5 9

număr să 
figureze o 9 1 2 3
singură da
tă. De ase-

AVANSAȚI
menea, ci
frele de la 1

2 3 8
8 5 7 2 6 1la 9 trebuie

să figureze 
o singură 7 6 4 9

25 3dată atât pe
rândurile 
orizontale 7 4 3
cât și pe 
coloanele

1 7 9
6 3 2 8verticale ale

celor nouă 
blocuri luate 5 9 3 4 1 7
împreună. 1 6 9

Soluțiile jocurilor din numărul precedent
2 9 3' 4 5 7 1 6 8
7 4 8 9 6 1 3 5 2

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

8 7 2 3 9 4 16 5
1 9 4 8 5 6 7 2 3
3 5 6 7 12 4 9 8
9 6 3 5 4 7 8 12
5 1 8 6 2 9 3 7 4
4 2 7 1 8 3 6 5 9
7 8 1 9 3 5 2 4 6
2 3 9 4 6 1 5 8 7
6 4 5 2 7 8 9 3 1

începători Avansați

Vrea Conservator la Deva
Premiat la Viena, 

Cristian Dumitriu vrea 
să înființeze Conserva
tor la Deva.

Hannelore Acârnulesei

Deva - La Viena a cântat pe 
o orgă pe care cânta Mozart 
în urmă cu aproape trei se
cole. Cu temperamentul său 
vulcanic și romantic deopo
trivă, atacă cu aceeași ușu
rință piesele virtuoase ale lui 
Beethoven sau liricele capo
dopere schumanniene. Inter
pretările sale au fost ascultate 
de muzicieni celebri, precum 
Valentin Ghior-ghiu. A cântat 
sub bagheta unor dirijori de 
renume, precum Enrico Ca- 
natta sau Gheorghe Costin.

La absolvirea liceului, Cris
tian a fost chemat să studieze 
în Italia, la Moscova și la 
Paris. A refuzat pentru că nu

Locotenentul lui Cozma, înhumat
■ Ionel Ciontu, unul 
dintre locotenenții lui 
Cozma a fost înmor
mântat la Petroșani.

Petroșani (M.S.) - La în
mormântare au luat parte 
aproape 400 de oameni. în
mormântarea a decurs după 
tradiția minerilor din Valea 
Jiului, sicriul cu trupul neîn
suflețit fiind însoțit de o fan
fară și de ortaci echipați cu 
căști și lămpi de subteran. 
Cheltuielile de înmormântare 
Ml’ 'X- -• > . ..... . j;.>;

Accidentați în munte
O

tv- Două persoane au 
fost salvate, ieri, de 
salvamontiștii și jan- 
darmii montani.

Petroșani (M.T.) - Albert F., 
de 45. de ani, din Hunedoara, 
a fost găsit de salvamontiști, 
la aproximativ 30 de metri de 
teleschiul din Parâng, în stare 
gravă. în timp ce schia, aces
ta a căzut, fracturându-și 
femurul și, posibil, bazinul.

ARTICOL PUBLICITAR _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ,__________

DECLARAȚIA INTRASTAT LA ÎNDEMÂNA TUTUROR 
PRIN MARIAN ROMSPED SRL

La 1 ianuarie am pășit cu emoții, cu 
teamă și cu speranță pragul marii 
familii europene, la care mulți dintre 
noi visau, de care mulți se temeau, dar 
pe care cu toții o admirau, lată că Uni
unea Europeană și-a deschis porțile și 
pentru România, și astfel s-a mai scris o 
pagină de istorie.

Euforia primelor zile a trecut repede, 
deoarece Uniunea Europeană funcționează 
după reguli, principii și norme stricte, pe 
care trebuie să ni le însușim și noi de acum. 
Bucuria liberalizării circulației, a schimbului 
de mărfuri între statele membre este 
însoțită și de obligații noi, pe care încet, 
încet începem să le deslușim.
Una din obligațiile noi, născută din mecanis
mul aderării, este aceea a depunerii 
declarației statistice intrastat de către opera
torii economici care realizează achiziții, 
respectiv livrări intracomunitare, și are drept 
scop furnizarea de date referitoare la volu
mul și structura tranzacțiilor intracomu- 
nitâre, date care până la data aderării au 
fost preluate din declarațiile vamale. Aceste 
date sunt necesare oricărui sistem econo
mic, pentru fundamentarea deciziilor și pen
tru realizarea statisticilor la nivel macro
economic.
Depunerea declarației este obligatorie doar

Cristian Dumitriu a cantat la orga lui Mozart (Foto cl)

își putea permite. Dar nu 
regretă câtuși de puțin. Crede 
că școala românească poate 
intra oricând în competiție cu

marile școli europene.
Deși studiază în Timișoara, 

nu poate sta departe de orașul 
unde s-a format ca artist. Și,

au fost suportate de sindi
catele minerilor din Valea 
Jiului. Fostul lider sindical a 
murit în timpul detenției, el 
fiind condamnat la cinci ani 
de închisoare pentru mineri- 
ada de la Stoienești. Ionel 
Ciontu își ispășea pedeapsa în 
Penitenciarul de Maximă Si
guranță Bârcea Mare, de lângă 
Deva, săptămâna trecută fiind 
trimis cu o salvare la spitalul 
Penitenciarului Jilava, în ur
ma unui control medical. 
Decesul a survenit în spitalul 
clinic „Bagdasar Arseni” din

București. Surse neoficiale au 
afirmat că fostul lider ar fi 
suferit de cancer la plămâni și 
că acesta ar fi avut în intenție 
să ceară eliberarea condițio
nată pe motiv de boală. Ionel 
Ciontu, în vârstă de 51 de ani, 
a fost închis în Penitenciarul 
Bârcea Mare, la sfârșitul lunii 
septembrie 2005, împreună cu 
foștii lideri de sindicat Con
stantin Crețan, Vasile Lupu și 
Dorin Loiș, toți fiind con
damnați la cinci ani de închi
soare pentru subminarea pu
terii de stat.

„Jandarmii montani au asi
gurat zona în care se afla 
bărbatul accidentat, pentru a 
nu fi lovit de alte persoane 
care schiau în zonă. A fost 
transportat cu telescau-nul 
până la baza muntelui, de 
unde a fost preluat de Ambu
lanță”, declară purtătorul de 
cuvânt al IJJ Hunedoara, 
Nicolae Răducu. La scurt timp 
de la producerea accidentului 
din Parâng, la Straja, Sorina 
L, de 42 de ani, din Deva, s-a

accidentat în timp ce schia pe 
drumul care face legătura 
între pârtia de schi „Constan- 
tinescu” și telescaunul numă

pentru operatorii care au depășit pragul va
loric de 300.000 RON pentru achiziții, 
respectiv 900.000 RON pentru livrări intra
comunitare la 31.12.2006. Aceștia au 
obligația depunerii declarației Intrastat până 
la data de 15.02.2007, pentru tranzacțiile 
derulate în cursul lunii ianuarie 2007.
Pentru a veni în sprijinul operatorilor 
economici care au obligația depunerii 
declarației, societatea noastră, în cali
tate de comisionar vamal, prestează 
aceste servicii de completare și trans
mitere a declarației Intrastat într-o 
manieră profesionistă.

Acesta este cel mai nou produs oferit de fir
ma MARIAN ROMSPED SRL alături de cele 
de coletărie, trimiteri de corespondență și 
pachete în și din țările membre UE, în regim 
de curierat rapid, despre care am amintit 
deja într-un articol precedent.
Care sunt principalele avantaje ale clienților 
care beneficiază de serviciile noastre de 
curierat? Vă enumerăm câteva dintre ele, 
invitându-vă să le testați dumneavoastră 
înșivă, pentru a vă convinge de realitatea... 
garanției pe satisfacție:
- pachetul de servicii include: preluarea 
pachetului de la sediul/domiciliul expedi
torului, livrarea la sediul, respectiv domiciliul 
destinatarului, asigurarea unei a ,doua livrări 

chiar dacă lucrează cu unul 
dintre cei mai buni profesori 
de pian din țară, încă vine să 
își consulte mentorul, pe 
Doina Ona, de la care crede 
că mai are încă multe de 
învățat. Acum, însă, sunt și 
colegi. Cristian este și profe
sor la școala de unde a plecat, 
Liceul de Muzică și Arte Plas
tice „Sigismund Toduță”, din 
Deva.

„Cea mai frumoasă 
perioadă din viața mea de 
până acum am petrecut-o în 
acest liceu. Aș face liceul încă 
de câteva ori și facultatea o 
singură dată”, spune Cristian 
Dumitriu. Când își va finaliza 
studiile universitare, Cristian 
vrea să urmeze un masterat 
la București sau în 
străinătate. Când va fi termi
nat cu toate acestea, însă, și- 
ar dori să se întoarcă în 
Deva, unde să înființeze o 
secție de Conservator.

Aleși
Deva (C.P.) - Primarul 

Devei, Mircia Muntean, 
a fost desemnat respon
sabil cu rețeaua elec
torală la Congresul PNL, 
ce s-a desfășurat la finele 
săptămânii trecute. De
putatul PNL de Hune- 

1 doara, Dan Radu Rușa- 
nu, a fost ales vicepre
ședinte pentru regiunea 
de dezvoltare Ve£t, re
giune în care este inclus 
și județul nostru.

Jandarmii recomandă prudență pe munte

rul 1 din Straja. Din cauza 
vitezei mari cu care schia și- 
a pierdut echilibrul și s-a lovit 
cu spatele de un copac.

la sediul/domiciliul destinatarului în caz că 
prima încercare de livrare a eșuat (lipsa des
tinatarului de la adresă), vămuirea 
pachetelor la exportul din România, 
vămuirea pachetelor la importul în UE, 
respectiv în Austria, astfel încât destinatarul 
preia bunurile cu liberul de vamă deja 
obținut; posibilitatea obținerii, la cerere, a 
confirmării de remitere (de livrare la desti
natar);
- plata tarifului de transport se face la greu
tatea efectivă a coletelor, și nu la cea volu
metrică (funcție de volum), singura condiție 
care trebuie respectată fiind să nu se 
depășească mărimea circumferinței, respec
tiv 300 cm, și limita maximă de greutate 
(31 kg);
- asigurarea garanției pe satisfacție, ceea ce 
înseamnă că nerespectarea condițiilor de 
transport oferite clienților de către noi 
poate da naștere, în caz de nemulțumire 
justificată a clientului, la returnarea taxelor 
de transport achitate de acesta.
De asemenea, clienții pot comanda la noi 
preluarea unor colete din țările UE direct de 
la furnizorii lor, atunci când plata trans
portului se face în România de către 
aceștia. Prin întreg pachetul de servicii pe 
care-l prestăm, dorim să oferim partenerilor 
noștri siguranță, încredere, soluții inova
toare, la cel mai bun raport calitate-preț.

