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UE dă o palmă ciobanilor
• Inaugurare. Noul sediu al Inspectoratului 
Școlar Județean Hunedoara, ale cărui lucrări 
de construcție s-au derulat pe o perioadă de 
11 ani, va fi inaugurat vineri, ora 10.00, în 
prezența oficialităților județene și a reprezen
tanților ministerului de resort. (S.B.)

■ în foarte scurt timp 
este posibil ca brânza si- 
bienilor să lipsească din 
piețele hunedorenilor.

Deva (T.S.) - Odată cu ade
rarea la UE țăranii români 
primesc o palmă grea. Brânza, 
laptele, ouăle sau mierea pro

duse de ei nu mai au ce căuta 
în piețele din județele de care 
nu aparțin. Contactat de coti
dianul Cuvântul Liber, Marius 
Lăzărescu, directorul ANSVA 
Hunedoara a declarat că „este 
o nebunie, nu cred că se va în
tâmpla așa ceva aici în județ. 
E adevărat că încă nu am pri
mit un comunicat de la cen-

tru, dar sper să existe o oare
care doză de înțelegere din 
partea Ministerului”, a spus 
Lăzărescu. Embargoul pro
ducătorilor devine o realitate, 
din 18 ianuarie, pentru piețe
le bucureștene. Autoritatea 
Națională Sanitar-Veterinară 
și pentru Siguranța Alimen
telor (ANSVA) a emis un or-

din prin care, de la data men
ționată, se va interzice comer
cializarea în halele din piețele 
Capitalei a brânzei, laptelui 
sau ouălor. Potrivit legislației 
Europene, producătorii vor 
putea comercializa doar pe 
raza județului unde sunt 
înregistrați. Ciobanii din piața 
Deva sunt îngrijorați, /p.3

HUON te ajută să fii cool!” a luat sfârșit.
\ Fericiții câștigători sunt: Olar Cristina (Si- 
’ meria), Gheorghițanu Daniel (Deva) și Bu

cea Alin (Deva). Felicitări! La concursul 
ce rulează deja pe www.huon.ro am pus în 
joc un I-podCupidon! Ca să aveți un Valen- 
tine's beeeetooonnn... în pas cu HUON!

(Foto: M.Ș.)
< ............. >

Nemulțumiți de SAMTID
Orăștie (M.S.) - Finalizarea proiectului de 

reabilitare a rețelelor de apă din municipiul 
Orăștie, prin Programul SAMTID, al Uniu

nii Europene, a fost pre
lungită cu un an, fapt care 
nemulțumește autoritățile 
locale. Programul SAMTID 
prevede reabilitarea și mo
dernizarea rețelei de apă pe 
o lungime de 19,7 kilometri 
de pe 32 de străzi din

municipiul Orăștie. Conform datelor ofi
ciale, lucrările de pe șase străzi nu au fost 
atacate, iar pe celelalte zone ale orașului re
abilitările de rețele au fost efectuate în pro
porții cuprinse între 20 și 70 la sută. Media 
de finalizare a lucrărilor este de aproxima
tiv 25 la sută, /p.6

losif Blaga

uorvinui 2005 rămâne lâ 
Hunedoara, după ce „răz
boiul rece” dintre Primăria 
Hunedoara și clubul Corvi- 
nul 2005 s-a încheiat cu un 
rezultat favorabil... supor
terilor. /p.7 (Foto: T. Mânu)
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Mai puține paturi de spital
■ Un număr de 274 de 
paturi din spitalele hu- 
nedorene va fi eliminat 
din această săptămână.

Deva (C.P.) - Cele mai 
multe paturi se vor desființa 
la Spitalul din Petroșani - 57 
și la cel din Hunedoara - 55. 
La Deva, numărul paturilor 
din spital se vâ reduce cu 
trei. „Vor fi diminuări la

secția de pediatrie-ginecolo- 
gie, dar crește numărul 
paturilor în secțiile neurolo
gie, interne și la nou-înfi- 
ințata secție de chirurgie 
toracică”, a declarat Dan 
Magheru, directorul Autorită
ții de Sănătate Publică Hune
doara.

Criteriile după care s-a 
făcut restructurarea au ținut 
cont de numărul de pacienți 
înregistrați într-un an în

secție, de cazurile care pot fi 
tratate în ambulatoriu (aceas
ta fiind tendința viitoare în 
acordarea îngrijirii medicale) 
și de adresabilitatea fiecărei 
zone deservite de unitatea 
spitalicească. în contextul 
reorganizării activității în 
spitale, nu vor exista con
cedieri ale angajaților. Per
sonalul mediu va fi reorien- 
tat spre alte secții din spital 
sau zonă, /p.5

Accident mortal
Zeicani (M.T.) - Doi ti

neri și-au pierdut viața, 
în noaptea de duminică 
spre luni, într-un grav 
accident de circulație, 
petrecut în localitatea 
Zeicani, situată la limi
ta cu județul Caraș-Seve- 
rin. Tinerii cărășeni e- 
rau studenți și se îndrep
tau spre Timișoara, /p.3

Patinoarul rămâne închis
Unde ne plasăm banii?
Pe zi ce trece, românii își scot bani! de la ciorap și îi in
vestesc. Contdrtn «eviziunilor, cele mai bune plasamente 
pentru 2007 suni în imobiliare și în acțiuni.

■ Așteptat cu sufletul 
la gură de deveni, pati
noarul nu și-a deschis 
porțile nici ieri.

Deva (C.B.) - Data de 15 
ianuarie, noul termen de 
deschidere a patinoarului de 
la poalele Dealului Cetății, 
avansat de viceprimarul Flo
rin Oancea, a expirat, însă 
devenii nu au avut pentru ce 
încălța patinele. Deschis încă 
de anul trecut, patinoarul nu 
a funcționat în acest sezon

din cauza celor patru motoare 
care au cedat la pornire. Re
parate la Târgu Mureș, după 
declarațiile viceprimarului 
Florin Oancea, repunerea lor 
în funcțiune durează de ceva 
timp. Din acest motiv se pare 
că amatorii de patinaj vor 
mai avea de așteptat până să- 
și satisfacă hobby-ul.

Data când patinoarul din 
municipiul Deva va fi redes
chis rămâne deocamdată în 
ceață, întrucât edilii locali nu 
au fost ieri de găsit pentru a 
formula un răspuns.

Cutiile poștale din blocuri sunt învechite, inestetice 
și ușor de spart. Cei care doresc să le schimbe trebuie 
să se adreseze asociației de care aparțin, /p.3

(Foto: T: Mânu)
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• Josep Borrell, președin
tele Parlamentului Euro
pean, le-a urat bun venit 
ieri, în deschiderea primei 
ședințe plenare din 2007 a 
Legislativului comunitar,

celor 18 noi membri din Bulgaria și celor 
35 de europarlamentari români. Odată cu 
intrarea României și Bulgariei în UE, la 1 
ianuarie, numărul parlamentarilor euro
peni a crescut de la 732 la 785.

Iranul nu 
renunță

Teheran (MF) ■ Tehe
ranul a anunțat, ieri, că 
va continua planul de 
instalare a 3.000 de cen
trifuge atomice, cât și 
producerea la scară in
dustrială a combustibi
lului nuclear, despre ca
re Occidentul afirmă că 
ar putea face parte din- 
tr-un program de produ
cere a bombei nucleare. 
„Continuăm producerea 
combustibilului nuclear 
care are nevoie de 3.000 
de centrifuge. Acest 
plan merge înainte și se 
apropie de finalizare”, a 
declarat purtătorul de 
cuvânt al Guvernului.

Au sosit 
la Bagdad

Bagdad (MF) - Primii 
militari americani care 
vor lua parte la noul 
plan de securizare a 
Bagdadului au sosit deja 
în capitala irakiană, a 
anunțat, ieri, comandan
tul trupelor americane 
în Irak, generalul 
George Casey. Generalul 
a refuzat să ofere detalii 
sau să precizeze data la 
care vor începe operați
unile.

Jose Manuel Bar- 
rOSO (Foto: EPA) 

La unison
Roma (MF) - Preșe
dintele Comisiei Eu
ropene, Jose Manuel 
Barroso, și premierul 
italian Romano Prodi 
au condamnat, ieri, 
la Roma, execuția a 
doi colaboratori ai 
fostului dictator iraki
an Saddam Hussein, 
reiterându-și opoziția 
față de pedeapsa cu 
moartea. „Avem o 
poziție de principiu 
împotriva pedepsei 
cu moartea. Un om 
nu are dreptul să ia 
viața altui om", a 
afirmat președintele 
Comisiei Europene, 
Jose Barroso. Cei doi 
colaboratori apropiați 
ai lui Saddam Hus
sein, Barzan al-Tikriti 
și Awad al-Bandar, 
au fost spânzurați în 
secret ieri dimineață, 
la două săptămâni 
după executarea fos
tului președinte de la 
Bagdad.

O explozie ce a avut loc, ieri, 
într-o tabără de refugiați afgani din 
Peshawar, Pakistan, a ucis patru afgani.

(Foto: EPA)

Prodi în România
București (MF) - Premierul Călin Popescu 

Tăriceanu și omologul său italian, Romano 
Prodi, urmează să semneze azi o Declarație 

politică vizând noile priorități 
ale parteneriatului strategic 
dintre cele două state, având 
în vedere noul statul al Româ
niei de țară membră a Uniunii 
Europene.

Premierul italian va fi pri
mit de Tăriceanu la Palatul 
Victoria cu onoruri militare și 
va avea o discuție și cu preșe
dintele Traian Băsescu, la Pa

latul Cotroceni.
Cele două state aniversează, în 2007, îm

plinirea a 10 ani de la semnarea Declarației 
privind Parteneriatul Strategic româno-ita- 
lian.

Pe agenda discuțiilor se va afla și situația 
comunității românești din Italia și a comu
nității italiene din România.

Romano Pro
di (Foto- EPA)
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întâlnire Băsescu-luscenko
«9

■ Cei doi au convenit la 
Sighetu Marmației ca 
românii să meargă în 
Ucraina fără vize.

Sighetu Marmației (MF) - 
Românii vor călători în U- 
craina fără vize, iar ucraine
nii vor putea veni în țara 
noastră pe bază de vize acor
date gratuit, a anunțat, ieri, 
la Sighetu Marmației, preșe
dintele Ucrainei, Viktor Iuș- 
cenko, după discuții cu șeful 
statului român.

Președintele României, Tra
ian Băsescu, și omologul său 
ucrainean, Viktor lușcenko, 
au susținut, la Primăria din 
Sighetu Marmației, o confe
rință de presă comună.

lușcenko a precizat că i-a 
cerut lui Traian Băsescu sim
plificarea formalităților de 
trecere a frontierei românești. 
El a spus că au convenit ca 
Ucraina să dea dreptul cetă
țenilor români să călătoreas
că în această țară fără vize,

Traian Băsescu și Viktor lușcenko (Foto: arhivă)

Ir . jr ■
«ti

iar partea română să acorde 
vize gratuite pentru ucrai
neni. Detaliile pentru aplica
rea acestor măsuri vor fi sta
bilite într-o întâlnire a auto
rităților specializate din cele 
două țări.
Pentru minorități

Președintele Ucrainei a mai 
anunțat că va fi deschis un li
ceu românesc la Odessa și că, 
la cererea părții ucrainene, în 
România vor fi deschise două

licee pentru minoritatea u- 
craineană, unul dintre aces
tea la Tulcea.

La rândul său, Băsescu a 
menționat că solicitarea mi
norității ucrainene privind 
deschiderea de școli în Româ
nia va beneficia de toată des
chiderea la nivel guverna
mental. Președintele Traian 
Băsescu și omologul său u- 
crainean, Viktor lușcenko, au 
tăiat, ieri, panglica de inaugu
rare a podului peste Tisa, la

jumătatea acestuia, după ct 
au deschis punctul de treceri 
a frontierei Solotvino-Sighet 
în partea ucraineană.

Președintele Traian Băses 
cu a sosit, ieri, la ora 10,00, ț, 
Sighetu Marmației, pentru11, 
deschide punctul de frontier: 
Sighet-Solotvino și pentru i 
inaugura podul istoric pești 
Tisa. Președintele Ucrainei 
Viktor lușcenko, a ajuns, li 
scurt timp, în partea ucrai 
neană a punctului de frontie 
ră Solotvino- Sighet, fiind aș 
teptat de buciumași și tiner 
îmbrăcați în costume popule 
re. La câteva minute, în pai 
tea ucraineană a podului a sc 
sit și Traian Băsescu, cei dc 
șefi de state întâlnindu-se aic 
și îmbrățișându-se.

După inaugurarea podulu 
cei doi șefi de state au mei 
la primăria din Sighetu Mai 
mației, iar înainte de a intr 
în sediu s-au adresat, de p 
treptele instituției, celor câți 
va sute de localnici aduna 
acolo.

Regele Mihai a fost la CNSAS
■ S-a declarat impresio
nat de cele câteva file 
din dosarul său, pe care 
a apucat să le citească.

București (MF) - Regele Mi
hai - însoțit de Regina Ana, 
Principesa Margareta și Prin
cipele Radu - a venit la 
CNSAS, pentru a-și vedea 
dosarul.

Fostul suveran Mihai I a 
venit, ieri, la ora 11.00, la 
CNSAS, pentru a-și vedea 
dosarul, dar și pentru a dis
cuta cu membrii Colegiului.

CNSAS are doar o mică 
parte din documentele întoc
mite de fostele servicii secrete 
care l-au urmărit pe Regele 
Mihai, însă restul - „cantitate 
importantă” - ar trebui să se 
afle încă în posesia actualelor

Pe șleau
Paris (MF) - Turcia „nu își 

are locul” în Uniunea Euro
peană, a afirmat duminică 
Nicolas Sarkozy, candidatul 
dreptei franceze la alegerile 
prezidențiale din aprilie-mai, 
într-un discurs pronunțat du
pă învestirea lui de către 
membrii formațiunii UMP, 
din care face parte.

„Vreau să spun că Europa 
trebuie să-și creeze frontiere, 
că nu toate țările au vocația 
de a se integra în Europa, în
cepând cu Turcia, care nu își 
are locul în interiorul Uniu
nii Europene”, a afirmat Sar
kozy.

„Dacă extindem fără limite 
Europa, riscăm să distrugem 
uniunea politică europeană. 
Nu voi accepta niciodată a- 
cest lucru”, a adăugat candi
datul la președinție, în opinia 
căruia Europa este „un multi
plicator de puteri”, fără de ca
re „bătrânele noastre națiuni 
nu vor mai însemna nimic în 
mondializare”, și în lipsa că
ruia „conflictul civilizațiilor 
va deveni mai probabil”.

Pentru a repune Europa în 
mișcare, Sarkozy a apreciat 
că „urgența o reprezintă a- 
doptarea pe cale parlamen
tară a unui tratat simplificat, 
nu reîntoarcerea” la Tratatul 
constituțional respins de ale
gătorii francezi în 2005.
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servicii secrete, în arhivele a- 
cestora, a declarat înaintea vi
zitei fostului suveran Ticu 
Dumitrescu, membru al Cole
giului.

Ticu Dumitrescu nu a pu
tut preciza ce proporție din 
dosarele care-1 vizează pe fos
tul suveran Mihai I au ajuns 
la CNSAS și nu a putut nomi
naliza nici instituțiile care ar 
putea să dețină restul însă a 
declarat că „în mod cert” su
veranul a fost urmărit.
Impresionat

Regele Mihai I s-a declarat 
impresionat de cele câteva 
file din dosarul său, pe care 
a apucat să le citească în 
scurta sa vizită la sediul 
CNSAS, urmând ca toate do
cumentele care-1 vizează să fie 
studiate de Principesa Marga

reta, care va fi împuternicită 
de tatăl său în acest sens.

Regele a petrecut la CNSAS 
doar trei sferturi de oră, timp 
în care, potrivit lui Ticu Du
mitrescu, a vizitat instituția 
și a stat de vorbă cu șefii de 
departamente și secții.

„După vizită, Majestatea Sa 
a citit câteva file din cele do
uă dosare care-1 vizează și ca
re se află în posesia noastră. 
Majestatea Sa a fost vizibil e- 
moționat să revadă între ace
le coperți o serie de înscrisuri 
din presa vremii, dar și o se
rie de delațiuni ce-1 vizau. 
Mi-a rămas în minte numele 
conspirativ al unuia dintre 
turnătorii săi: Romeo. Acesta 
era, cel mai probabil, cineva 
din interiorul Palatului”, a 
declarat Ticu Dumitrescu.

Un vehicol a fost
distrus, ieri, de o bom
bă, pe o stradă din Bag
dad. Nu s-au înregistrat 
victime omenești.

(Foto: EPA:

Awad Hamed al-Bander și Barzan Ibrahim al-Tikriti (Foto epa)

Colaboratorii lui Saddam
Hussein au fost executați

Londra (MF) - Cei doi co
laboratori ai fostului dictator 
irakian Saddam Hussein, Bar
zan Ibrahim al-Tikriti, fratele 
vitreg al acestuia, și Awad 
Hamed al-Bander, președin
tele tribunalului revoluționar, 
au fost executați, relatează 
Sky News.

Procurorul Munqith al-Fa- 
roon a declarat că cei doi acu
zați, condamnați la moarte în 
procesul de la Dujail, au fost 
executați. „Guvernul ne-a che
mat dimineață devreme și

ne-a spus să trimitem pe cine
va. Am trimis un judecător 
care să fie martor la execuția 
care a avut loc”, a adăugat el.

Săptămâna trecută, preșe
dintele irakian Jalal Talabani 
a cerut Guvernului să amâne 
execuția.

Awad Hamed al- Bander și 
Barzan Ibrahim al-Tikriti au 
fost spânzurați ieri, pentru 
crime împotriva umanității 
comise în cazul uciderii a 148 
de șiiți la Dujail, în anii '80, 
a anunțat Guvernul irakian.

Cu PLD la tribun;
București (MF) - Theod 

Stolojan, Valeriu Stoica 
Gheorghe Flutur s-au preze 
tat, ieri, la Tribunalul Buc 
rești, pentru a-și susține ci 
erea de înregistrare a Par 
dului Liberal Democrat (PL 
în Registrul partidelor pc 
tice.

Partidul Solidarității Den 
cratice pentru Șanse Egale 
o Societate Mai Bună și Io 
Ceaușu au făcut, în 11 dece 
brie, cereri de intervenție 
dosarul privind înregistra) 
Partidului Liberal Democi 
în Registrul partidelor pol 
ce.

Formațiunea politică 
Ioan Ceaușu sunt cunosc 
ca intervenienți în mai mu 
dosare de înființare a pai 
delor, cererile lor fiind r 
pinse.

Avocatul Valeriu Stoic: 
declarat că respectivele o 
testații sunt simple form; 
tăți.

PLD a depus, în data de 
decembrie, documentația 
vederea înregistrării ca p 
tid politic.

Conform articolului 20 i 
Legea partidelor politice, T 
bunalul București examir 
ză cererea de înregistrar 
partidului politie în ședi 
publică, cu participarea 
prezentantului Parchetulu
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• Profesom-elevi! în următorii trei ani 
peste 60.000 de profesori români vor fi 
instruiți în cadrul unui program de dez
voltare profesională destinat cadrelor 
didactice. Ei vor învăța să utilizeze com
puterele și Internet-ul ca instrumente de 
cercetare, comunicare și dezvoltare a 
creativității elevilor. (S.B.)

"Unde vând trei tone de caș?!"

Declarații
Hunedoara (C.P.) - Hu- 

nedorenii care benefici
ază de ajutoare financia
re pentru încălzirea lo
cuinței trebuie să-și ac
tualizeze declarațiile de 
venituri, dacă au primit 
bani în plus la salarii 
sau pensii în ultima 
perioadă. La Hunedoara, 
oamenii trebuie să se 
adreseze Biroului de 
Asistență Socială, situat 
vizavi de sediul Primă
riei, Str. Libertății, nr. 
17.

Subiecte de 
examen pe 
Internet!

Deva (S.B.) - Elevii de 
clasa a VlII-a și de clasa 
a Xll-a au, începând de 
ieri, 12.000 de variante 
ale examenelor de Ba
calaureat și Teste Națio
nale pe site-ul Ministe
rului Educației și Cer
cetării: www.edu.ro. Ele
vii, părinții și profesorii 
vor putea accesa și des
cărca toate aceste vari
ante. Subiectele vor pu
tea fi astfel rezolvate și 
învățate în timp util, iar 
la examene elevii se vor 
prezenta cu lecția învăța
tă.

Tentativă 
de furt
Deva (M.T.) - Un 
bărbat de 51 de ani, 
Mircea K., din Sebeș, 
județul Alba, este 
cercetat de către 
polițiștii Biroului 
Poliției de Ordine 
Publică Deva, pentru 
tentativă de furt cali
ficat, după ce 
duminică acesta a 
profitat de faptul că 
ușa era descuiată și a 
intrat în casa unei 
femei, E.G., de 57 de 
ani, din Deva, cu 
intenția de a fura 
bunuri. „în urma 
verificărilor efectuate, 
polițiștii au stabilit că 
bărbatul a pătruns în 
casa situată pe Stra
da Mureșului, din 
Deva, profitând de 
faptul că ușa de 
acces nu era asigu
rată. Ulterior, acesta 
a fost surprins în fla
grant în interiorul 
locuinței de către 
Claudiu T. din Hune
doara, care se afla în 
vizită la femeie", 
declară purtătorul de 
cuvânt al IPJ Hune
doara, subinspector 
Bogdan Nițu. Autorul 
urmează a fi prezen
tat Judecătoriei Deva 
cu propunere de 
arestare preventivă.

K

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

doara
■ Cabinet medical doctor Chiriac Vasile, din Hunedoara
- Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara
- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hune

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

doara
- Coffee „Snacl; Savoya", din Deva
- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva
- Cabinet medical Promosan, din Deva
- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simeria
- Restaurant „Bulevard", din Deva, b-dul Decebal, bloc 
M, parter
- Cabinet medical „Șonei Raimond", din Hunedoara, 

b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 1/14
- Cabinet medical doctor Mihalache Nicolae, din 

Hunedoara
- Restaurant „Nikos Kreta", din Hunedoara

■

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.

cuvâhb 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 0720/400555 (tarif normal). Pot fi adăugate 
și scurte comentarii, însoțite de nume.

NU
Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 
0720/400555 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 
comentarii, însoțite de nume,

Puteți vota prin SMS 
până vineri, ora 15.

■ Ciobanii speră ca 
Guvernul să-i lase, în 
continuare, să-și vândă 
produsele în piețe.

Tiberiu Stroia________________
ti beriu.stroia@i nformmedia.ro

Deva - Majoritatea celor 
care vând brânză de oaie în 
piața din Deva sunt ciobani 
din județul Sibiu. Interesant 
este că toți știau că, în 
București, nu mai au acces în 
piață. Cu toate acestea însă 
speră să-și continue activi
tatea în alte piețe din țară. 
„Mai am trei tone de brânză 
de vara trecută. Trebuie ca 
statul să mă lase să le vând 
undeva. Dacă ne-am îngră
mădi cu toții în Sibiu ar fi un 
dezastru. Cred că în acest fel 
se va încuraja și mai mult

Piața Devei va fi văduvită de produsele din zona Sibiului

specula. Și asta pentru că vor 
apărea tot felul de intermedi
ari din țară care au certifi
cat de producător și care vor

achiziționa brânza de la noi 
pe bani de nimic. Intrăm în 
faliment”, spune Ioan Mocanu 
cioban din Marginea Sibiului.