(7
45
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Hunedoara 
reședință 

europeană
Concluzii

• Petiții. în anul 2006 s-au soluționat la 
Primăria Hunedoara aproape 2.700 de 
petiții și s-au acordat consultații juridice 
unui număr de aproximativ 2.000 de 
cetățeni. Anul trecut au mai fost adoptate 
256 de hotărâri în 11 ședințe ordinare și 
10 extraordinare, se anunță într-un raport 
emis de primărie. (C.B.)

Nu ne-a plăcut blocul-fantomă din cartierul
Micro 5 (Foto: T. Mânu)

Ne-a plăcut locul de joacă din centrul civic
(Foto: T. Mânu)

Obiective pentru 2007
Hunedoara (C.B.) - Primăria Hunedoara a 

emis într-un raport planurile de viitor ale 
instituției. începând din acest an vor avea 
loc: realizarea lucrărilor de reabilitare inte
rioară și exterioară a Casei de Cultură, 
reabilitarea spațiului Blocului de Cronici, 
rezolvarea problemei alimentării cu apă a 
satului Peștișu Mare și finalizarea 
lucrărilor pentru canalizarea pluvială, ame
najarea unui număr de minimum 15 parcări 
în cartierele de blocuri și a unui număr de 
trei părculețe de cartier dotate cu mobilier 
urban (băncuțe și mese, spații de joacă pen
tru copii), sprijinirea activității sportive la 
nivelul municipiului (sprijin acordat 
sportivilor de performanță) și continuarea 
lucrărilor de construcții la Catedrala 
Eroilor din Centrul Civic al municipiului 
Hunedoara. Primăria își propune în acest 
an: finalizarea investițiilor în infrastructura 
Parcului Industrial Hunedoara, a lucrărilor 
la blocul 6 ANL de pe Aleea Câmpului și a 
blocului 7 ANL de pe Aleea Luncii, 
finalizarea lucrărilor de investiții de la Sala 
de Sport aferentă Colegiului Național de 
Informatică „Traian Lalescu”, a lucrărilor 
de amenajare a Parcului Central și a Parcu
lui Corvinul.

Primăria are în plan finalizarea lucrărilor 
de modernizare a străzilor Primăverii și 
Răcăștie, a lucrărilor de asfaltare a străzilor 
Romanilor, Dragoș Vodă, 22 Decembrie, 
Dâmbului, pe care s-au ăfectuat lucrări de 
reabilitare a sistemelor de apă și canalizare. 
Nici Castelul Corvinilor nu va fi uitat, ast
fel încât proiectul de reabilitare a ilumina
tului arhitectural va fi finalizat.

Media pentru Hunedoara este: 6/12

Hunedoara, cu plus și minus
■ Locatarii cartierelor 
din Hunedoara s-au 
integrat în UE odată cu 
maidanezii.

CăLiN BicAzan

Hunedoara - După șapte 
săptămâni de analiză a 
cartierelor din municipiul 
Hunedoara, concluzia finală 
este că orașul e foarte departe 
de ceea ce înseamnă un oraș 
european. Câinii vagabonzi 
constituie principala pro
blemă care îi deranjează pe 
cetățeni și care va da mari 
bătăi de cap primăriei. 
Locurile speciale pentru 
maidanezi din incinta Gră
dinii Zoologice cu care se tot 
„laudă” primăria sunt insufi
ciente în raport cu numărul 
mare de câini comunitari 
care „bântuie” liberi prin 
oraș. Lipsa curățeniei dintre 
blocuri și de pe străzi, zonele 
verzi neîngrijite, aleile și tro
tuarele pline de gropi, pre
cum și containerele pline de 
gunoi care nu s-au golit zile 
întregi nu fac o imagine bună 
municipiului. Cu bune și cu 
rele cartierele diferă între ele, 
iar printre nenumăratele 
probleme cu care se con
fruntă hunedorenii în viața 
de zi cu zi s-au găsit și locuri 
frumoase.

Cartierele-problemă
Caracterizat de locatari ca 

fiind o junglă, cartierul Micro 
5 reprezintă o pată pe fața 
municipiului Hunedoara. Plin 
de câini vagabonzi și de tro

De rezolvat: maidanezii, 
curățenia și străzile
■ Primarul Hunedoarei 
recunoaște cu fair-play 
că mai sunt încă multe 
de rezolvat în oraș.

Hunedoara - Primarul 
municipiului Hunedoara re
cunoaște într-un raport emis 
la începutul anului 2007 că 
problema câinilor vagabonzi 
nu a putut fi încă rezolvată, 
dar că aceasta constituie o 
prioritate pentru primărie 
prin găsirea de soluții noi și 
eficiente. „Adăpostul pentru 
câinii fără stăpân funcți
onează la Grădina Zoologică 
din muni-cipiu respectând în 
totalitate cerințele legislative: 

tuare pline de gropi, Micro 5 
pare un loc uitat de primărie. 
Deși e cartierul unde stă pri
marul, Micro 5 nu este deloc 
o zonă privilegiată, iar gu
noaiele care se găsesc 
aproape peste tot întăresc 
imaginea de „cartier fan
tomă”.

Singurul care alături de 
Micro 5 rivalizează cu succes 
la titulatura de „cel mai urât 
cartier din Hunedoara” este 
Micro 6. Aici cuvântul 
„curățenie” nu a intrat nici 
în vocabularul cetățenilor, 
dar nici în cel al edililor 
locali. Murdăria din zonă îi 
face pe aleși și pe locatari să 
se acuze reciproc. Dacă 
cetățenii cer mai multă impli
care, aleșii recomandă mai 
mult spirit civic. Cert este că 
Micro 6 e cea mai delicată 
zonă din Hunedoara în ceea 
ce privește păstrarea cură
țeniei.

în Micro 7 situația generală 
se îmbunătățește simțitor. 
Chiar dacă și aici este 
murdărie, iar câinii 
vagabonzi se plimbă nes
tingheriți pe stradă, se vede 
cu ochiul liber că zona e mult 
mai îngrijită. Acest lucru ar 
putea fi explicabil prin pris
ma faptului că în cartier 
locuiește viceprimarul care 
pare puțin mai... harnic.

în cartierul Buituri inter
vine o problemă care nu ar 
trebui să mai existe într-un 
oraș cu „pretenții” europene. 
Rețeaua de canalizare nu este 
asigurată pentru toate case
le, iar acolo unde există s-a 
înfundat. Pereții de beton ai 

cuști ce respectă normativele 
atât din punct de vedere al 
spațiului cât și al materi
alelor de construcție, boluri 
de inox pentru mâncare și 
apă etc.

Eradicarea câinilor vaga
bonzi reprezintă, încă, o pro
blemă nerezolvată și din 
cauza legilor impuse de U.E., 
dar care este o preocupare 
continuă a administrației pu
blice prin căutarea de noi 
soluții”, spune Nicolae Schi
au. Purtătorul de cuvânt al 
Primăriei, Mircea Diaconu, 
transmite la final un mesaj 
cetățenilor orașului. „Știu că 
există cetățeni care se în
treabă de ce nu am început

Maidanezii se joacă liniștiți peste tot în Hunedoara (Foto: t Mani

canalizării s-au prăbușit în 
unele locuri în șanț blocând 
astfel scurgerea apei. Deși 
drumul principal a fost 
reparat în urmă cu doar doi 
ani, acesta prezintă pe anu
mite porțiuni crăpături vi
zibile. Pentru că drumul a 
fost tranzitat de utilaje grele 
la puțin timp după ce a fost 
turnat covor asfaltic, în unele 
zone betonul s-a lăsat for
mând gropi. Această situație 
i-a determinat pe locatari să 
acuze că drumul a fost făcut 
de neprofesioniști. Acolo unde 
se termină asfaltul începe 
zona nisipurilor mișcătoare.

Cartierele bune
Partea de cartiere frumoase 

începe cu O.M. (Orașul 
Muncitoresc). Zonă liniștită și 
curată, cartierul iscă nemul
țumiri printre locatari doar 

Nicolae Schiau Mircea Diaconu (Foto: T. Mânu)

cu anumite lucrări de pe stra
da lor. Oamenii trebuie să 
înțeleagă că există anumite 
priorități când se lucrează 
ceva. Nu se lucrează haotic și 
toate lucrările care au loc în 
oraș sunt programate de Con
siliul Local. Vreau să mai 

pentru că nu li se ridică k 
timp gunoiul menajer. Carac 
terizat de primărie ca fiinc 
locul cu cele mai multe zont 
verzi din oraș, O.M.-ul îș 
schimbă culoarea în verde îr 
special primăvara. Acuze 
cetățenilor din Micro 5, Miere 
6 și Micro 7 „centrul să arate 
bine, restul nu contează” își 
găsește ecou în Centrul Civic. 
Aici se găsește ceva ce loca
tarii celorlalte cartiere nici 
nu visează că vor avea vreo
dată: locuri de joacă pentru 
copii. Cartier rezidențial, 
Chizidul reprezintă cea mai 
de succes parte a orașului. 
Chiar dacă și aici se găsesc 
pro-bleme sau nemulțumiri 
legate în special de furtul 
capacelor de canalizare, men
talitatea sănătoasă a locata
rilor ajută primăria ca aici să 
intervină cel mai puțin.

transmit cetățenilor să aibă 
răbdare pentru că încet-încet 
vom rezolva toate problemele. 
Le mai transmit să păstreze 
curățenia în zona în care 
locuiesc pentru că e și de 
datoria lor să facă asta”, 
încheie Diaconu.