Maria Costea susține că vin
de brânză în piața Deva de 15 
ani. „Nu pot să cred că ne 
interzic accesul în piață. O să 
ajungem muritori de foame”, 
crede femeia.
Nu e bună!

Nici cumpărătorii deveni 
nu sunt de acord cu această 
legislație. „Mănânc numai 
brânză de casă. Cea de la 
magazin mi se pare prea 
sărată și cu prea multe chi
micale în ea. Europenii spun 
că trebuie să mâncăm să
nătos. Păi ei știu cum se face 
brânza de casă?”, se întreabă 
Maria din Deva.

Nici Costel Moise nu este 
încântat de idee. „Am auzit că 
trebuie să mă duc în Sibiu la 
poarta omului dacă vreau 
brânză de oaie. E o tâmpe
nie”, susține deveanul.

Vor alte cutii poștale
■ Din cauza aspectului 
inestetic și al furturilor 
devenii ar dori schim
barea cutiilor poștale.

Deva (C.B.) - Cutiile poștale 
din majoritatea blocurilor din 
județ arată jalnic. Cetățenii 
pe care designul vechi de tip 
comunist a început să-i de
ranjeze tot mai mult, se arată 
nemulțumiți de calitatea ser
viciilor poștale din cauza cuti
ilor. Acestea devin neîncăpă
toare pentru corespondențe, 
facturi sau diferite broșuri 
promoționale. Pentru că ni
velul lor de siguranță este 
aproape nul, oamenii își pro
tejează scrisorile cu lacăte. 
Locatarii blocurilor nu sunt 
mulțumiți de faptul că adesea 
scrisorile pe care le primesc 
trebuie să le ia de jos sau nu 
le mai găsesc deloc. „Dacă tot 
am intrat în Uniunea Euro

peană să le facem mai mo
derne și mai frumoase. Cine 
a mai văzut în Europa cutii 
poștale închise cu lacăt? Ar 
trebui făcută o yală cu cheiță, 
să intrăm și noi în rândul 
oamenilor civilizați”, crede 
Sandu Stanca. „Felul în care 
arată cutia poștală ține și de 
educația oamenilor. Ar fi 
excelent dacă s-ar schimba 
actualele cutii poștale și s-ar 
aduce altele mai sigure și mai 
estetice. Faptul că încă avem 
lacăte pe cutii spune multe”, 
afirmă Dana Roman.
Nici poștașii nu le vor

Nici poștașii nu sunt prea 
încântați de cutiile poștale 
din blocuri și afirmă că for
matul învechit al acestora le 
îngreunează munca. „Cutiile 
sunt învechite și mici, iar în 
unele cazuri nu există. Din 
cauză că se fură ușor cores
pondența avem probleme cu

Dana Roman Lidia Dogaru Sandu Stanca

locatarii care ne acuză că nu 
le aducem facturile sau 
scrisorile”, afirmă poștașul 
Lidia Dogaru. Președinta Aso
ciației numărul 188 din Deva, 
Maria Firuț afirmă că loca
tarii își pot schimba singuri 
cutiile dacă nu sunt mul
țumiți de ele, însă pentru 
acest lucru trebuie să aloce o 
anumită sumă de bani. „Cei 
care nu sunt mulțumiți de 
cutiile poștale din bloc tre
buie să vorbească la asociația

de care aparțin, pentru că 
fiind proprietari își pot 
cumpăra singuri cutia poștală 
pe care o doresc. Noi am dat 
comandă și le-am schimbat, 
fără să ne coste foarte mult. 
Am fost la un atelier de tâm- 
plărie, ni s-au făcut măsu
rători și problema cutiilor 
poștale s-a rezolvat”.

www.hupn.FO fî

Vrea neapărat salariul de merit
■ O învățătoare din 
Nojag contestă decizia 
de a nu i se mai acor
da salariul de merit.

Certeju de Sus (C.B.) - Sa
lariile de merit acordate con
form unei metodologii elabo
rate de Ministerul Educației 
și Cercetării naște contro
verse la Certeju de Sus. Elvi- 
ra Suciu, învățătoare la o 
școală pregătitoare din Nojag, 
sat ce aparține de comuna 
Certeju de Sus, consideră că 
dosarul de activitate prin 
care putea primi în conti
nuare salariul de merit nu a 
fost analizat corespunzător. 
„Față de anul trecut am acti
vități în plus chiar din acest 
an. Nimeni de pe raza co

munei nu are grupă pregă
titoare cum am eu și deși am 
activități dintre cele mai con
sistente, nu voi mai primi 
salariul de merit”, spune Elvi- 
ra Suciu. Din cele cinci 
salarii de merit oferite de 
minister școlii din Certej 
(patru pentru cadre didactice 
și unul pentru cadre nedi- 
dactice) Elvira Suciu a con
testat trei. Ea este dezamăgită 
de modul în care au fost ana
lizate dosarele și cere mai 
multă transparență. „A venit 
o doamnă inspector de la 
minister, dar în loc să veri
fice dosarele tuturor celor 
înscriși au reînceput proce
dura cu al meu. Să-și prezinte 
toată lumea dosarele, inclusiv 
domnul director. Vreau ca 
totul să fie transparent și

democratic”, cere Elvira 
Suciu.
“Nu se îcadrează**

Directorul Școlii Generale 
Coordonatoare Certeju de 
Sus, Constantin Dehelean 
afirmă că „în Consiliul de 
Administrație s-a stabilit o 
fișă cu un punctaj întocmit 
după procedura din metodolo
gie. Doamna Elvira Suciu a 
beneficiat anul trecut de 
salariu de merit acordat după 
aceleași proceduri după care 
s-au analizat dosarele de 
acum și nu se mai încadrează 
în cele patru salarii de merit 
pentru cadre didactice acor
date în acest an. în urma 
analizării contestației s-a 
rămas la decizia inițială de a

www.huon.ro j
Spune-ți părerea pe forum! l

Constantin Dehelean

rit învățătoarei Elvira Suciu”.
Au primit salarii de merit: 

învățătoarele Mariana Todo- 
ran, Floare Țic, Angela Mik- 
los, directorul Constantin 
Dehelean și Ana Câșlaru de

nu se acorda salariu de me- ’ la personalul de întreținere.

Au murit în drum spre școală
Zeicani (M.T.) - în urma 

unui accident de circulație 
petrecut ieri noapte, la câte
va minute după ora 24.00, doi 
tineri din județul Caraș-Seve- 
rin, studenți la diferite fa
cultăți din Timișoara și-au 
pierdut viața, iar al treilea a 
fost grav rănit. Tragicul acci
dent s-a petrecut pe DN 68, în 
localitatea Zeicani. Conducă
toarea autoturismului Dacia 
1310, Suzana B., de 21 ani, din 
Oțelu Roșu, nu a adaptat 
viteza la condițiile de drum, 
a derapat, a pierdut controlul 
volanului și s-a izbit violent 
de un cap de pod.

în urma impactului con
ducătoarea autoturismului a 
murit pe loc, la fel și 
pasagera din partea dreaptă a 
mașini, Diana M., de 21 de 
ani, din aceeași localitate. 
Singurul care a scăpat cu 
viață a fost Ionuț T., de 20 de 
ani, din localitatea Băușari, 
județul Caraș, care ocupa 
unul din locurile din spate 
ale mașinii. Tânărul a fost 
transportat în stare gravă la 
spital. Polițiștii continuă 
cercetările pentru a stabili cu 
exactitate împrejurările în 
care s-a petrecut tragicul acci
dent rutier.

"Pensionarii" cer spațiu
Hunedoara (C.B.) - Su

prafața de 500 mp a Gră
dinii Zoologice din Hune
doara nu mai corespunde

Mai bine în libertate!

conform noilor norme euro
pene. Din acest motiv pri
măria va fi nevoită să 
mărească suprafața ampla
samentelor actuale, să re
nunțe la o parte din speci
ile deținute și să reducă 
numărul de exemplare la 
unele specii pentru a se 
putea încadra în normele în 
vigoare. în 2006 s-au cheltuit 
42.500 de lei cu hrana ani
malelor, cu materialele sa
nitare, medicamentele și 
dezinfectantele necesare.

http://www.edu.ro
nformmedia.ro
http://www.hupn.FO
http://www.huon.ro


1759 - Se deschide, la Londra, British Museum. |
1920 - La un an de la ratificare, intră în vigoare al I 
18-lea amendament la Constituția SUA, privind pro- f 

hibiția vânzării băuturilor alcoo
lice._____________________________
1933 - S-a născut scriitoarea 
Susan Sonntag (m, 2004).______
1948 - S-a născut regizorul de 
film Jchn Carpenter («Ha- 
loween», -<The Thinq»).
1969 - La Praga, studentul Jan

Palach (20 ani) își dă foc, în semn de protest față de 
invadarea Cehoslovaciei de către Unimea Sovietică.
1974 - S-a născut fotomodelu. britanic Kate Moss 
(foto), _______________________ _______________________
1991 - Lansarea operațiunii «Furtună în deșert» pen
tru eliberarea Kuwaitulu, invadat la 2 august 1990 
de Irak.
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VREMEA
■2° 9°
minim 1* maxim

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

nima de -2°C.

Prognoza pentru două zile
Miercuri. Preponderent noros. Maxima va 

fi de 10°C, iar minima de -1°C.
Joi. Pe alocuri ploi (dimineața). Tempe

ratura maximă va fi de 11°C. Minima va fi 
de circa 0°C.

i

Calendar Creștin-Ortodox_____________________
închinarea cinstitului lanț al Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Pevsip 

și cei împreună cu el.

Calendar Romano-Catolic
i Sf. Marcel I; Priscilla.

Calendar Greco-Catolic______
Cinstirea Lanțului Sf. Ap. Petru.

Energie electrică
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 
orele:
8.30- 10.00 în Deva, Cartier Gojdu, bl. M4, M5, M6, 
M7, blocul experimental, Trustul de Construcții, bl. Al, 
bl. AB1, bl. A6, bl.A6' (A6 prim), B6, C7, Complex 
Mărăști, bl.D3, bl.D4, bl.D6 - întreruperi de scurtă 
durată.
8.30- 15.00 în Deva, str. Eminescu, bl.C2, sc. A, B, C, D. 
9.00-17.00 în localitățile Câmpuri Surduc, Câmpuri 
de Sus (inclusiv zonele CET Câmpuri și CFR Servicii 
Interne) Tătărăști, Tisa și Burjuc.

Gaz__________________________________________________
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în 
Deva, între orele:
9.30 - 12.30 pe str. Cuza Vodă bl.D5.
10.30 - 13.30 pe str.Cuza Vodă bl.D2, sc.A.B și bl.D3, 
sc.A.
9.00 - 16.00 pe B-dul Decebal bl.D, sc.B și D.Zam- 
firescu bl.02, sc.A și B

Apă_________ •: __________ i__ L
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.

REȚETA ZILEI

Pui și ciuperci cu sos de 
muștar si vin

A A

Ingrediente: 2 bucăți de piept de pui, 50 g parmezan 
ras, 50 g cașcaval, 250 g ciuperci proaspete, 1/4 pahar 
de muștar, 50 ml vin alb sec, 1 cățel mare de usturoi, 
2 linguri de boia dulce, 1 linguriță rasă cimbru, sare și 
piper.
Mod de preparare: Se spală pieptul de pui și se taie în 
2 bucăți fiecare. Cuptorul se pornește la 375°F. într-o 
cratiță se pun apoi puiul dat prin usturoiul pisat și ciu
percile tăiate felii de 5 mm grosime. într-o cană se 
amestecă vinul cu muștarul și cimbrul. Această com
poziție se toarnă pe pui peste care se rade cașcavalul 
și se adaugă parmezanul. După ce se presară boiaua 
dulce și piperul se dă la cuptor aproximativ 45 de 
minute, până puiul este acoperit de o crustă.

Poftă bună! (Foto: arhivă'
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INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 
tn perioada 9 - 29 Ianuarie, Cuvântul Liber vrea sâ-i 
demonstrezi cât de ușor te poți Juca cu cuvintele. 
Dezleagă corect toate Integrameîe apărute tn această 
perioadă, realizează o colecție și trimlte-o alături de 
talonul completat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, sau 
depune-o Tn cutiile speciale Cuvântul liber, până tn 6 
februarie.
Extragerea va avea loc în 7 februarie, iar numele 
câștigătorului va fi publicat tn ediția din 8 februarie.

CUVÂNTUL liber te vrea cAștigAtori

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

50 RON Al CÂȘTIGAT!
r................................
| Nume....................................................
I Prenume.................................. .........
i
i Adresa................................................
I ..............................Tel............................
I
J Localitatea ...................................

t

I

! Sunteți abonat la Cuvântul liber? I 

DA □ NU □

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

&

Berbec

Poate dați o raită prin împrejurimi. Dacă da, vedeți să nu 
rămâneți fără benzină și să aveți și o roată de rezervă la 
voi, lanțuri, mă rog, să nu rămâneți blocați, înzăpeziți.

Taur

Vi se acordă, cine știe, o a doua șansă! Nu vă jucați cu sen
timentele celuilalt, indiferent cine e omul, că nu vă mai 
întâlniți cu o astfel de ocazie. Profitați, vă rog.

Gemeni

întâlnire importantă. Poate are legătură cu serviciul sau 
pentru unii dintre voi cu soarta căsniciei. Fiți îngăduitori, 
mai reduceți din pretenții ca să existe o cale de împăcare.

Rac

Oferte de a ieși pe afară să luați o gură de aer, să faceți 
un pic de mișcare. Să sperăm veți fl apți, că nu vă doare 
nimici La sănătate e un minusl...

Dacă aveți ceva pe suflet - știți că ați greșit cu ceva sau n- 
ați nimerit contextul care să vă permită să dațf ochii cu 
omul cu care n-ați lămurit o situație, azl.e momentul.

Fecioara

Vă pregătiți să faceți o vizită? Nul Veți avea voi musafirii? 
Oricum, vă-ntâlniți cu niște rude, poate și prieteni - veți fl 
mai mulți. Cineva din anturaj e bolnav și îl veți vizita.

Balanța

O să fie nevoie de sfatul, de contribuția voastră la o ma
nifestare cu public. Poate experiența voastră în domeniu 
vă recomandă pentru postura de lider.

Scorpion

O să intrați, probabil, în banii de rezervă, de economii, ca 
să faceți cuiva o surpriză cuiva lipsit de posibilități. Este 
un mare act de generozitate din partea voastrăl

Săgetător

Trebuie spus lucrurilor pe nume, ca să puteți depăși cu bine 
o situație confuză, dar trebuie să fiți convinși că dreptatea 
e de partea voastră.

Capricorn

încep să se adune banii de prin toate părțile. Răsfoiți un 
pic șî oferta de lucru să vedeți ee vă convine. Analizați apoi 
și faceți o comparație.

Vărsător

Sunteți stăpâni pe situație, șefii vă acordă credit - vin șl 
bani de pe urma strădaniilor voastre, iar viața capătă sens, 
în sfârșit și pentru dumneavoastră!

Pești

Poate se hotărăște, azi, șeful să vă mărească salariul, să 
vă semneze o cerere de transfer de pe o funcție pe alta 
sau să vă dea sporurile salariate promise...

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:00 Justiție militară (s). 
0Cu: David James Elliott

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

9:10 Dis-de-seară (r) 
10:20 Celebritățile timpului

0tău (s)
10:30 Profesioniștii (r)
11:30 Sănătate pentm toții 

(0
12:00 Ne vedem la... TVRI 
13:00 Hannah Montana (ep.

06, comedie, SUA, 
2006)

13:30 Desene animate. Club 
Disney (SUA) 

14:00 Jurnalul TVR 
15:00 Deliciile bucătăriei

(doc. Anglia, 2005) 
15:30 Oglinda retrovizoare.

Magazin de informare 
și educație rutieră 

16:00 Kronika. Emisiune în 
limba maghiară 

17:00 Jurnalul TVR 
17:15 @om Mâine este 

acum!
17:45 Dis-de-seară 
19:00 Jurnalul TVR. Sport

20:20 Talk- Show.
Transmisiune directă 

21:50 Anatomia lui Grey (ep.
02, dramă, SUA, 2005). 

Cu: Ellen Pompeo 
22:45 Jurnalul TVR t 
23:15 Dinastia (ep. 15) 
23:45 Celebritățile timpului

0tău (1 episod) 
23:50 Integrame despre inte

grare (1 episod) 
24:00 Viața ca-n filme (ep.

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

0*35 Secretul (thriler, SUA, 
• 2001). Cu: Cal Badea 
Paul Michael Rotm 
son. R.: George Sarto 
Pietro

220 Tefahnțțing
230 JumU TVR « 
335DndzSM

nata <te tfiaer^BHN 
(reharej

7:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
10:15 Om sărac, om bogat

S(s, r)
11:15 Dispăruți fără urmă

B(s, r)
12:15 la Bloc (r) 
13:00 Știrile ProTv 
13:45 Punctul zero (acțiune,

O SUA, 2000). Cu: Janet 
Gunn, Jack Scalia, 
Scott Terra, Martin 
Hewitt R.: Richard 
Friedman 

16:00 Tânăr și neliniștit (s).
0 Cu: Eric Braeden, 

Joshua Morrow, Lau- 
reen Beli, Doug David- 
son.Heather Tom 

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Om săraq om bogat

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

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

Vremea

6:00 Tn 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 Vivere (serial) 
12:00 Vocea inimii (serial) 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe 
13:45 Marea încurcătură

Q (comedie, Franța, 
1991). Cu: Remy 
Girard, Francois Perier, 
Patrick Chesnais, 
Clement Thomas. R.: 
Pascal Thomas 

16:00 Observator 
16:45 9595, te învață ce să 

fad 
18:00 Vocea inimii (serial, 

0dramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu 

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

1

8:30 Poveste fără sfârșit (r) 
9:00 Dinotopia (r) 10:00 Tono- 
matul DP2. Transmisiune di
rectă 11:30 Lege și ordine (r) 
12:25 Populații străvechi 
(doc., r) 13:00 Zestrea 
românilor (r) 14:00 ABC... de 
ce? 14:30 Poveste fără sfârșit 
(s) 15:00 împreună în Europa 
16:00 Jurnalul TVR (r) 16:30 
Tribuna partidelor parlamen
tare 17:00 Dinotopia (s) 18:00 
Lecția de... geografie. Ama- 
zonia (doc.) 18:35 Lege și 
ordine (s) 19:25 Școala pă
rinților (doc.) 20:00 Jobbing. 
Infotainment 20:30 Arta 
supraviețuirii 21:00 Ora de 
știri 22:10 Inimă neîmblânzită 
(partea a ll-a) (aventuri, Ger
mania, 2003) 23:50 Campi
onatul de comedie (r) 0:20 
Familia mea dementă (d. a.)

7:00 Suflete rănite (r) 8:00 Iu
bire de mamă (r) 9:00 Culoa
rea păcatului (s) 11:00 Pariul 
iubirii (serial. Mexic, 2004) 
13:30 Jurământul (s) 15:30 
Suflete rănite (s). Cu: Guy E- 
cker, Jacqueline Bracamontes, 
Jose Luis Resendez, Enrique ; 
Lizalde, Diana Bracho, Nuria 
Bages 1630 Iubire de mamă 
(s, Mexic/SUA, 2005) 17:30 
Poveștiri adevărate 18:30 ; 
Rebelde (s) 20:30 Iubire ca în 
filme (s, r) 21:30 SOS, viața 
mea! (s, Argentina, 2006) ™
2330 Jurământul (r) 1:15 : 2UU4/'

Poveștiri adevărate (r) 2:15 
Iubire ca în filme (s, r)

0630-07.00 Observator (r) 
1630-1645 Știri locale

10:55 în căutare de prieteni 
(aventuri, Norvegia, 2004). 
12:25 Căutătorii de aur 
(comedie, SUA 2003). 13:55 
Arome (comedie, SUA 2003). 
15:55 Lorzii din Dogtown 

; (dramă, SUA, 2005). 17:40
Cinema, cinema, cinema 18:10 
Fiica președintelui (romantic.

20:30 Șlefuitorul de dia-
Q mante (acțiune, SUA, 

2005). Cu: Chuck No- 
rris, Joanna Pacula, 
Daniel Bemhardt. R.: 
William Tannen

22:15 La Bloc (r) 
23:00 Știrile ProTv. Sport 
2345 Prietenie pe muchie

0de cuțit (ep. 9, SUA, 
2003). Cu: Dylan 
Walsh, Julian McMa- 
hon, John Hensley 
0:45 La Bloc 
(reluare)

1:10 OnxJ care aduce 
cartea (r)

1:15Șlrte ProTv 
115 ȘHl i de tia-
Tâma* (film, reluare) 

«30 Prietene pe muchie
Bdeci^t 

tiebnrrj

S9i 9ftd Onb Cimo

20:30 Din dragoste 
(emisiune de 
divertisment)

22:30 Animat Planet 
(emisiune de 
divertisment)

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

24:00 Megalodon
(film Sience-Fiction, 
SUA, 2004).
în distribuție: 
Leighanne Littrell, 
Robin Sachs,
Al Sapienza, 
Mark Sheppard. 
Regia:
Pat Corbitt

2XX) Concurs interactiv 
3:00 Observator

(reluare) 
«00 9695

(reluare)
5l-15Vmr
0dhn serial, reluare)

7:30 Parker Lewis (s, SUA. 
1990) 8:00 Docul 13 (serial, 
Franța, 2003) 8:45 Revista 
presei 9:00 Poză la minut (s) 
10:00 Parker Lewis (s, SUA. 
1990) 10:30 Unhappily ever 

î afterfs, SUA, 1995) 11:00 Film 
artistic 13:00 Divertisment 
14:00 Film artistic 16:20 
Bărbatul din vis (r) 17:20 Mal- 
colm și Eddie (s) 18:30 Știri 
19:45 Jara Iu' Papură Vouă 
(divertisment) 20:00 Film artis
tic 22:00 FBI în prima linie (s) 
23:00 Ultraviolet (s) 24:00 
Film artistic

! ® « îciv»]

8:15 Camera de râs 830 Casa 
noastră (r) 9:00 Flavours - 3 
bucătari (r) 9:30 Al 7-lea cer 
(s, r) 11:00 Tele RON 12:50 
Play 14:00 Dragoste și putere 
(s) 14:30 Rebecca (dramă, 
Anglia/Germania, 1997) 1630 
Al 7-lea cer (s) 17:30 Dezas
tre în lumea sportului - spe- 
cial/documentar 1800 Focus 
19:00 Cele mai uimitoare 
filme din lume 19:45 Celularul 
20:00 Bumerangul (comedie, 
SUA, 1992) 22:00 Totul 
despre sex (serial comedie, 

SUA, 1998) 22:30 Focus Plus 
23:30 Celularul (s, r) 23:45 
Trădați în dragoste (r)

(acțiune, SUA, 2004). 21:30 
Figuranți (Ep. 9, comedie, 
Marea Britanie, 2006). 2200 
Deadwood (Ep. 23, dramă, 
SUA, 2005). 22:50 Cămașa de 
forță (thriller, SUA, 2005).