In cartierul Buituri nici zăpada nu a reușit să acopere mizeria in cartierul Centrul civic locatarii fac colecție de tomberoane
(Foto: T. Mânu)

în cartierul Chizid căruțele au prioritate In cartierul Chizid se circulă pe stânga din cauza unui canal (Foto: T. Mânu)
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Cetate a naufragiat la Galați

«Golgheteri. în Liga Națională de Hand- 
r bal feminin, în clasamentul golgheterilor 

conduce Ionela Gîlcă, cu 135 de goluri 
marcate. Renata Tătăran de la Cetate 
Deva se situează pe un onorant loc șase, 
cu 105 goluri marcate. (V.N.)

Transfer. Ieri seară dinamoviștii au intrat 
în cantonament la Săftica, iar azi este 
așteptat și portarul, B. Lobonț, transferat 
de la Fiorentina. Tot azi, hunedoreanul va 
semna un contract pe patru sezoane și 
jumătate cu „câinii roșii". (V.N.)

■ Devencele au fost 
prea încrezătoare în 
partida cu fostele rivale 
la retrogradare.

Valentin Neagu_______________
valentin.neagu@informmedia.ro

Deva - „Avem încredere că 
putem câștiga la Galați și 
vom aborda meciul cu gândul 
la victorie, chiar dacă Oțelul 
a reușit câteva transferări 
importante în această peri
oadă”, a declarat Marcel 
Șerban, antrenorul handbal
istelor de la Cetate Deva, 
înainte de meciul de ieri de 
la Galați. Argumentele tehni
cianului erau victoriile 
obținute în ultima vreme, 

mersul echipei și, nu în 
ultimul rând, achizițiile fă
cute în pauza competițională. 
De la Deva la Galați drumul 
este lung, cum a fost și dru
mul devencelor către victorie. 
Scorul final a fost de 28-25 
pentru gazde, chiar dacă 
devencele au abordat acest 
meci de pe o poziție favora
bilă în clasament.

Partida a fost echilibrată de 
la început până la sfârșit. 
Totuși, la pauză gazdele au 
condus cu scorul de 14-12. Cu 
toate acestea, devencele au 
revenit în joc și la jumătatea 
reprizei a doua conduceau cu 
scorul de 22-19. Nu au putut 
ține de acest scor, după ce 
Cartaș a fost ținută om la om. 
Mai ales că s-a ratat o lovi-

Gălățencele au vrut mai mult și au obținut victoria (Foto: CL)

tură de la șapte metri și o 
situație favorabilă pe semi
cerc. „Suntem mâhniți. Tre

buia să câștigăm” - ne-a 
declarat imediat după meci 
antrenorul Marcel Șerban.

BANDBAL / Bezultate et. ■ XlV-a Jiul Petroșani - „mințile la cap"
Oltchim Rm. Vâlcea - Tomis 41-17 (19-11)
HC Zalău - Rulmentul Brașov 18-24(9-14) 
HCM Baia Mare - SC Mureșul 36-22(19-10) 
Univ. Timișoara - U Jolidon 31-41 (13-16) 
Rapid CFR - HC Dunărea Brăila 21-28 (11-15) 
HCM Roman - Astral Buzău 31-32 (17-15) 
HC Oțelul - CSM Cetate Deva 28-25 (14-12)

HANDBAk/LN Feminină

Clasament
1. Oltchim Rm. Vîlcea
2. Rulmenul Brașov
3. U Jolidon Cluj
4. Dunărea Brăila
5. Tomis Constanța
6. Astral Posta Câlnău
7. HCM Baia Mare 

!fJ&HCM Roman

~9? CSM Cetate Deva
10. Oțelul Galați
11. Rapid CFR
12. HC Zalău
13. Universitatea T.
14. Mureșul T. Mureș

14 14 0 0 497 307 28
14 12 0 2 402 311 24
14 11 0 3 406 361 22
14 8 1 5 380 366 17
14 8 1 5 340 353 17
14 8 0 6 399 356 16
14 7 0 7 360 351 14
14 7 0 7 370 396 14
14 6 1 7 347 349 13
14 6 0 8 343 344 12
14 4 0 10 354 392 8
14 3 2 9 327 370 8
14 1 1 12 348 485 3
14 0 0 14 328 460 6

■ Oficialii grupării din 
Vale sunt deciși să nu 
mai tolereze indisci
plina.

Valentin Neagu_______________
valentin, neagu@informmedia.ro

Deva - Constantin Borza a 
fost amendat de antrenorul 
Marin Tudorache cu 200 de 
dolari pentru că a lipsit de la 
reunirea echipei Jiul Pe
troșani. „Nu este permis ce a 
făcut Borza. Trei luni nu l-am 
văzut la față că a tot fost acci
dentat și acum spune că nu 
a fost anunțat când trebuie să 
vină la stadion. Eu l-am sunat 
și i-am spus să vină la antre
namente. Pentru fapta sa a 
primit o amendă de 200 de 
dolari”. Tehnicianul a mai 
spus că, „dacă nu-și 'a băga 
mințile în cap, s-ar putea sâ

Disciplina înainte de toate (Foto: cl)

schimb foaia”.
Dimpotrivă, Borza susține 

că decizia antrenorului este 
injustă. „Mă bate gândul să 
plec de la echipă dacă voi 
avea o ofertă concretă, iar 
clubul își va da acordul”, a 
afirmat atacantul. Tudorache 
crede că portarul Cătălin 
Mulțescu se poate întoarce 
oricând la ^Jiul Petroșani, 
chiar dacă a ajuns la uri acord

cu gruparea Ceahlăul Piatra 
Neamț. „Degeaba s-a înțeles 
Mulțescu cu Ceahlăul, atâta 
timp cât clubul Jiul nu a 
parafat contractul. El poate 
reveni în orice moment la Jiul 
pentru că are contract cu noi 
până în anul 2009. Am avut o 
discuție între patru ochi cu 
Mulțescu și mi-a spus că vrea 
să plece pentru binele familiei 
sale, îăr eu nu m-airi opus'*.

Pregătiri
Deva (V.N.) - Jiul va 

disputa patru meciuri 
amicale în cadrul sta
giului de pregătire pe 
care îl va efectua în 
Antalya, între 6 și 16 fe
bruarie. Adversarii echi
pei Jiul vor fi SC Len- 
dorf (Austria), în 8 fe
bruarie, Krâlia Sovietov 
Samara (Rusia), în 10 
februarie, și FC Ekranas 
(Lituania), la 14 februa
rie. Un joc amical este 
programat pentru data 
de 12 februarie. Jiul a 
pierdut cu scorul de 0-3 
meciul amical disputat 
duminică, în compania 
formației din Ligă a IV- 
a Dacia Orăștie, în care 
antrenorul Marin Tudo
rache a folosit doar 
jucători aflați în probe.

19
0)
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• Pieaca. Portarul lui Dinamo, neozee
landezul Glenn Moss vrea să părăsească 
țara noastră. „Trebuie să plec din fotbalul 
românesc. Venirea aici a fost un dezastru. 
Dar aș putea spune că a meritat dacă aș 
putea să ajung acasă, la Knights", a spus 
Moss. (MF)

• îl apără. Fostul internațional Gary 
Lineker a declarat, ieri, că, prin transferul 
la Los Angeles Galaxy, David Beckham a 
răspuns unei „chemări evanghelice" pen
tru a converti Statele Unite la fotbal și nu 
unei chemări a dolarilor, așa cum îl acuză 
numeroși britanici. (MF)

• Echipă cumpărată. Un milionar englez 
a cumpărat cu 40.000 de lire sterline 
echipa East Stirlingshire, la care Alex Fer- 
guson a debutat ca antrenor, informează 
The People.

Beckham a plâns de disperare
■ A fost convins de 
soția sa să semneze cu 
echipa americană Los 
Angeles Galaxy.

Madrid (MF) - Mijlocașul 
David Beckham a plâns de 
disperare înainte de a decide 
să plece de la Real Madrid, 
însă a fost convins de soția sa 
Victoria că un angajament în 
Statele Unite ar însemna o 
viață mai bună pentru ei și 
pentru copiii lor, informează 
publicația News of the World.

„David a plâns pentru că 
urma să plece de la Real și să 
lase în urmă o carieră. A 
spus că în ultimele săptămâni 
a trebuit să își pună compre
se la ochi ca să nu mai fie 
atât de umflați. Dar acum, 
când a acceptat faptul că va 
pleca și când simte că așa 
este mai bine pentru familia 
sa, începe să fie încântat”, a 
declarat o sursă din anturajul 
fotbalistului.

Beckham și-a dorit inițial 
să revină în Anglia, dar soția 
sa s-a temut că mijlocașul va 
fi umilit acolo. „David dorea 
cu disperare să revină în 
Anglia, dar Victoria l-a con
vins că ar fi mai bine pentru 
fiii lor, pentru securitatea și 
viitorul lor, să meargă la Los 
Angeles”, a menționat sursa 
citată.

Fiul cel mare al cuplului, 
Brooklyn, în vârstă de șapte 
ani, a fost înscris încă de 
anul trecut la o școală pri

Tenismenii vor vacanță mai lungă

Lobonț, la Dinamo. „Lobonț 
este jucătorul lui Dinamo pentru patru 
ani și jumătate. Negocierile nu au fost 
ușoare pentru că existau și alte oferte 
pentru Lobonț, de la echipe din Occi
dent. în cele din urmă i-am înduplecat 
pe cei de la Florentina și au decis să îi 
dea liber pentru acest transfer”, a spus 
impresarul jucătorului, Victor Becali.

(Foto: FAN) 
___________________________________ J

Samara, prima
București (MF) - Spor

tiva Elizabeta Samara 
s-a impus în proba femi
nină din cadrul Openu- 
lui Tunisiei de juniori, 
competiție de tenis de 
masă ce a avut loc la 
Tunis.

Samara, care a în
vins-o, duminică, în fi
nală, cu scorul de 4-0 
(11-5, 11-9, 11-4, 11-7), pe 
Alena Dubkova (Be- 
larus), nu a înregistrat 
nici o înfrângere și nu 
a pierdut nici un set la 
Openul Tunisiei.

Sportiva din România 
s-a impus în manșa se
cundă în fața jucătoarei 
Ala Shakun (Belarus), 
în sferturile de finală 
a trecut de tunisianca 
Safa Saidani, iar în se
mifinale a întâlnit-o pe 
Natalia Zhyshkevich 
(Belarus).