10:20 Lumea Pro Cinema (r) 
11:15 Calea misterelor (r) 12:15 
Verdict: Crimă! (r) 13:15 Taz- 
Mania (s) 1345 O familie ciu
dată (s) 14:15 Walker, polițist 
texan (r) 1530 Smallville (r) 
1630 Prietenii tăi (0 1700 
Calea misterelor (s) 1800 Ver
dict Crimă! (s) 1900 Waker, 
polițist texan (s, SUA 1993) 
2000 Entertemment News 
2020 Joan dn Arcada (s, 
drană, SUA 2X3 2130 Pri
eteni tăi S 2200 Cortț* f» 
LA (danâORtă. SUA XC

12:00 Realitatea de la 12:00 
13:20 EU, România 14:00 
Realitatea de la 14:00 14:50 
Realitatea bursieră 1520 Fa
brica 16:50 Marfă. Cu Dragoș 
Bucur 17:00 Realitatea de la 
17:00 17:15 Retrospectivele 
anului 1745 Editorii Realității 
18:50 Realitatea zilei 17:10 Tu 
faci Realitatea 18:50 Reali
tatea zilei 20:45 România fără 
frontiere 21:50 Prima ediție 
22X15100% 23:15 Realitatea 
all-inclusive 24:00 Realitatea 
de la 24:000

9:00 Euromaxx (r) 930 Euro- 
maxx 10:00 Documentar: 
Euroblitz - Oamenii și politica 
1030 Euroblitz - Arta (r) 11XX) americane Ti :00 Curse i 2-00 
Ne privește 12:00 Știri 13:05 
Un nou început (r) 1335 Emi
siune religioasă (r) 1435 
Lumea cărților. Cu George 
Mihalcea 15:00 Teleshopping 
1535 Euroblitz - Oamenii și 
politica (doc., r) 16XX) Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru (r) 
18XX) 6! Vine presa! Cu Livia 
Dilă și Nzuzi Mbela 2OXX) By 
Monica Columbeanu 22XX) 
Nașul. Talk-show cu Radu 
Moraru 24X10 6! Vine presa!
'reluare)

9XX) Automobile americane 
recondiționate: Chevy Low Ri- 
der '59 10:00 Motociclete

Tehnologie extremă 1300 
Când se produce dezastrul 
14XX) Ray Mears și tehnicile 
indigenilor 1500 Cum se fa
brică 16:00 Mașini pe alese 
1700 Automobile americane 
recondiționate: Make-a-Wish 
18XJ0 Motociclete americane 
1900 Vânătorii de mituri 2000 
Tehnologie extremă 2100 
Sqperchirurgie: O tumoare de 
72 de kjkxjame 2200 Dr. G, 
mede legist 2300 Constructori 
demotoodete
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IM SITE PE ZI Modelul UE, cu paturi puținewww.gadgetmania.ro
Deva (C.P.) - Un blog despre playere MP3, telefoane' 
mobile, laptopuri și camere digitale, trenduri și noi 
tehnologii. Spuse pe bunel

- * t 1 euro____________________________________ 3,3880 lei
. J 1 dolar american__________________________2,6175 lei

1 gram aur 52,8646 lei

Dispecerat apa rece__________________________ 227087
Dispecerat apa calda_________________________217808
Dispecerat Electrica______________________________ 929
Dispecerat gaz_________________________________227091
Informații CFR 212725
Urgențe_____________________________________________112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD____________________________________ 214971
Deranjamente lift______________________________ 235090
Direcția Sanltar-Veter. 221145

Amplasarea aparatelor radar în data de 
16.01.2007:
- DN 66: Băcia - Călan;
- DN 7: Vețel -llia - limita jud. Arad;
- DN 68A: Dobra - limita jud. Timiș;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.

BIOFARM 0,6850-0,72

Societatea

SNP

Preț V
închidere (lel/acț) 

0.6150

’ariație
(%) 
0,82

SIF1 3.2300 -1,52
TLV 1.0400 0
BRD 20.4000 0,49
BCC 0.5900 -0,84
IMPACT 0.6300 0

SIF5 3.5500 -2,20
k Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA,

b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 
221277.

ANTIBIOTICE 1.8600 1,09
TEL 36.1000 0
ROMPETROL 0.0930 -1,90
SIF3 3.100 -0,64

sudoku

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

Reguli: ÎNCEPĂTORI

in fiecare 
bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9, 
stabilite 
dinainte. 
Acestea tre
buie com
pletate cu

5 1
9 4 8

2 4
1

6 7 9

6 3 9 5 4

6 8
1

7
9
5

5
8

3
4

3 9

cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 
număr să 
figureze o .

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

singură da
tă. De ase-

AVANSAȚI
menea, ci
frele de la 1 
la 9 trebuie

4 8
9 8 5 2

să figureze 
o singură 
dată atât pe 
rândurile 
orizontale 
cât și pe 
coloanele 
verticale ale

6 2 7 8

4

8

9 5

9 5
2
6

8 9

8 2 6 1
celor nouă 
blocuri luate 7 5 4'
împreună. 6 3 7 1

începători

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

Avansați

9 2 1 4 3 6 7 8 5
4 8 5 7 9 2 613
7 3 6 5 8 1 4 2 9
1 9 4 2 5 3 8 6 7
5 7 2 6 4 8 9 3 1
3 6 8 1 7 9 5 4 2
6 4 3 9 1 7 2 5 8
8 5 9 3 2 4 1 7 6
2 1 7 8 6 5 3 9 4

■ Din această săptă
mână, cinci mii de pa
turi din spitalele româ
nești vor fi eliminate.

Deva (C.P.) - Pe de altă 
parte, paturile care nu sunt 
folosite în anumite secții vor 
fi redistribuite în cele su
praaglomerate. în plus, nor
mele Uniunii Europene pre
văd o distanță minimă între 
paturile din saloane. La ni
velul întregii țări, se va re
nunța la 5000 de paturi de spi
tal, dintr-un total de 130 de 
mii. Cele mai multe paturi vor 
fi eliminate în Capitală unde 
vor dispărea aproape 1500 de 
paturi: numai din Spitalul 
Municipal peste 400, din 
Colentina ■ aproape 200, din 
spitalele Sfântul Ioan și Pan- 
telimon - în jur de 100 de pa
turi. Măsura a fost luată în 
urma controalelor făcute de

Pe viitor se va pune accent pe dotarea cu aparatură medicală 
modernă (Foto: cl)

Ministerul Sănătății, care au 
scos la iveală că există secții, 
cum ar fi cele de obstetrică-gi- 
necologie, unde paturile stau 
nefolosite și alte secții supraa
glomerate, precum cele de car
diologie. Mai mult, normele

Uniunii Europene prevăd o 
distanță minimă de 70 de cm 
între paturile dintr-un salon, 
pentru a putea fi asigurat con
fortul pacientului. în plus, 
tendința în Uniunea Euro
peană este de diminuare a

numărului de paturi pentru 
internare.

„Această tendință se va 
vedea și la noi, în sensul că va 
crește ponderea asistenței 
medicale în ambulatoriu, iar 
asistența de specialitate intra- 
spitalicească va fi îmbu
nătățită printr-o preocupare 
mai mare pentru cumpărarea 
de aparatură performantă 
necesară investigațiilor me
dicale”, afirmă Dan Magheru, 
directorul Autorității de 
Sănătate Publică Hunedoara. 
Dacă la nivelul anului 1990, 
media europeană era de 800 de 
paturi la o sută de mii de 
locuitori, In 2004 cifra a ajuns 
la 600 de paturi. România avea 
atunci 655 de paturi, în timp 
ce țări precum Belgia, Franța, 
Germania sau Ungaria aveau 
mai multe paturi de spi
talizare decât noi, iar Polonia, 
Marea Britanie, Danemarca 
sau Spania aveau mai puține.

Eminescu - poet european
■ Poetul nepereche al 
românilor, Eminescu, a 
fost omagiat la Deva, 
în special de elevi.

Sanda Bocaniciu
Hannelore Acărnulesei
iandfl.bccaniclu@lnformmedla.rc

Deva - Statuia lui Mihai 
Eminescu, din Deva, a fost 
înconjurată ieri de coroane și 
jerbe, recitări și cuvântări 
elogioase. Toate au fost aduse 
de elevi ai mai multor școli 
generale și de oficialități. Ele
vii au pregătit programe 
artistice diverse. Apoi, la 
Casa de Cultură din Deva, s- 
a derulat manifestarea inti
tulată „Eminescu - steaua 
noastră polară”, susținută de 
elevii Colegiului Tehnic 
„Transilvania” în colaborare 
cu Direcția pentru Cultură, 
Inspectoratul Școlar Județean

și Casa de Cultură a munici
piului - prin „Amfiteatrul Ar
telor”. Cuvântul de deschi
dere a aparținut scriitorului 
Gligor Hașa, cel care a mo
derat manifestarea ce a cu
prins recitări în limbile ro
mână, italiană, franceză și 
engleză, un recital de romanțe 
susținut de Lenuța Evsei și 
prelucrări corale interpretate 
de corul colegiului. Totodată 
s-a derulat și un concurs în 
care cei prezenți și-au expri
mat opțiunile asupra metafo
relor care-1 pot caracteriza 
mai bine de Mihai Eminescu. 
Premiile au constat în cărți.
Eminescu, în latină

Elevii Colegiului Național 
„Decebal” au organizat, de 
ziua marelui poet, acțiunea 
„Eminescu, poet european”. 
Ei au recitat și au cântat pe 
versuri eminesciene în șapte 
limbi, între care și latina.

George Avram Daniela Teodoru

Mihai Eminescu, omagiat (Foto: t. Mânu)

„Toate poeziile lui au o rimă 
deosebită și merg extraordi
nar pe note muzicale. Con
sider că exprimă ceva aparte, 
nu sunt niște poezii oare
care”, crede George Avram, 
elev al colegiului. „Cred că

depinde de modul în care le 
este introdus Eminescu ele
vilor în conștiință. Nu mi s-a 
întâmplat să găsesc pe cineva 
plictisit de poezia lui Emi
nescu”, afirmă profesoara Da
niela Teodoru.

liREBEA UE CONTEAZĂ: Cunoașteți două poezii scrise de Mihai Eminescu?

Qtiu că astăzi este 
Oaniversat Mihai 
Elminescu pentru că 
este și ziua mea de 
naștere. îmi place 
foarte mult să citesc 
poeziile lui. Două 
titluri ar fi „Pe lângă 
plopii fără soț” și 
„Copii eram noi 
amândoi...”
Vlad Stângă, 
Deva

"\țu știu care este 
1X1 evenimentul sărbă
torit de români astăzi. 
Din păcate am citit 
Eminescu prea de 
mult timp, dar două 
poezii scrise de Mihai 
Eminescu, pe care mi 
le amintesc sunt 
„Scrisoarea a IlI-a” și 
„Luceafărul”.
Florin Mateescu, 
Hunedoara

u știu ce ani
versează românii 

pe data de 15 ianua
rie. Nu-mi amintesc, 
acum!... dacă este vor
ba de Eminescu pot 
aminti poeziile 
„Luceafărul” și „Pe 
lângă plopii fără soț”.

Gheorghe Bobar, 
Deva

Nu știu ce semnifi
cație are ziua de 

astăzi pentru poporul 
român, dar dacă mi- 
amintesc bine pot pre
ciza că poezia „Lu
ceafărul” a fost scrisă 
de Mihai Eminescu. 
Alt titlu nu-mi 
amintesc!

Am terminat școala 
de patru ani! Nu

mi amintesc ce 
sărbătorim astăzi. 
Dintre poeziile lui 
Mihai Eminescu îmi 
amintesc acum doar 
„Luceafărul”!

Petrișor Aftemie, 
Căinelu de Sus

Bogdan HuieȚ, 
Deva

http://www.gadgetmania.ro
mailto:iandfl.bccaniclu@lnformmedla.rc
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• Furt. Un electrician în vârstă de 45 de 
ani, din comuna Certeju de Sus, a fost 
prins în flagrant de poliție după ce a sus
tras din incinta Uzinei de Preparare patru 
întrerupătoare electrice automate. Prejudi
ciul, în valoare de 1000 lei, a fost recupe
rat. (M.S.)

• Identificat. Un tânăr de 23 de ani, din 
Vulcan, care se sustrăgea efectuării unei 
pedepse de doi ani închisoare pentru furt, 
a fost depistat de polițiști pe raza 
comunei Bogdănești, din județul Vaslui. 
Bărbatul a fost reținut și depus în arestul 
Poliției Județene Vaslui. (M.S.)

Balcanisme marca SAMTID
■ Primarul Orăștiei cri
tică modul în care au 
fost executate lucrările 
pe acest program.

PRM în febra alegerilor
Deva (M.S.) - Filiala județeană Hunedoara 

a Partidului România Mare (PRM) și-a fixat 
principalele obiective din alegerile locale de 
anul viitor, între acestea numărându-se 
câștigarea unei funcții de conducere în 
cadrul Consiliului Județean Hunedoara. 
„Dorim să câștigăm 125 de funcții de con
silieri, dintre care șase de consilieri 
județeni. De asemenea, ne-am propus să 
câștigăm alegerile locale în șase comune, 
două orașe și două municipii importante”, a 
declarat, ieri, purtătorul de cuvânt al PRM 
Hunedoara, Costel Avram.

Organizațiile locale vor avea definitivate 
listele de candidați într-o lună de zile, în 
unele orașe fiind deja stabilite persoanele 
care vor ieși în fața electoratului pentru 
funcția de primar. Astfel, în Deva, candida
tul PRM la primărie va fi Nelu Ardelean - 
președintele organizației locale, Mircea Popa 
va candida în municipiul Hunedoara, iar la 
Petroșani candidatul la primărie va fi 
Florin Racolțea, ultimii doi fiind și vicepri- 
mari în perioada 2000-2004.

Orăștie (M.S.) - Finalizarea 
proiectului de reabilitare a 
rețelelor de apă din munici
piul Orăștie, prin Programul 
SAMTID, al Uniunii Europe
ne, a fost prelungită cu un an, 
fapt care nemulțumește au
toritățile locale. „Sunt nemul
țumit de modul în care s-a 
derulat licitația la nivel 
guvernamental și de urmă
rirea ei în teritoriu. Terme
nul de finalizare a lucrărilor 
a fost decalat din septembrie 
2006 până în 30 iunie 2007”, a 
spus primarul municipiului 
Orăștie, Iosif Blaga. Edilul-șef 
apreciază însă că și noul ter. 
men este „nerealizabil” pen
tru că lucrările mari de 
reabilitare a rețelelor de apă 
nu au fost încheiate. Potrivit 
acestuia, de peste cinci luni 
de zile lucrările stagnează, iar 
unele conducte din rețelele de

Programul SAMTID a suferit mari întârzieri la Orăștie

apă sunt neacoperite. „Lici
tația a fost câștigată de o fir
mă turcească, la nivel națio
nal. Firmele care au primit a- 
poi lucrările nu au avut expe
riență în domeniu”, a adăugat 
primarul municipiului Orăș
tie, care a menționat că o si

tuație asemănătoare poate fi 
consemnată în mai multe ora
șe din țară. Programul 
SAMTID prevede reabilitarea 
și modernizarea rețelei de apă 
pe o lungime de 19,7 kilometri 
de pe 32 de străzi din munici
piul Orăștie. Conform datelor

(Foto; T. Mânu) 

oficiale, lucrările de pe șase 
străzi nu au fost atacate, iar 
pe celelalte zone ale orașului 
reabilitările de rețele au fost 
efectuate în proporții cuprin
se între 20 și 70 la sută. Media 
de finalizare a lucrărilor este 
de aproximativ 25 la sută.

Curățenie de... primăvară
Geoagiu (M.S.) - Auto

ritățile locale din orașul 
Geoagiu au decis să se fo
losească de vremea neobiș
nuit de caldă pentru această 
perioadă a anului și au 
început lucrări de igienizare 
exterioară. Prima zonă vizată 
este stațiunea balneo-clima- 
terică Geoagiu-Băi pentru că 
aici vin turiști pe tot parcur
sul anului, iar interesul 
autorităților este ca imaginea 
acestui loc să fie una favora
bilă. „Lucrările de curățenie 
sunt executate în regie pro
prie de către Primărie, cu 
ajutorul persoanelor care be
neficiază de ajutoare sociale

și cu al celor care au putut 
fi încadrate în baza normelor 
legale privind protecția 
socială”, a explicat primarul 
localității. Acțiunea va con
tinua și în oraș.

Stație de sortare 
a deșeurilor
■ După finalizare 
stația va crea minim 
30 de locuri de 
muncă.

Hațeg (M.S.) - Primăria 
orașului Hațeg a câștigat o 
finanțare în valoare de 1,1 
milioane euro, în cadrul 
unui program PHARE, pen
tru realizarea unei stații de 
sortare și compactare a 
gunoiului. Stația va deservi

atât orașul cât și comunele 
situate în Țara Hațegului, a 
informat primăria locală, 
în acest moment se lu
crează deja la implemen
tarea proiectului, fiind în 
pregătire caietele de sarcini 
privind licitația pentru exe
cuția lucrării. Autoritățile 
locale estimează că prin 
finalizarea noului proiect, 
în orașul Hațeg vor fi cre
ate cel puțin 30 de noi 
locuri de muncă.

Sim.un Mariș

Politia Rutieră a aplicat, în zilele 
sfârșitului de săptămână, 410 amenzi la 
legea circulației, dintre care 67 pentru 
depășirea vitezei legale. Patru permise 
de conducere auto au fost suspendate 
pentru consum de alcool la volan.

(Foto:CL)

k ____________ ___ _____________ y

Se decid!
Deva (M.S.) Filiala jude

țeană Hunedoara a PPCD va 
anunța astăzi numele candida
tului care va fi susținut la con
ducerea partidului, cu ocazia 
Congresului din 21.01. Până 
ieri, patru candidați își depu- 
seseră moțiuni pentru a acce
de la conducerea PPCD, între 
ei numărându-se fostul lider 
Victor Ciorbea, Ioan Avram 
(fost ministru al agriculturii), 
Marian Miluț și Ștefan Rădu- 
lescu. Surse apropiate PPCD 
Hunedoara au apreciat că ul
timii doi candidați ar avea ce
le mai mari șanse de susține
re ale moțiunilor pentru func
ția de președinte al partidului.
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■ Intrarea publicului la 
meciurile din turul I 
preliminar al C.E. Futsal 
2007 este liberă.

Tricolorii cer sprijinul Devei
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ClPRIAN MARINUȚ
ciprian.mari nut@informmedia.ro

î 11 • Trei din 30. Dintre cei 30 de jucători 
care s-au aflat în probe la Jiul vor fi opriți 
pentru turneul de pregătire din Antalya 
doar trei. "Atât de mulțumit am fost de 
modul în care s-au pregătit cei aflați în 
probe că am oprit doar trei în lot", a 
spus antrenorul Marin Tudorache. (C.M.)

• Revine Scarlatache. Fundașul Adrian 
Scarlatache a revenit la antrenamentele 
Jiului Petroșani, deși jucătorul a vrut să se 
transfere la Ceahlăul Piatra Neamț. "Scar
latache a revenit la antrenament și este 
un jucător pe care voi conta", a declarat 
tehnicianul minerilor, Marin Tudorache. 
(C.M.)

• Bădoiu gripat. Fundașul Alexandru 
Bădoiu, transferat în această iarnă de la 
Poli Timișoara la Jiul, va mai lipsi o 
săptămână de la antrenamente deoarece 
a contractat o gripă. Bădoiu are un pro
gram de recuperare separat de echipă 
pentru că se află sub tratament. (C.M.)

Deva - Naționala de futsal 
a României va susține, de joi 
până duminică, la Deva, cele

Vali loniță (Foto: T. Mânu)

mai importante trei partide 
din istoria futsalului româ
nesc de până acum. Tricolorii 
vor debuta în preliminariile 
Campionatului European 2007, 
în cadrul grupei B a turului I 
preliminar în care vor întâl
ni formațiile Angliei, Letoniei 
și Bulgariei. Echipa României 
e cotată ca favorită la 
câștigarea grupei, dar are 
totuși nevoie la debutul în 
preliminarii de încurajările 
suporterilor, astfel că FRF și 
FC CIP Deva, organizatorii 
turneului, au decis ca intrarea 
publicului la Sala Sporturilor 
să fie liberă. ”în clasamentul 
neoficial întocmit de site-ul 
www.futsalplanet.com suntem 
mult mai bine cotați decât 
adversarele noastre, dar în 
topul oficial al UEFA suntem 
devansați de Letonia care se 
anunță a fi principala noas-

Suporterii naționalei sunt 
așteptați la sală (Foto: T. Mânu)

tră contracandidată. Avem 
deci nevoie de sprijinul supor
terilor, așa că îi invităm pe 
toți iubitorii futsalului să 
vină, la Deva, la meciurile 
naționalei și să o încurajeze”, 
afirma Vali loniță, șeful 
Comisiei de Futsal a FRF. Ofi
cialul FRF consideră că dacă 
va câștiga grupa, naționala 
României care are în compo

nență șase jucători de la FC 
CIP Deva are mari șanse să 
treacă și de turul II prelimi
nar și să se califice la turneul 
final al CE 2007. “în turul II 
vom juca între 18 și 25 febru
arie, în Slovenia, în grupa G, 
alături de naționala țării 
gazdă, Belgia și Moldova. E 
cea mai accesibilă grupă și 
avem șanse să ne calificăm la 
turneul final. Jucătorii noștri 
sunt motivați în acest sens, 
fiecare având semnat un con
tract cu FRF în care sunt 
prevăzute prime de victorie la 
meciurile din preliminarii și 
o primă de calificare la 
turneul final”, comenta Vali 
loniță. Până la ora primului 
joc oficial, cel cu Anglia, de 
joi, ora 20.00, tricolorii vor 
susține, azi, de la ora 17.00, 
un ultim joc de verificare cu 
Quasar Deva, din Liga I.

Corvinul 2005 nu se mai mută

Gazul metan și fotbalul
Deva (V.N.) - De puțina vreme, Minerul 

Lupeni l-a achiziționat pe fundașul Ovidiu 
Tâlvan de la Universitatea Cluj - Napoca. 

'uTâlvan are 34 de ani, a petrecut cea mai 
£fnare parte a carierei la Dinamo București, 
grupare la care a fost legitimat în perioada 
1996-2003 și care l-a împrumutat, în 1999, la 
Rocar. A mai jucat la Astra Ploiești (2000). 
Mai trebuie spus că Minerul Lupeni l-a 
cedat la FC Brașov pe portarul Cristian Bel- 
grădean, urmând să încaseze în schimbul 
acestuia aproximativ 40.000 de lei. 
Belgrădean a fost dorit și de Jiul Petroșani, 
oficialii clubului din Lupeni solicitând în

• .^chimbul jucătorului o conductă de gaz 
xyietan în valoare de 500.000 de lei.