Platini (Foto: MF)

E convins
Paris (MF) - Francezul 
Michel Platini s-a de
clarat liniștit, într-un 
interviu acordat publi
cației germane Bild 
am Sonntag, cu 12 
zile înainte de ale
gerile pentru funcția 
de președinte al 
UEFA, subliniind că 
este sigur că va câș
tiga, informează AFP.

București (MF) - Mai mulți 
jucători, între care și Roger 
Federer și Marat Safin, au 
reafirmat că ar fi mai bine ca 
turneul Australian Open să se 
desfășoare în luna martie, 
pentru a se putea profita de 
o pauză competițională mai 
lungă și a se evita acciden
tările.

Această problemă este sub
liniată la începutul fiecărui 
sezon, dar nu a fost rezolvată 
din considerente legate de 
piața locală, vacanțele școlare 
și televiziune.

în ultimele săptămâni s-au 
accidentat mai mulți sportivi, 
iar Federer consideră că orga
nizarea în luna martie a Aus
tralian Open „ar face ca totul 
să fie mai ușor”. „S-ar putea 
devansa turneele de la Indian 
Wells și Miami, iar apoi ar 
avea loc cel de la Melbourne. 
Ar avea mai mult sens și 
acesta este singurul mod de 
a avea un intersezon mai 
lung”, a explicat Roger Fe
derer.

Marat Safin dorește, de 
asemenea, o pauză mai lungă 
între sezoane. „Ar fi multe de 
schimbat. Nu știu ce se va 
întâmpla, dar, dacă termini la 
începutul lunii decembrie, 
cum a fost cazul meu anul

(Foto: MF)

Victorie
Constanța (MF) - 
Reprezentativa de 
handbal masculin a 
României a învins, 
duminică, la Con
stanța, cu scorul de 
30-24 (16-11), for
mația Georgiei, în al 
patrulea meci din 
grupa a lll-a de califi
care în play-off-ul 
Campionatului Euro
pean din 2008. 
Principalii marcatori ai 
României au fost Sa 
doveac - 7 goluri, Jur- 
că - 5 și Novanc - 4.

trecut (n.r. - finala Cupei Da- 
vis), iar apoi revii în teren la

Președintele FIFA, Joseph Blatter (Foto: EPA)

vată, Brentwood, din Bel-Air, 
și va începe cursurile acesteia 
la sfârșitul lunii august. Taxa 
anuală pentru fiecare elev la 
această școală este de 10.950 
de lire sterline. Al doilea fiu 
al cuplului, Romeo, în vârstă 
de 4 ani, este prea mic pentru 
școlile din SUA, iar Cruz, al 
treilea copil, are doar doi ani.

Printre prietenii din Los 
Angeles ai cuplului David și 
Victoria Beckham se numără 
Tom Cruise și Katie Holmes, 
care vor organiza în vară o 
petrecere în onoarea fotbalis
tului și soției sale.

Pe lista invitaților la petre
cere se află și regizorul 
Steven Spielberg și cântăreața 
Jennifer Lopez. De asemenea, 
Katie Holmes a găsit deja 
pentru familia fotbalistului o 
menajeră din America Cen
trală. „David nu vrea să uite 
spaniola pe care a învățat-o și' 
dorește ca Brooklyn, de 
asemenea, să vorbească în 
continuare limba spaniolă”, a 
afirmat sursa din anturajul 
cuplului.

Victoria Beckham caută în 
prezent o casă cu opt dormi
toare în Beverly Hills, care să 
aibă două piscine, una aco
perită și una în exterior și o 
sală de fitness.

Potrivit Sunday Mirror, 
casa de pariuri William Hill 
a stabilit o cotă de 25/1 pen
tru faptul că David și Victo
ria Beckham vor avea încă 
un copil pe care îl vor numi 
Galaxy.

Federer consideră că organizarea in luna martie a Australian Open 
„ar face ca totul să fie mai ușor" (Foto: epaj

15 ianuarie, ai foarte puțin 
timp pentru odihnă și pentru

________________________ __ _____________i
David dă tricoul madrilen, pe banii din America (Foto: fak

a pregăti noul sezon”, a spus 
Safin.

Fără cluburi la Bursă
Președintele FIFA, Joseph 

Blatter, s-a declarat, ieri, îm
potriva listării cluburilor la 
bursă, apreciind că în acest 
fel există riscul ca jucătorii 
să recurgă la dopaj pentru a 
„câștiga cu orice preț”.

„Nu cred că este bună 
listarea cluburilor la bursă. 
Fotbalul nu este bursă, este 
un joc al societății noastre”, 
a declarat Blatter, în cadrul 
emisiunii Telefoot, de la pos 
tul TF1.

„Pentru a păstra acțiunile,

Mai departe
Rm. Vâlcea (MF) - 

Echipa de handbal femi
nin Oltchim Râmnicu 
Vâlcea s-a calificat, du
minică, în optimile de 
finală ale Cupei Cupelor, 
după ce a învins, pe 
teren propriu, formația 
Cornexi Alcoa, din Un
garia, cu scorul de 40-23 
(21-9), în manșa secundă 
a turului trei al com
petiției.

în tur, echipa antre
nată de Gheorghe Tadici 
au reușit un scor egal, 
25-25, după o partidă în 
care banca tehnică a Olt- 
chimului a criticat vehe
ment arbitrajul.

Tragerea la sorți a 
meciurilor din optimile 
de finală ale Cupei Cu
pelor va avea loc marți, 
16 ianuarie, la Viena.

«■»»

Ghe. Tadici (Foto: fan)

trebuie ca echipa să câștig 
Dacă echipa pierde, este ca 
comerț: dacă aveți rezulta 
slabe, în acel moment va ti 
bui să oferiți, la fel ca soci 
tățile cotate la bursă, 
fiecare trei luni, rezultate 
economice. Și apoi, la t 
moment, acestea sunt 
scădere, iar atunci ce facei 
Trebuie să câștigați cu ori 
preț, veți utiliza agenți int< 
ziși pentru a câștiga și ai 
vorbesc foarte sincer de c 
paj”, a afirmat Blatter.
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Vând ap. 2 camere (03)
• decomandate, contorizări, repartitoare, ușă 
metalică, termopane, vedere la stradă, nu este 
pe colț, Al. Streiului, bl. 66, ap. 32,29, preț 620 
milioane lei, negociabil. Tel. 0730/678124. (T)
• două camere la parter (uscători i), zona Baroul 
de avocați, complex de alimentație publică P+l 
și apartament de serviciu. Tel. 0723/514133, 
235570. (T)
• decomandate, Deva, zonă bună, etaj interme
diar, parchet, balcon închis, contorizări 
complete, preț 31.000 euro, tel. 0726-710903. (Al)
• tmidecomandate, centrală termică, 
, Jopane, parchet, gresie.+ faianță, zona 1 
Decembrie, et. 1, preț 150.000 ron, negociabil, tel. 
0742/019418. (Al)
• urgent, Deva, Gojdu, semldecomandate, 52 
mp, centrală termică, termopane, balcon, 
parchet, 110.000 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 șl 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)
• Streiului, et3/10, dec., baie și bucătărie, CT, 
preț 67.000 lei, tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, circuit, et 2, lavabil, gresie, faianță 
parchet laminat, preț 140.000 lei, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• urgent dec, living, bucătărie stil bar, CT, 
gresie, faianță parchet, termopane, et. 1, zona 
Eminescu, preț 38000 euro, tel. 0740/290024. (A3)
• dec, repartitoare, apometre, balcon închis, 
st=60 mp, zona loan Corvin, preț 1,15 miliarde, 
tel. 0740/290024. (A3)
• un-oî» "resie, 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 
lQȘPțjO, 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)

zoi' Hotel Deva, bun pt. locuit sau firmă 
"vție bună fără modificări, contoflzaf gaz Z 

W !ri, repartitoare, preț 118000 ron negociabil, 
teff0745/302200,0788/165703. (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, tel. 
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*ț  90.000 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)
• îh blocurile Mintiei, etaj 3, s=58 mp, dec., boxă 
C.T., preț 155.000 lei, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zona Sala Sporturilor, semidec., etaj 4, 
acoperit cu tablă neamenajat, balcon, preț 
87.000 lei, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zona Lic. 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)
• dec, baia (gresie, faianță), termopane, 
camere cu parchet CT, balcon, etaj intermediar, 
garaj sub Dloc, zona pieței centrale. Deva, preț 
75.000 Ron, tel. 212.141. (A9)
• dec, hol central, balcon, etaj 3, zona progresul 
Deva, preț 155.000 Ron neg, tel. 231300 (A9)
• dec, baia (gresie, faianță), termopane. 
camere cu parchet CT: bedcoo, etaj Intermediar, 
garaj sub bloc, zona pieței centrale, Deva, preț 
75.000 Ron, tel. 212.141. (A9)

• dec, hol central, balcon, etaj 3, zona progresul 
Deva, preț 155.000 Ron neg, tel. 231300 (A9)
• Brad, apartament 2 camere, modificat living, 
balcon închis, gresie, preț negociabil, zonă 
centrală tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, gresie, faianță parter, zona A, preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490. 
0788/158483. (A10)

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

• In Deva- ofer prețul Dietei, telefon 223400. (A5)

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, 2 băi, balcon închis, et. 1, zona 
Decebal, preț 1550 mii, negociabil, tel. 
0742/019418. (Al)

ar rit contorizări, balcon închis, et. 3, 
Zamfirescu, preț 115.000 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 140.000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• urgent zona Gojdu, etaj intermediar, balcon, 
amenajări moderne, CT, gresie, faianță parchet 
lavabil, geam termopan, preț 40.000 euro, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent zona Micro 15, etaj intermediar, 
balcon, modernizări, preț 85.000 lei, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent zona Dorobanți, dec., 2 băi, balcon, 
preț 150.000 lei, tel. 0740/613971. (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)
• dec, 2 băi. 2 balcoane, termopane, gresie, 
faianță parchet, garaj, boxă zona împ. Traian, 
preț 70.000 euro. neg., tel. 0740/290024. (A3)
• semidea, parchet aDometre, repartitoare, 
balcon închis, zona Gojdu, preț 13 miliarde, tel. 
0740/290024. (A3)
• decomandate, 160 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)

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE: 

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

• decomandate, etaj 3, termopan, gresie, 
faianță parchet, hol central, bucătărie modi
ficată 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 Șc. 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 Dadă semidec., parchet laminat, ușă 
metalică etaj 4, izolat, preț 75.00 lei, tel. 206003, 
230324. (A7)
• zona Minerului, dec., etaj 3, parchet laminat, 
gresie, faianță termopan, ușă metalică preț 
120.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)

• zona I. Creangă parter înalt, dec., balcon 
închis, beci, termopane peste tot, parchet 
laminat, 2 băi amenajate, ușă metal, C.T., 
ocupabil imediat, amenajat la 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 Dadă et. 1, în circuit, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță contorizări, s=70 mp, 
preț 47.000 euro, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță termopane, 
CT, garajt 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, zona î. Traian, tel. 231.800. (A9)

CONCURS

inceputV, 
câștigător!