■ Echipa va rămâne la 
Hunedoara după ce 
clubul a acceptat ofer
ta primarului.
ClPRIAN MARINUț 
ciprian.marinut@informniedia.ro

Hunedoara - „Războiul re
ce” dintre Primăria Hune
doara și clubul Corvinul 2005 
Hunedoara s-a încheiat cu un 
rezultat favorabil... suporte
rilor. Iubitorii de fotbal din 
Hunedoara vor putea să-și 
vadă și în retur la lucru fa- 
voriții pe Stadionul „Michael 
Klein”, după ce finanțatorul 
Corvinului 2005, Florin Us- 
catu, a acceptat, ieri, oferta 
primarului Nicolae Schiau. 
„Echipa va continua să își

dispute meciurile la Hune
doara, pentru că Primăria ne 
va oferi un sprijin financiar 
mult mai substanțial decât în 
tur”, a afirmat, ieri, Tăvi 
Cojocaru, directorul sportiv al 
FC Corvinul 2005.
Salvați de Mittal

Conflictul primărie - club 
a început la finalul turului, 
când Nicolae Schiau a 
anunțat că cheltuielile legate 
de utilități la Stadionul 
„Michael Klein” nu vor mai 
fi suportate de Primărie, ci 
vor fi plătite din cei 250 de 
milioane pe care echipa îi 
primea lunar de la bugetul 
local. Ca reacție la decizia pri
marului, finanțatorul Corvi
nului, Florin Uscatu, a ame
nințat că mută echipa să-și

dispute meciurile din retur în 
alt oraș. Poate că s-ar fi ajuns 
la o astfel de situație 
neplăcută dacă la începutul 
anului 2007 Primăria Hune
doara nu ar fi semnat un con
tract de sponsorizare pentru 
sport cu Mittal Steel. în urma 
acestuia, Nicolae Schiau a 
venit cu o ofertă de încă 200 
de milioane lei lunar pentru 
echipă, care până la urmă nu 
a mai putut fi refuzată. Pe 
lângă bani, cei de la Corvi
nul au obținut și contorizarea 
separată a consumului de 
apă, gaz și curent și promisi
unea că vor putea derula anu
mite proiecte în folosul comu
nității.

Odată rezolvate problemele 
financiare, oficialii Corvinu
lui au întocmit un plan de

Corvinul rămâne acasă

pregătire cum nu a mai avut 
echipa de pe vremea când 
cocheta cu prima ligă. „Lotul 
de 24 de jucători pleacă azi 
(ieri n.r.) în cantonament la 
Sovata pentru perioada 15 - 24 
februarie, după care în 
perioada 7 - 17 februarie, va 
efectua un turneu la Halkidi- 
ki, în Grecia”, a spus Ion 
Bădin, purtătorul de cuvânt 
al clubului.

Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a ll-a, 13 ianuarie a.c.: 
Etil Dual Deva - EFC Anonimii Deva 3-5; Magic Geoa- 
giu - Electro Conat Deva 3-12; Avantaje Deva - City 
Taxi Deva 9-4; Power Brad - Rodostar1 Deva 1-1.
Clasament

Rezultate mari, premii mici

Etapa a lll-a, din 20 ianuarie a.c. Meciurile se vor 
desfășura la Geoagiu după următorul program: 
Rodostar Deva - Magic Geoagiu; Avantaje Deva - ETI 
Dual Deva; EFC Anonimii Deva - Power Brad; Electro 
Conat Deva - City Taxi Deva.

1. Avantaje Deva 2 2 0 0 17-7 6
2. Power Brad 2 T 1 0 8-4 4
3. Rodostar Deva 2 1 1 0 3-2 4
4. Eelectro Conat 2 1 0 1 15-10 3
5. EFC Anonimii 2 1 0 1 8-11 3
6. Magic Geoagiu 2 1 0 1 8-16 3
7. ETI Dual Deva 2 0 0 2 4-17 0
8. City Taxi Deva 2 0 0 2 8-14 0

■ Gimnaste și antrenori 
de la Centrul Olimpic de 
Pregătire a Junioarelor 
Deva au fost premiați.

Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia.ro

Deva - Ieri, la CNS Cetate 
Deva a avut loc un evenimerit 
mai deosebit, dar prea puțin 
luat în seamă de oficialități și 
gazetari. Regretabil, pentru că, 
dacă Deva a fost cunoscută și 
recunoscută pe plan național

și internațional, atunci gim
nastica artistică feminină a 
contribuit din plin. Se pare că 
prea puțin se apreciază acum 
acest lucru. Pentru rezultatele 
deosebite obținute la sfârșitul 
anului trecut de gimnastele 
Centrului Olimpic de Pre
gătire a Junioarelor Deva la 
Balcaniada de junioare de la 
Istanbul, Asociația Județeană 
de Gimnastică, prin președin
tele Voichița Tebieș, a înmâ
nat premii. Pentru prima oară 
au fost premiați gimnaste, 
antrenori și coregrafi. Și tot

O parte dintre tehnicienii premiați (Foto: t. Mânu)

pentru prima oară aceste pre
mieri s-au făcut numai din 
sponsorizări.

Până acum erau premiate 
doar sportivele. Gimnasta 
Loredana Sabău a fost premi
ată pentru rezultatele foarte

bune reușite la sărituri, para
lele și bârnă. Au fost apoi 
felicitați și premiați Gheorghe 
Orban, coordonatorul lotului, 
antrenorii Florin Cotuțiu, 
Ramona Micu, Adela Popa și 
coregrafa Dorina Doreanu.

Nu fi statuie și mișcate BETOOOOOONI
Câștigă un I-POD... de la HUON!!!!!

Cei care in ziarul de vineri, 12 ianuarie, au găsit inse
rată o carte poștala pentru cititori de probă pot 
colecționa lieeare piesă ptizzle (l>) apărută din 13 până 
in 19 ianuarie, inclusiv, și apoi să lc- li]><>.■ is<-ă pe cartea 
poștală, reconstituind imaginea. Pentru a participa la 
concurs, depuneți o in cutiile speciale Cuvântul Liber, 
sau la O P I, C.P.3, Deva, sau I ri niileț i-o la sediul 
redacției dm Deva, Str. 22 Decembrie, nr, 37A, până 
m 29 ianuarie In :îi) ianuarie puteți fi câștigătorul 
celor ' Toți pai t icipantii ce se încadrează
.: i o gidament vor primi timp de o lună. Cuvântul 
I
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• Antrenor nou la PSG. Clubul Paris 
Saint-Germain a confirmat, ieri, pe site-ul 
oficial, înlocuirea antrenorului Guy 
Lacombe cu Paul Le Guen. Paul Le Guen, 
fost antrenor la Olympique Lyon, cu care 
a câștigat trei titluri în Franța, era liber de 
contract, după ce a plecat de la Glasgow 
Rangers. (MF)

• Dezmințire. Impresarul căpitanului 
echipei Real Madrid, Râul, a dezmințit, 
duminică, existența vreunui contact cu 
Liverpool. Jurnalul spaniol AS a scris, fără 
a cita vreo sursă, că Râul ar putea merge 
la Liverpool, bazându-se pe faptul că 
jucătorul se află în relații foarte bune cu 
antrenorul Rafael Benitez. (MF)

Marii antrenori sub presiune

Maximum cinci 
extracomuriitari

București (MF) - Comitetul Executiv al 
Federației Române de Fotbal a decis, în 
ședința de ieri, să limiteze la cinci numărul 
jucătorilor extracomunitari care pot fi tre- 
cuți în raportul de arbitraj, dintre care doar 
trei au dreptul să se afle în același timp pe 
teren. „Comitetul Executiv a modificat arti
colul 16.7, astfel încât jucătorii comunitari 
se pot transfera la cluburile din România 
fără limitare. în privința extracomunita- 
rilor, la Liga I, în raportul de arbitraj pot fi 
trecuți maxim cinci jucători, dintre care 
maxim trei în același timp pe teren. La 
Liga a Il-a, se pot trece maxim trei, dar 
numai doi în teren, iar la Liga a IlI-a, ma
xim doi jucători pe foaie și unul pe teren”, 
a spus Sandu. Mircea Sandu a afirmat că 
nerespectarea acestor hotărâri, care vor 
intra în vigoare de la 1 februarie, vor duce 
la pierderea meciului cu scorul de 0-3.

H Fabio Capello și 
Frank Rijkaard, de la 
Real și FC Barcelona, 
au avut ieșiri nervoase.

Madrid (MF) - Antrenorul 
echipei Real Madrid, Fabio 
Capello, a făcut un gest obscen 
în direcția suporterilor, la 
încheierea meciului cu Real 
Zaragoza, scor 1-0, însă apoi și- 
a cerut scuze. „Acest gest era 
pentru doi suporteri care 
m-au înjurat neîncetat, dar în 
calitate de antrenor la Real 
Madrid vreau să-mi cer scuze 
față de ceilalți suporteri pre- 
zenți la meci”, a declarat 
Capello, după meci.

Potrivit Marca, tehnicianul 
italian a spus că cei doi supor
teri l-au înjurat și în urmă cu 
zece ani, când a antrenat pri
ma oară pe Real, susținând că 
le recunoaște vocile. în timp 
ce se îndrepta spre vestiare, 
antrenorul madrilenilor a ridi
cat de două ori degetul 
mijlociu spre tribune, gest

Caută stadion de Ligă
■ Dinamo ar putea 
juca meciurile din Liga 
Campionilor pe sta
dionul Național.

București (MF) - Șeful 
departamentului de licențiere 
din cadrul FRF, Viorel Duru, 
a declarat, ieri, că echipa 
Dinamo ar putea susține me
ciurile de pe teren propriu din 
Liga Campionilor pe Stadionul 
Național din Complexul Spor
tiv Lia Manoliu, în cazul în 
care această arenă nu va fi 
demolată. „Nu cred că Dinamo 
va juca în afara țării. Mai 
degrabă, în cazul în care sta
dionul Lia Manoliu nu va fi

Nu se teme de adversari leneși la Rapid

Jucătoarea belgiană de tenis Justine 
Henin-Hardenne continuă să conducă în 
clasamentul WTA, dat publicității, ieri, 
înainte de începerea turneului Australian 
Open de Ia Melbourne. (Foto: epa)__________________ ___ s

Performanțe modeste la CE- 
2007 de patinaj viteză

București (MF) - Sportiva Oana Opinca- 
riu, în vârstă de 16 ani, a obținut cea mai 
bună performață a României la Campi
onatele Europene de patinaj viteză de la 
Collalbo (Italia), clasându-se pe locul 16 în 
proba de 3000 m. La competiția desfășurată 
la sfârșitul săptămânii trecute în Italia, 
Opincariu a fost cronometrată cu timpul de 
4 minute, 33 de secunde, 57 de sutimi în 
proba de 3000. Ceilalți doi sportivi români 
participanți la CE au obținut următoarele 
rezultate: Daniela Dumitru - locul 26 la ge
neral (23 la 500 m, 26 la 1500 m și 26 la 3000 
m); Claudiu Grozea - locul 28 la general (29 
la 500 m, 28 la 1500 m și 24 la 5000 m).

Președintele Federației Române de Pati
naj, Marian Streche, consideră că perfor
manța junioarei Oana Opincariu este pro
mițătoare. „Rezultatele Oanei Opincariu 
sunt pozitive, având în vedere că ea nu are 
decât 16 ani. Sunt nemulțumit de evoluțiile 
celorlalți doi sportivi, cu mențiunea că 
rezultatele slabe ale Danielei Dumitru sunt 
explicabile prin faptul că ea suferă de 
gripă”, a declarat Streche, care a adăugat că 
cea mai bună performanță a sportivilor 
români in istoria participării la CE de pati
naj viteză a fost ocuparea unui loc 13.