RFGUIAMENȚ

Vrei ca CL să-ți aducă EURO-premii? Câștigă în 27 februarie:
< LAsHjț L'L Sl/JAl ULUALa’L'LLLZv sau < UJL LV.L UJ LlMULL’L sau c L LLL L-L 

ClLLuWl pentru ca munca 1a in gospodărie să fie mai ușoara, sau cL ă ’lC U LII' I. , pentru că după Sărbători, cu 

siguranță ai rămas fără bani! Fă-ți un abonament la Cuvântul liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim 
o lună și participă la concurs cu copia după chitanță până în 26 februarie. Cu CL, 2007 a început câștigător!
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• zonă centrală, Brad, 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
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)

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

Vând ap. 4 camere (07)

• urgent, decomandate, hol central, super 
amenajat, ocupabil imediat, Progresul și teren 
intravilan Cârjiți, îngrădit; utilități; șosea 
asfaltată fs 14 m. Tel. 0751/546296. (T)
• decomandate, el 2, zonă centrală st 104 mp, 
vedere la bulevard, 2 băi, 2 balcoane, contorizări, 
preț 245.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• urgent, zona Decebal, amenajat modern, 
geam termopan, gresie, faianță, parchet, 
modificări, CT, 2 băi, 2 balcoane, etaj interme
diar, preț 55.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Gojdu, amenajat modern, CT, 2 
băi, dec., balcon, preț 45.000 euro, tel. 
0740/013971. (A2)

• dea, 2 băi, 2 balcoane, faianță gresie, CT, et. 
intermediar, zona Dorobanți, preț 66.500 euro, 
tel. 0741/154.401,227542 seara. (A2)
• 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=U2 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, dea, etaj 1, neamenajat, liber, preț 
175.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)

Suntem la un click distanță de voi!

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

http://party.huon.ro
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• zona Miorița, dec., C.T., etaj 4, acoperit cu 
tablă, neamenajat, preț 50.000 euro, neg., tel.
206003,230324. (A7)
• zona L Creangă. 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță, CT, 2 balcoane, inst sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică, preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zona L Creangă, 4 camere decomandate, 
gresie, faianță, et. bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)

• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță, CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288. (A8)
• dec, 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)
• in Deva, 6 balcoane, 2 băi, scară interioară, 
centrală termică 130 mp, 240.000 ron, tel. 
0722/564004. (Al)
• zona L Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et. bun, 3 băi, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8>

Vând case, vile (13)
• casă 3 camere, bucătărie, toate utilitățile, 75 
ari teren, preț negociabil, localitatea Călan. Tek 
0254/730240. (T)
• casă In Deva sau schimb cu apartament 3 
camere, loc central, etaj 1, plus diferență în 
Deva. Tel. 0254/215795. (T)

• casăki Geoagiu, 4 camere, 2 holuri, baie, 
cămară 2 intrări, pod, pivniță bucătărie de 
vară garaj, curte, grădină gaz, preț nego
ciabil. Tel. 0726/694936, 0721/089191. 
(3/12.01)

• casă In Simeria, 3 camere, bucătărie, baie, 
curte, grădină 700 mp sau schimb cu aparta
ment în Deva plus diferență Tel. 0729/015069, 
0748/658222. (T)

EXECUTA Și MONTEAZĂ
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Tâmplărie AL-PVC cu geam termopan 
Arcade și uși glisante, Plase țânțari 
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O 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

• Ageriți 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

LIMH*  11U.IANA U U
IM 4,A NR. O729/96c».ft5?

« V4T1.Â > AX.«254r-216-022

entrul de Afaceri MAȘTER
Organizează cursuri de:

Administrator pensiune 
turistică ș» agroturistică 

<■ Manager in tunsm 

înscrieri zilnic, între or de 9-16, 
până la data de 30.01.2U07

Adresa contact: Deva, Bdul 22 Decembrie Nr. 37 A
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SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS
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■ tâmplărie PVC Șl ALUMINIU profiia rehau
■ GEAM TERMOPAN • JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
• 10% REDUCERE

GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

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

Colegiul Tehnic "Transilvania" 
organizează concurs în data de 08.02.2007 pentri 

următoarelor posturi:

Deva
ocuparea

- 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)

• nouă bi Deva, P+E+M, sc 240 mp, 2 intrări 
separate, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, 
centrală termică 400 mp teren, 120.000 euro, tel. 
0722/564004. (Al)
• ta 14 km de Deva, casă nouă 3 nivele + garaj, 
800 mp teren, canalizare, apă gaz, curent, 75.000 
euro, tel. 0722/564004. (Al)

• hi Deva, 3 camere, bucătărie, baie, teren 300 
mp, preț 90.000 euro, negociabil, tel. 0740/210780. 
(Al)
• urgent, 4 camere, baie, bucătărie, curte și 
grădină st=1.500 mp, apă curent, sobă teracota, 
zona Cristur, preț 1,8 miliarde, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• legeni,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)
• 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. 0745/786578. (A8)
• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă, garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• urgent, in Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), piscină curte, ST-580 mp, zonă 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro/neg., tel. 
231.800,0740/317.314. (A9)

• Brad, 2 camere, grădină, lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

Bd. I lleeeinlirie 20 A 
(centrul vechi) 
0254,212.215

Luni-Vineri 10.00-18.00 
Sâmbătă 10.00-13.00

• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, comuna 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613.366 și 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă, canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
uiaB/040.490,0788/158.483. (A10)

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

Vând garsoniere (19)

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

• semidecomandate, balcon închis, gresie + 
faianță ușă metalică st 32 mp, zonă ultracen
trală preț 820 mii., negociabil, tel. 0742/019418. 
(Al)
• Deva, etaj 3/4, zona Gojdu, parchet, contorizări 
complete, preț 67.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)

• Minerului, parter, dec., contorizări, preț 49.000 
lei, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Bejan, et 3, balcon, contorizări, semidec., preț 
56.000 lei, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dorobanți, et 3, balcon amenajat, preț 80.000 
lei, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Zamfirescu, et 3, amenajat balcon, 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 -1. Maniu, etaj intermediar, 
decomandată parchet, contorizată stare bună 
ocupabilâîn 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)

Citește!

Liber

ți se

potrivește!
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Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara și Agenția pentru Protecția Medi
ului Hunedoara anunță publicul Interesat că în cadrul ședinței Comisiei de Avizare 
Tehnică s-a luat decizia de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Variantă 
de ocolire Hațeg pe relația DN 68 - DN 66". Informațiile privind potențialul impact 
asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate, zilnic, între orele 8,00 - 
16,00, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara, Deva, str. Aurel 
Vlaicu, nr. 25.

Observațiile publicului se primesc, zilnic, la sediul A.P.M. Hunedoara, Deva, str. Aurel 
Vlaicu, nr. 25, în termen de 5 zile lucrătoare de la publicare.

(74574)

• 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 
Kogâlniceanu. Preț 75.000 RON. Tel. 223400, 
0720.387896,0742.005228. (A5)
• urgent zona Dacia, dec., et. bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578. (A8)
• zona Dada, 1 cameră baie, parchet, marmură 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48.000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet, gaz contorizat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră, gresie, faianță, inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată, preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288. (A8)
• dec, amenajată (parchet laminat, gresie, 
faianță), contorizări, etaj 3, zona Zamfirescu - 
Deva, preț 85.000 Ron, neg., tel. 231.800, 
0740/317314. (A9)
• dec, amenajată (gresie, faianță), mobilă de 
bucătărie, cameră cu parchet, contorizări, zona 
Dacia - Deva, preț 68.000 Ron, neg, tel. 231.800, 
0740/317314. (A9)
• dec, suprafață mare (41,5 mp), cameră cu 
parchet, contorizări, balcon, amenajată (gresie, 
faianță), boxă zona Dorobanți, preț 95.000 RON, 
neg., tel.231.800,0740/317,314. (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, 
0788/158.483. (A10)

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

Vând terenuri (21)
• 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)
• in Deva, zonă rezidențială, 6 parcele, 740 
mp/parcela, fs 22 m, facilități, 20.000 euro 
parcela, tel. 0722/564004. (Al)
• intravilan In Șoimuș, st 4600 mp, fs 70 m, preț 
20 euro/mp parcela, tel. 0740/210780. (Al)
• urgent, teren intravilan, st=3.519 mp, fs=20 m, 
zona Bârsău, preț 1,5 euro/mp, acces din drum, 
tel. 0740/290024. (A3)
• teren intravilan, st=2.750 mp, fs=20 m, 
facilități: apă curent, gaz, zona Sântandrei, preț 
15 euro/mp, tel. 0740/290024. (A3)

• teren intravilan, șt= 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)
• intravilan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
casă certificat de urbanism, gaz, apă curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Deva, intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)

• intravilan bl Deva zona Zăvoi, S-1000 mp, FS-
18, utilități în zonă preț neg., tel. 212.141 sau 
231800. (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 sătul 
Dudești (Dealul Mare) preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (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, Iha, zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 03 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. 0254/013.366 0788/040.490. (A10)

Cumpâr teren (22)
• 5 hectare la șosea, Deva sau împrejurimi, plata 
imediat, tel. 215212 (Al)

• htravBan sau extravilan, suprafață6000- 
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)

Vând spații comerciale (25)
• in Deva + teren, 2 garaje, centrală termică, 
canalizare, apă gaz, curent, 82.000 euro, tel. 
215212. (Al)
• urgent, hală de producție, 5 birouri, rampă, 
poduri rulante, curent trifazic, CT, teren aferent 
4800 mp, zona industrială Deva tei. 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 autp și p ietonal, 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, 
CT Deva, preț 210.000 euro, tel. 0740/317314. (A9)

Vând alte imobile (27)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, 
curent, zona Blâjeni, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Imobile chirii (29)

• închiriez apartament 2 camere ultracentral, 
nemobilat, centrală termică preț 400 ron/lună 
Tel. 0722/258444. (T)

• 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, 
preț 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)

SC HERAL CONSULT IPURL SRL Orăștie, 
lichidator al SC ALEXCOM SRL - în faliment, cu sediul în Orăștie, str. 
Erou Ovidiu Munteanu, nr. 15, jud. Hunedoara, anunță vânzarea la 
licitație publică a următoarelor active:

- Sediul administrativ, abator și secție prelucrare, grajd, rampă animale, 
post trafo și teren în suprafață de 2.594 mp, situate în Orăștie, str. Erou 
Ovidiu Munteanu, nr. 15, înscrise în CF nr. 4670/7, nr. top 
(3243/t/b/1/b/2/1/1/1)/2/1; 3242/1; prețul de pornire a licitației este de 
269.775 Ron + TVA;
- Corp principal de producție și teren în suprafață de 997 mp, situate în 
Orăștie, str. Erou Ovidiu Munteanu, nr. 15, înscrise în CF nr. 4670/7, nr. 
top (3243/t/b/1/b/2/1/1/1 )/2/2; 3242/2; prețul de pornire a licitației este 
de 255.750 RON + TVA.
Licitația va avea loc în data de 16.02.2007, ora 12,00, ia sediul 
Tribunalului Hunedoara.

Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din prețul de pornire 
a licitației și poate fi achitată cu ordin de plată sau chitanță. Cumpărarea 
caietului de sarcini este obligatorie pentru ofertanți și poate fi găsit la 
sediul lichidatorului din Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. 42, tel. 0254- 
240807, 0744861763, fax 0254-206241.

(74573)

Societate comercială angajează:

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

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

Auto străine (37)

• vând Ford Mondeo, af 2001,2000 cjfe 

ABS, ESP, climatronic, geamuri și ogliWG/ 
electrice, preț 9000 euro. Tel. 0722/335395. 
(5/9.01)

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

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

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

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

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând cățel Boxer german din părinți campioni, 
vârsta 6 luni, cu carnet de sănătate, si purceluș 
de Guineea. Tel. 0723/506443. (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 purcei și scroafe. Tel. 0724/090025. 
(6/11.01)

Altele (61)

• cedez contract bar - restaurant super- 
dotat, zonă bună in Simeria- Relații la teL I 
0723/395906. (6/84)1)

Pierderi (62)
• pierdut legitimație de serviciu nr. .148/2004, 
eliberată de DGFP a județului Huneddâra, pe 
numele Mihalache Mirela Ramona. Se declară 
nulă. (6/12.01)
• pierdut legitimație de serviciu nr. 149/2004 și 
ordin de serviciu nr. 70/2004, eliberate de DGFP a 
județului Hunedoara, pe numele Voina Simona. 
Se declară nule. (5/12.01)

• Savu Nicolae Dorin în calitate de pârât "Ăe 
chemat în judecată în data 7.02.2007 la 
Judecătoria Deva, dosar 2433/221/2006, pentru 
divorț, reclamant Savu Ionela Maria. (7/11.01)

Solicitări servicii (71)
• caut urgent femeie pentru îngrijire femeie 
belnavă permanent la domiciliul acesteia. Tel. 
219934. (T)
• caut o femeie pentru ajutarea unei
perseane bolnave la domiciliul acesteia, 
respectiv cumpărături, menaj. Relații la tel. 
0254/216203. (T) ’

I - telefon mobil

• OPERATOR DISP. TRANSPORT
Cerințe:

- studii superioare sau medii

- minim cunoștințe A.T.

- vorbit și scris limba engleză - 
germană
Se oferă: salariu motivant

• OPERATOR CALCULATOR (conta
bilitate)
O REVIZOR gestiuni
O MAISTRU COFETAR
O COFETAR
O COND. AUTO (permis conducere 
cat. B, C, E, pentru TIR) Transport 
intern și internațional

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

(73613)

RECLAME

mailto:EMAiLtridenthateg@yahQo.com
aideva._rdsnet.ro
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BRÂU BUNION

Brâu Union Romania, membră a Grupului Heineken, este liderul pieței berii din România producătorul și 
distribuitorul mărcilor: Heineken, Gosser, Schlossgold, Silva, Ciuc. Golden Brâu, Bucegi.

ASISTENT DIRECTOR REPREZENTANT VANlillBiiM
Zona Hunedoara

Obiectivul postului:
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Principalele minte pentru ocuparea postului
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• Siudb supefwelavanlaj)
• ahlriți
• Dinamic șirojval
• Onentare către client și către 'wuiiate
■ Rww pan mdso® tateâ B
• SfcșLnie de limba engitza (avanul
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Noma candidați! selectab vor fi contactați. |

Prestări servicii (72)

•abordabil, transport zlnic, sigur și rapid, 
persoane in Italia -100 euro, Spania -120 
euro, Franța, Portugalia și Belgia, cu mașini 
modeme; reduceri pentru grupuri; asigur 
necesarul pentru o călătorie sigură. Tel. 
0723/329000, 0765/455835, 0743/241010. 
(4/2L11)

• 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)
• transport persoane Italia, Germania, Franța, 
Belgia, Anglia, Spania, Portugalia la destinație.

* <£ 0745/568861, 0742/121148, 0749/037604.
.173824)

Oferte locuri de muncă (74)
• SC Alexandrion Grup Romania prin 
distribuitorul său din județul Hunedoara - SC 
Tg gitaris lom Divers angajează agent vânzări; 
pacnet salariat atractiv; mașină serviciu, telefon. 
CV la fax 0254/222344. Tel. 0729/038984, e-mail: 
totalitaris_deva@yahoo.com. (11/11.01)

• societate comercială angajează, pentru zona 
Arad, inginer minier cu experiență, specialitatea 
exploatări miniere de suprafață; se oferă salariu 
foarte atractiv și alte avantaje. Informații latei.

. 0257/289650.(4/11.01)
P • societate comercială din Hunedoara, cu 

specific panificație, angajează gestionar- 
distribuitor, tehnolog, șofer-distribuitor. 
Informații la tel. 0254/749092. (10/11.01)
• CEB nr. 2 Deva, Aleea Patriei, nr. 6, organizează 
concurs pentru postul de Administrator Finan
ciar III, studii superioare de specialitate, 
vechime minimă 3 ani, în data de 26.01.2007, ora 
10. Relații la tel. 0254/215076. (6/9.01)
• Centrul de îngrijire Medicală și Asistență 
Socială la domiciliu angajează asistent medical 
la punctul de lucru Deva, pe perioadă nedeter- 
minată Informații la tel. 0254/212933. (4/12.01)

• angajăm cusătoare triplok cu contract de 
muncă, salariu atractiv, în funcție de 
performanțe. Tel. 0747/622197, 0722/646965. 
(10/8.01)

ANGAJĂM:
* 1 mecanic - mașini cusut fețe încălțăminte
- 2 femei de serviciu sau firmă prestatoare de 
servicii de curățenie in birouri și hale de producție. 
Informații suplimentare la telefonul: 0254/211266.

<74635)

SC TALC DOLOMITÂ SA jff
• ■ ■! rN X ■-> O AMAw

• Total Disbibiition Group angajează agent 
vânzări pe diviziile cafea-alimente și detergenți- 
cosmetice; salariu foarte atractiv. CV-urile la 
tel./fax 0254/233508 sau e-mail: 
nicolae.mandoc@tdg.ro. (5/11.01)
• angajez manipulanți, gestionari depBzit 
alimente, agenți vânzân mașini. CV se depun la 
SC Z fc D Deva, Str. Depozitelor, nr. 1, până la 
data de 16.01.2007, ora 12. Tel. 0722/233421. 
(13/11.01)
• administrator de rețea de calculatoare, Hune
doara, 1 post, data limită 10.02. Tel. 213244, orele 
9-16.
• agent comercial, Călan, 1 post, data limită 
31.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Brad, 1 post, data, limită 1.02. Tel. 
213244, orele 9-16. .
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara, 7 posturi, data limită 
15.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent'pază în incinte, Deva, 1 post, data limită 
10.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent pază în incinte, Petrila, 2 posturi, data 
limită 30.01. Tel. 213244, orele 9 -16.
• agent vânzări, Hațeg, 5 posturi, data limită 
5.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent vânzări, Petrila, 1 post, data limită 30.01. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• ajutor ospătar, Deva, 1 post, data limită 8.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• ambalator manual, Călan, 10 posturi, data 
limită 3.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• analist, Brad, 1 post, data limită 15.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• angajez devizier întocmire devize în 
construcții. CV la CP 83, OP 1, Deva (1/11.01)
• arhitect clădiri, Deva, 1 post, data limită 9.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• asistent medical generalist, Deva, 1 post, data 
limită 9.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• barman, Brad, 2 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 2 posturi, data limită 2.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 3 posturi, data limită 9.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Hunedoara, 1 post, data limită 30.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• barman, Hunedoara. 1 post, vârsta 18-25 de 
ani, data limită 10.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• barman, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.01. Tel. 213244, orele 9-16.

- ■ barman, Lupeni, 1 post, data limită 11.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Lupeni, 1 post, data limită 31.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Orăștie. 2 posturi, data limita 1.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
o brancardier. Brad, 1 post, data limită 15.02. Tel.
213244, orele 9-16.
e brutar, Brad, 1 post, data limită 31.01. Tel.

. 213244, orele 9-16.
e bucătar, Brad, 1 post, data limită 15.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
e bucătar, Brad, 2 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
e bucătar, Devii) 1 |5ost, data limită 4.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
e bucătar, Deva, 2 posturi, data limită 8.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
e bucătar, Lupeni, 2 posturi, data limită 11.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• bucătar, Petrila, 1 post, data limită 30.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• casier, Hațeg, 1 post, data limită 27.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• casier, Hunedoara, 1 post; data limită 28.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• casier, Lupeni, 1 post, data limită 30.01. Tel. 
213244. orele 9-16.
• casier, Orăștie, 1 post, data limită 30.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• casier, Petrila, 1 post, data limită 30.01.Tel. 
213244, orele 9-16.
• drcularist la tăiat lemne de foc, Orăștie, 2 
posturi, data limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 -16.
• drcularist la tăiat lemne de foc, Petroșani, 2 
posturi, data limită 31,01. Tel. 213244, orele 9 -16.

COMPANIE DE 
DISTRIBUȚIE LA 

NIVEL NAȚIONAL 
Angajează: 

DIRECTOR DIVIZIE
RETAIL

SUPERVIZOR
DIVIZIE RETAIL

Persoanele cu experiență 
în distribuție, interesate de 
job și cu domiciliul în Deva 
sunt rugate să trimită un 

CV, până la 31.01.2007, la 
fax: 0254/231.068/

email: monicamth@zapp- 
mobile.ro.

(74400)

, • coafor, Hunedoara. 3 posturi, data limită 15.02.
| Tel. 213244, orele 9-16.

• cofetar, Deva, 1 post, data limită 4.02. Tel. 
213244,orele9-16.
• confecționer articole din piele și înlocuitori, 
Brad, 1 post, perioadă determinată data limită 
31.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• confecționer articole din piele și înlocuitori, 
Brad, 2 posturi, data limită 31.01. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Călan, 3 posturi, data limită 30.01. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Călan, 7 posturi, data limită 31.12.2007. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 30 posturi, data limită 28.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 4 posturi, data limită 31.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile. 
Hunedoara, 93 posturi, data limită 31.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Lupeni, 10 posturi, data limită 31.01. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Petrila, 4 posturi, data limită 31.01, Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționer cablaje auto, Călan, 20 posturi, 
data limită 11.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• confecționer cablaje auto, Orăștie, 21 posturi, 
data limifă 4.02. Tel. 213244, orele 9 -16.

• consilier, expert, inspector, referent, econo
mist, Hunedoara, 1 post, concurs, data limită 
31.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• consilier, expert, inspector, referent, econo
mist,' Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• consilier juridic. Brad, 1 post, data limită 15.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.

I • consultant bancar, Orăștie, 1 post, data limită 
30.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• contabil, Brad, 1 post, data limită 31.03. Tel.
213244, orele 9-16. <,
• contabil, Hațeg, 2 posturi, data limită 5.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• contabil, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31:01, Tel. 213244, orele 9 -16.
• contabil-șef, Hațeg, 1 post, data limită 5.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• contabil-șef, Hunedoara, 1 post, data limită 
31.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• controlor calitate, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 -16.
• controlor calitate, Hunedoara. 17 posturi, data 
limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 -16.
• controlor calitate, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• corhănitor Hunedoara, 3 posturi, data limită 
31.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• croitor, Brad, 15 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16
• croitor, Lupeni,10 posturi, data limită 9.02., 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 -16

• croitor pentru încălțăminte și articole tehnice, 
Deva, 7 posturi, data limită 31.01. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 3 
posturi, data limită 31X31. Tel. 213244, orele9 -16.
• cusător piese din piele și înlocuitori. Brad, 6 
posturi, data limită 31.01. Tel. 213244, orele9 -16.
• cusător piese diri piele și înlocuitori, Brad, 6 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Deva, 15

. posturi, data limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 -16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Orăștie, 7 
posturi, data limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• cusător piese la încălțăminte din cauciuc, 
Deva, 1 post, data limită 8.02. Tel. 213244, orele 9 
-16.
• director tehnic. Lupeni, 1 post, data limită 
10.03. Tel. 213244, orele 9-16.

DIRECȚIA SILVICĂ DEVA
Organizează

„LICITAȚIE DE MASĂ LEMNOASĂ" 

Producția anului 2007

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

Locul de desfășurare: Sediul Direcției Silvice Deva, din Deva, str. Mihai Viteazul, nr. 10, jud. Hunedoara. j

Data licitației: 25 ianuarie 2007, ora 11,00,

Se licitează:

- Masă lemnoasă pe picior în volum total de 70.197 mc, aparținând următoarelor grupe de specii:

- Rășinoase; 6,108 mc; - Fag: 52.049 mc; - Quercinee: 1.128 mc; - Diverse tari: 10.499 mc; - Diverse moi; 413 mc.

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

Documentația care include caietul de sarcini $i listele de partizi oferite la licitație poate fi consultată la sediul D.S. Deva și pe Internet 
la adresele: www.silvahd.ro si www.rosilva.ro.

Pentru participarea la licitație, operatorii economici vor depune până în data de:22 ianuarie 2007? ofa 10.00, la sediul Direcției Silvice 
Deva, documentația de preselecție conform prevederilor Art. 12, alin (8) din „Regulamentul de vânzare a masei lemnoase de către 
deținătorii de fond forestier proprietate publică, către operatorii economici", aprobat prin H.G. nr. 85/2004, modificat și completat prin 
H.G. nr. 1174/2006.

Preselecția agenților economici va avea loc la sediul D S. Deva, în data de 22 ianuarie 2007, ora 10,00.

Nu vor fi acceptați la licitație operatorii economici care au datorii față de D.S Deva și ocoalele silvice din subordine sau sunt nominalizați 
ca debitori față de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva și față de bugetul general consolidat al statului.

laxa de participare este de 150 lei și va fi achitată în numerar la casieria D.S. Deva, iar garanția pentru participare lă licitație va fi achitată 
în avans în contul nr. R017RZBR0000060001246149, deschis la Raiffeisen Bank Deva.

Ofertele se vor depune la sediul D.S Deva cu cel puțin o zi lucrătoare anterior datei anunțate pentru ținerea licitației

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0254/205130, 0254/205129. fax 02547205132, 025472051 11.

(74597)

Decese (75)

Familia îndurerată anunță trecerea la cele veșnice a 
celui ce a fost

DAN MĂTĂSARU
Corpul neînsuflețit se află depus la Casa Mortuară din 
Deva. înmormântarea va avea loc marți, 16 ianuarie, 
ora 13, la Cimitirul Catolic Deva.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Cuscrii Inge și Aristide deplâng trecerea în neființă a 
dragului lor

DAN MĂTĂSARU
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

• dnijbist, Lupeni, 2 posturi, data limită 31.01. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• dulgher, Brad, 2 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
28.02., perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
•16.
• dulgher, Lupeni. 1 post, data limită 30.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Simeria, 2 posturi, data limită 25.01. 
Tel. 213244, orele 9-16
• electrician auto, Brad, 1 post, data limită 21.01. 
Tel. 213244, orele 9-16
• electrician de întreținere și reparații. Deva, 1 
post, data limită 28.01. Tel. 213244. orele 9 -16.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 1 post, data limită 31.01. Tel. 213244, orele 
9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 10 posturi, data limită 30.01. Tel. 213244, 
orele 9-16
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 3 posturi, data limită 14.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 3 posturi, data limită 15.02. Tel. 213244, 
orele 9-16

• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 6 posturi, data limită 31.01. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• electromecanic mașini și echipamente elec
trice, Hunedoara, 2 posturi, data limită 31,01., 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 -16.

• excavatorist pentru excavatoare cu rotor ae 
mare capacitate, Lupeni, 4 posturi, data limită 
10,03. Tel. 213244, orele 9-16.
• facturisL Deva, 1 post data limită 3.02., 
cunoștințe PC. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• faianțar, Orăștie, 4 posturi, data limită 31.01. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• fasonat» mecanic, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 -16.
• femeie de serviciu, Brad, 1 post, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16

(1/1'5.01)

• femeie de serviciu, Brad, lpost, data limită 
30.01., perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
-16
• femeie de serviciu, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 -16.

• fierar-betonist, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 31.01. Tel. 213244, orele 9-16.

• fochist pentru cazane de abur șl de apă 
fierbinte, Lupeni, 1 post, data limită 30.01. Tel. 
213244, orele 9-16.

• frigoriferist (frigotehnist), Hațeg, 3 posturi, 
data limită 5.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• funcționar economic, Hunedoara, 1 post, data 
limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 -16.

• galvanizator, Orăștie, 3 posturi, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9-16
• gaterist la tăiat bușteni, Petroșani, 2 posturi, 
data limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• gestionar depozit, Hațeg, 1 post, data limită 
5.03. Tel. 213244, orele 9-Î6.

• gestionar depozit, Hațeg, 1 post, data limită 
9.03. Tel. 213244, orele 9-16.

• infirmieră, Brad, 2 posturi, data limită 15.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Deva, 1 post, data limită 9.02. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Lupeni, 1 post, data limită30.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• inginer constnictor Instalații. Hunedoara, 2 
posturi, data limită31.01. Tel. 213244, orele 9 -16.

• ingine rlectro canic. Hunedoara, 1 post, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele9 -16.

• inginer electromecanic, Lupeni, 2 posturi, data 
limită 10.03. Tel. 213244, orele 9 -16.

• inginer instalații pentru construcții, Deva, 1 
post, data limită 9.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• inginer producție, Lupeni, 2 posturi, data limită 
10.03. Tel. 213244, orele 9-16
• inginer rețele electrice, Hațeg, 1 post, data 
limită 5.03. Tel. 213244, orele 9 -16

Societate cu vastă experiență in domeniul industriei extractive, caută 
candidați motivați pi cu potențial pentru următoarele poziții:

CONTABIL ȘEF
Cerințe generale:
- Absolvent cu diplomă de licență nl învățământutui 
superior economic.
• AMiSți manageriala și de comunicare, spirit de 
sfflipă.diriamic.
• Experiență relevanfă io domeniu
• Foarte bune abrlflăți de operare PC.

ȘEF MAGAZIN

INGINER MINIER
Cerințe generale:
• Studii superioare de specialitate
• Vechime în domeniu minim S ani
■ Experiență exploatări miniere la z> și subteran
■ Autorizația de arti&ier proximă un avantaj
• Abilități de operare PC.

Calculatoare si accesorii 
(51)

Societatea Comercială BOROMIR PAN SA 
Hunedoara
Angajează:

Cerințe generale:
• Studii superioare și experiență tri vânzări
• Abilități manageriale și do comunicare. spirit ce echipădinanic.
• Capacitate de a lucra în condiții tfe stres și program prelungii

• Cunoștințe foarte bune privind piața materialei» de construcții
■ Abilitați de operare PC ș cunoștințe Jrcontaffitate primara

- Camei de conducere categoria ,B" constituie un avantaj

Se ofere :
■ Pachet s ala rial moți vânt și multiple 
beneficii.
• Posibilitatea de a lucra htt o echipă 
tânără, W-tm mediu modem, 
profesional șt în plină dezvoltare.

Cantfctații care întrunesc condițiile prevăzute, sunt rugați să depună un dosar care să conțină o 
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Minogue a întrerupt un concert
• Moștenitori. Portughezul Luis Carlos 
de Noronha, decedat fără să aibă moște
nitori, și-a lăsat toate bunurile unui nu
măr de 70 de persoane alese din cartea 
de telefoane a orașului Lisabona. 
Moștenirea constă într-un apartament cu 
12 camere în centrul Lisabonei, o casă, o 
mașină și 25.000 de euro. (MF)

■ Kylie și-a întrerupt la 
jumătate un concert la 
Manchester, din cauza 
gripei de care suferă.

Manchester (MF) - Concer
tul făcea parte din turneul 
„Showgirl Homecoming”, pe 
care starul australian l-a por
nit după ce s-a vindecat de 
cancer la sân. Mai mulți spec
tatori au declarat că Minogue, 
în vârstă de 38 de ani, era lip
sită de energie de la începutul 
show-ului de pe MEN Arena. 
La un moment dat, „a 
anunțat că vocea nu o mai 
ține și că va mai cânta o sin
gură piesă”, povestește Oz, 
unul dintre spectatori. „în 
cele din urmă, a apărut cu 
sora ei și au cântat împreună, 
dar apoi a plecat. Lumea era 
mâhnită”. Managerul cântă
reței a confirmat că motivul 
întreruperii este gripa de care

Urs panda pus la regim

Inaugurare 
controversată

Berlin (MF) - Cel pu
țin 1.500 de persoane au 
participat, sâmbătă du- 
pă-amiază, la inaugu
rarea, în plin centru al 
Berlinului, a sediului 
german al Bisericii Sci- 
entologice, în timp ce o 
parte a clasei politice s- 
a declarat îngrijorată de 
pericolul reprezentat de 
această sectă. Noul se
diu al organizației 
ocupă un întreg imobil 
de șase etaje și 4.000 de 
metri pătrați.

Premiul Nobel
New York (MF) - La 

aproape 50 de ani după 
ce Boris Pasternak, au
torul romanului „Doctor 
Jivago”, a câștigat Pre
miul Nobel pentru lite
ratură, o carte apărută 
în Rusia dezvăluie fap
tul că CIA-ul a facilitat 
în mod secret acordarea 
acestui premiu, pentru a 
stânjeni Kremlin-ul, 
care interzisese cartea. 
Cartea dezvăluie cum 
agenții americani au 
condus o operațiune 
menită să ducă la pu
blicarea în limba rusă a 
romanului „Doctor Jiva
go”.

Michael Brecker

Michael 
Brecker a 
murit
New York (MF) - 
Saxofonistul Michael 
Brecker, câștigător a 
11 premii Grammy 
în decurs de peste 
trei decenii, a murit, 
sâmbătă, la vârsta de 
57 de ani, într-un 
spital din New York. 
în ultimii ani, saxo
fonistul se luptase cu 
sindromul mielodis- 
plastic, un cancer 
care împiedică 
măduva osoasă să 
mai producă destule 
celule roșii sănătoase. 
Boala, cunoscută sub 
numele de MDS, 
poate progresa până 
la leucemie. în timpul 
carierei sale, Brecker 
a înregistrat și a cân
tat cu numeroși lideri 
ai muzicii pop și jazz, 
printre care Habie 
Hancock, James Tay- 
lor, Paul Simon și 
Joni Mitchell, se 
arată pe pagina sa 
de Intemet.

Bangkok ( MF) - Ursul pan
da Ghuang Chuang de la o 
grădină zoologică din nordul 
Thailandei a fost pus la regim 
de medicii veterinari, după ce 
aceștia au constatat că el este 
prea greu pentru partenera sa, 
Lin Hui, și riscă să nu se mai 
reproducă. Pentru a evita acci
dentele din timpul jocurilor 
amoroase, ursul panda, care 
cântărește 150 de kilograme, 
a fost pus la regim: mai puțină 
pâine și mai mult bambus. 
Chuang Chuang, care are șase 
ani, a fost „căsătorit” cu 
partenera sa, Lin Hui, care 
are 115 kilograme și cinci ani, 
în 2005, însă până acum, cei 
doi nu au încercat să se repro

r

Se antrenează pentru Irak
■ Prințul Hariy, ofițer în 
armata britanică, se va 
antrena pentru a pleca 
în Irak.

Londra (MF) - Regimentul 
lui Harry, Blues and Royals, 
este prevăzut să servească în 
Irak începând din aprilie. în 
jur de 7.100 de militari bri
tanici staționează în special 
în sudul Irakului, unde se 
luptă cu insurgenții. Un 
purtător de cuvânt de la 
Clarence House nu a confir
mat informațiile despre 
prințul Harry, al treilea în 
ordinea succesiunii la tron. 
„Deocamdată nu a fost luată 
nici o decizie referitoare la 
desfășurarea forțelor”, a spus 
purtătorul de cuvânt.

CGldoi pui de leu, de trei ani, se joa
că cu un sac plin cu fân, intr-o grădină 
zoologică de Washington. (Foto: epa)

Salvarea animalelor
Londra (MF) - Englezii au donat peste 

35.000 de lire sterline, pentru salvarea unor 
animale de la grădinile zoologice din Româ
nia care urmează a fi închise, potrivit site- 
ului cotidianului Mail on Sunday. Ziarul 
notează că în cuști cu dimensiuni cuprinse 
între 1,5 și 4 metri, urșii se învârt neîncetat 
în ceea ce par a fi cercuri, în jurul unor 
bălți infecte formate din propriile lor excre
mente. Organizația Mondială pentru 
Protecția Animalelor și Bom Free au con
tribuit cu sume mari de bani, iar donațiile 
vin în continuare.

„Cârtița", premiat de critici
■ Filmul „Cârtița" - de
semnat cel mai bun film, 
iar Scorsese a primit 
trofeul pentru regie.

Los Angeles (MF) - Aceste 
premii sunt decernate de 
Broadcast Film Critics' Asso- 
ciation, o organizație care 
obișnuiește să anticipeze no
minalizările la Oscar. Anul

Kylie Minogue (Foto: epa)

suferă Kylie și că aceasta era 
prea obosită pentru a mai 
continua concertul. Kylie 
Minogue a fost nevoită să-și 
amâne turneul mondial 
„Showgirl” după ce a fost 
diagnosticată cu cancer la sân 
în mai 2005. Vedeta a fost 
operată în Australia și a 
încheiat tratamentul cu 
chimioterapie în decembrie 
2005. Potrivit casei de discuri 
Parlophone, cântăreața lu
crează la un material ce va 
fi lansat anul acesta.

ducă. Regimul, supervizat de 
experți chinezi, nu este prima 
încercare a grădinii zoologice 
de a-1 ajuta pe Chuang Chuang 
să își îndeplinească obligațiile 
conjugale, cei doi panda fiind 
chiar separați pentru o 
perioadă, în decembrie, în 
speranța că pasiunea se va 
aprinde. Nimic nu s-a întâm
plat însă. Specialiștii de la 
grădina zoologică le-au arătat 
celor doi urși clipuri por
nografice special realizate pen
tru ei.

De asemenea, angajații 
intenționează să instaleze un 
aparat de zăpadă în cușca 
celor doi urși, pentru a le su
gera mediul natural montan.

Prințul Harry se va antrena pentru a pleca în Irak (Foto: epa)

Reprezentanți din Minis
terul Apărării au spus la 
începutul anului că Harry ar 
urna să preia un întreg seg
ment de operațiuni, însă 

acesta, Scorsese este unul din
tre favoriții la Oscarul pentru 
cel mai bun film sau cel mai 
bun regizor. Totodată, „Câr
tița” este nominalizat la șase 
Globuri de Aur. Criticii ame
ricani au acordat p'remiul pen
tru cea mai bună comedie con
troversatului film „Borat”, 
„Mașini” a fost ales cel mai 
bun lungmetraj de animație, 
iar premiul pentru cel mai

prezența sa într-o zonă de 
conflict ar putea fi anulată în 
cazul în care el ar deveni o 
țintă specifică. Harry, de 22 
de ani, precum și alți membri 

bun documentar a fost câștigat 
de fostul vicepreședinte ame
rican Al Gore, cu „An Incon
venient Truth”. Forest Whi- 
taker i-a întrecut pe Will 
Smith și Leonardo DiCaprio și 
a câștigat premiul pentru cel 
mai bun actor, grație felului 
în care l-a întruchipat pe dic
tatorul Idi Amin din Uganda 
în filmul „The Last King of 
Scotland”. 

din regimentul său vor Iu: 
parte, săptămâna aceasta, 1< 
un curs, care este urmat doa1 
de trupele ce se îndreapt; 
spre o zonă de conflict. Cur 
sul de două zile îi va fami 
liariza pe Harry și colegii lu 
cu noțiuni de bază ale limbi 
arabe care se vorbește îi 
Irak, demersul făcând parti 
din strategia armatei de ; 
câștiga inimile și minții 
irakienilor. Soldații vor f 
pregătiți, de asemenea, ș 
pentru obiceiurile locale ș 
pentru viața în condiți 
extreme, adaugă sursa citata

Prințul William face și e 
parte din regimentul Blue 
and Royals, dar el nu poat 
servi îhtr-o zonă de răzbc 
pentru că este al doilea îi 
ordinea succesiunii la tron.

cei doi i-au reprezen
tat la carnavalul din 
localitatea Vivcani, din 
Macedonia, pe „Aclam și 
Eva”. (Foto: EPĂ)