■ Petr Cech care a 
suferit o fractură de 
craniu nu are trac la 
revenirea pe gazon.

Londra (MF) - Portarul 
echipei Chelsea, Petr Cech, 
care nu a mai evoluat din 14 
octombrie, de la meciul cu 
Reading, a declarat, dumini
că, la Praga, că nu se teme de 
primul meci pe care îl va juca 
după această perioadă de 
absență, informează AFP. 
„Am scăpat deja de temeri la 
antrenamente. Nu îmi este 
frică”, a declarat Cech, într-o 
conferință de presă organi
zată după desemnarea celor 
mai buni sportivi din Cehia. 
Antrenorul Jose Mourinho 
afirmase, sâmbătă, la Londra, 
că Petr Cech va fi pregătit să 
joace în meciul cu Liverpool, 
de la sfârșitul acestei săp-

Cristi Chivu a făcut un med slab fpaj

Frank Rijkaard Fabio Capello

captat de camerele de televi
ziune. Acești suporteri cereau 
demisia sa, în urma rezul
tatelor slabe ale echipei. Fabio 
Capello și-a explicat decizia de 
a nu-1 mai folosi pe David 
Beckham până la finalul 
sezonului, acuzându-1 pe mijlo
cașul englez că a semnat cu 
LA Galaxy înainte de a dis
cuta cu oficialii de la Real 
Madrid. întrebat despre 

demolat, fiindcă am înțeles că 
există probleme privind pro
prietatea, atunci se poate juca 
pe acest stadion, dacă nu va fi 
gata stadionul Dinamo”, a 
declarat Duru.

El a menționat că oficialii 
dinamoviști știu care sunt 
condițiile ce trebuie îndeplin
ite pentru un stadion de Liga 
Campionilor. „Broșura pri
vind infrastructura stadionu
lui Dinamo este pe masa con
ducerii de la Dinamo, pentru 
a vedea care sunt condițiile ce 
trebuiesc îndeplinite la cate
goria a treia, categorie de sta
dion pe care se pot disputa 
meciurile din Liga Campi
onilor. Dinamo trebuie să facă 

Petr Cech a suferit un accident foarte grav (Fota: EPA)

tămâni. „Pot confirma că spe
cialiștii mi-au permis să reiau 
antrenamentele cu echipa, 
fără nici o limită”, a declarat 
Cech, care a adăugat că va 

. trebui să facă un nou control, 
miercuri, la Oxford. „Sper că 
totul va fi OK. Apoi, decizia 
nu va mai aparține decât 
antrenorului”, a adăugat por
tarul ceh. Cech a mai spus că 

asemănarea dintre decizia lui 
Beckham și hotărârea de a 
pleca de la Real în primul său 
mandat, în urmă cu zece ani, 
tehnicianul italian s-a apărat 
și a spus: „Liga în care eu 
urmam să antrenez (n.r. - 
Serie A) începea în iulie, cea 
în care va juca Beckham 
începe în aprilie. A semnat un 
contract înainte de a veni să 
discute cu Real Madrid și mi

Dinamo nu are stadion pentru Liga Campionilor (Foto: epa)

ceea ce scrie în acea broșură”, 
a comentat Duru. întrebat 
dacă Dinamo are timp să facă, 
modificările necesare, Duru a 
afirmat: „Mi-e greu să spun 
pentru că trebuie să facă mai 
întâi un punctaj cu ceea ce 
există și ce diferențe sunt 

va continua să folosească în 
timpul meciurilor o cască spe
cială de protecție pe care a 
purtat-o deja în timpul 
antrenamentelor. „Casca nu 
limitează deloc câmpul meu 
vizual”, a spus Cech. El a 
suferit o fractură de craniu, 
la 14 octombrie 2006, a fost 
operat și de câteva săptămâni 
și-a reluat pregătirile.

Chivu, „sancționat" de fani
■ Căpitanul naționalei 
României este conside
rat cel mai slab jucător 
al săptămânii în Italia.

Roma (MF) - Fundașul e- 
chipei AS Roma, Cristian 
Chivu, a fost considerat cel 
mai slab jucător al săptămânii 
trecute în Italia, în urma unui 
sondaj de opinie efectuat de 
cotidianul Gazzetta dello 
Sport Internaționalul român 
a primit 55.9 la sută din vo
turile celor 456 de persoane 
care au participat la sondaj, 
fiind urmai in această ie
rarhie de fundașul formației 

se pare un lucru rău”. Ten
siunea care domnește în rân
dul antrenorilor a făcut și o 
altă victimă, sâmbătă, în per
soana olandezului Frank 
Rijkaard de la FC Barcelona, 
reputat pentru calmul său. 
Furios de al doilea gol primit 
de la Espanol, care a învins 
FC Barcelona cu 3-1, el a 
spart cu pumnul un geam de 
plexiglas al băncii tehnice.

până la cerințele minime. 
Dacă toate acestea pot fi 
îndeplinite în cinci luni, este 
greu de spus. Stadionul de țț 
Piatra Neamț se apropie mâi 
mult de cerințele UEFA, deși 
mai sunt și acolo câteva 
lucruri de făcut”.

București (MF) - Antre
norul Răzvan Lucescu a 
recunoscut, ieri, că ar fi ™ 
interesat de fundașul 
Adrian leneși, care se
antrenează de aproxima
tiv două luni alături de 
componenții echipei Ra
pid. „Simt ceva discuții și 
cu leneși, el vine de la 
Spartak Moscova, unde 
mai avea o perioadă con
tract, dar a renunțat, a- 
cum are și niște oferte 
din Rusia și trebuie să se 
lămurească foarte bine
dacă va continua în stră
inătate sau dacă revine
în țară”, a spus Lucescu. 
întrebat de cine depinde 
o eventuală revenire la
Rapid, de leneși sau de 
club, Lucescu a răspuns: 
„Ține și de el, și de 
patronul Rapidului”.

Juventus Torino, Robert Ko- 
vaci (28,1%), și de mijlocașul 
echipei Livorno, Carmine Co-^ 
ppola (16%). Cristian Chivu a" 
fost integralist în partida pe 
care AS Roma a îhcheiat-o la 
egalitate, scor 1-1, în depla
sare, cu formația Messina, în 
etapa a XlX-a a campionatului 
Italiei, în care românul a 
provocat penaltiu^ din minu
tul 90+2 în urma căruia 
gazdele au reușit egalarea. 
Antrenorul Romei, Luciano 
Spalletti, a recunoscut faptul 
că penaltiul acordat Messinei 
a fost corect. „Consider că a 
fost penalti la intervenția lui 
Chivu asupra lui Di Napoli.
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Vând ap. 2 camere (03)
• arcuit, 2 balcoane, 2 cămări, parchet, bloc 
cărămidă, zonă centrală, etaj 3, ocupabil 
imediat. Tel. 0765/190710,0254/211881. (T)
• decomandate, gresie, faianță, ușă metalică, 
balcon închis, etaj intermediar, zonă centrală, 
preț 45.000 euro, negociabil. Tel. 0721/055313. (T)
• douăcamerelaparter(uscătorii), zona Baroul 
de avocați, complex de alimentație publică P+l 
și apartament de serviciu. Tel. 0723/514133, 
235570. (T)

,> • parter, balcon închis, termopan, beci sub 
• *' balcon, centrală, ușă metalică, 2 intrări, zona 

Gojdu, Al. Crinilor, preț 125.000 ron. Tel. 
0723/227569. (T)
• urgent, contorizări apă, gaz, confort 1, zona 
Miorița, bl. M3, ap. 8, etaj 1, preț 130.000 ron. Tel. 
223336. m
• zona Vlaicu, îmbunătățiri, mobilat, preț 
140.000 ron. Tel. 0751/104806. (T)
• decomandate, Deva, zonă bună, etaj interme
diar, parchet, balcon închis, contorizări 
complete, preț 31.000, tel. 0726-710903. (Al)
• semidecomandate, centrală termică, 
termopane, parchet, gresie + faianță, zona 1 
Decembrie, et. 1, preț 1,50 mld., negociabil, tel. 
0742/019418. (Al)
• urgent, Deva, Gojdu, semidecomandate, 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 și bucătărie mărite, gresie, 
faianță, arată bine, termopane, repartitoare, 
preț 110.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• luliu Maniu, et. 8/10, dec., baie cu geam, 
parchet, contorizări, balcon mare din bucătărie 
și sufragerie, preț 108.000 lei, tel. 0745/367893. 
(A2)
• Al. Bejan, et 2, semidec., balcon închis, baie, 
amenajat, apometre, preț 66.000 lei, tel. 
0745/367893. (A2)
• Straiului, et3/10, dec., baie și bucătărie, CT, 
preț 67.000 iei, tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, circuit, et. 2, lavabil, gresie, faianță, 
parchet laminat, preț 140.000 lei, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• urgent, dea, living, bucătărie stil bar, CT, 
gresie, faianță, parchet, termopane, et. 1, zona 
Eminescu, preț 3a000 euro, tel. 0740/290024. (A3)
• dea, repartitoare, apometre, balcon închis, 
st=60 mp, zona loan Corvin, preț 1,15 miliarde, 
tel. 0740/290024. (A3)
• arcuit, gresie, faianță, parchet, cabină de duș, 
balcon închis, et. 2, zona Dacia, preț 1 miliard, 
tel. 0740/290024. (A3)
• semidec, gresie, faianță parchet, canalizare 
separată zona Al. Teilor, preț 650 mii., neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• semidec, gresie, faianță parchet, reparti
toare, et. 2, zona Al. Moților, preț 980 mii. neg, 
tel. 0740/290024. (A3)
• zona piață decomandate, etaj intermediar, cu 
balcon, centrală termică termopan, parchet, 
gresie, faianță modificări, amenajat, ■ liber ■ preț 
39500 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (A4)
• decomandate, zona Bejan, cu balcon, centrală 
termică parchet, gresie, faianță ușă metalică 
ocupabil repede, preț 75000 ron negociabil, tel. 
0740/535095,0730/474275.232808. (A4)
• decomandate, etaj bun, zona piață -

■ Kogălniceanu, cu parchet, balcon mare închis, 
t fără modificări, bine întreținut, ■ urgent - preț 

105000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• zona Decebal, vedere la stradă etaj interme
diar, centrală termică termopan, parchet, 
gresie, faianță bine întreținut, ■ urgent ■ preț 
105000 ron negociabil, tel. 0723/251498, 
0788/165703. (A4)
• zona Hotel Deva, bun pt. locuit sau firmă, 
poziție bună fără modificări, contorizat gaz 2 
focuri, repartitoare, preț 118000 ron negociabil, 
tel.0745/302200,0788/165703. (A4)
• zona Trident, parter mai înalt, fără amenajări, 
sau modificări, bloc de 4 nivele, liber, ocupabil 
imediat, preț 70000 ron negociabil, tel. 0730 
474275,0740 535095. (A4)
• Bd. Dada, etaj 1, cu intrări separată balcon, 
parchet, faianță gaz 2 focuri, repartitoare, bine 
întreținut, igienizat, vedere la stradă liber, preț 
108000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• decomandate, parter, 59 mp, hol central, 
parchet de stejar în camere, hoi 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)
• Aleea Armatei, contorizări, parchet, reparti
toare, preț 86.000 lei, tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• Aleea Constructorilor, Gojdu, balcon închis, 
beci, parchet, contorizări, preț 120.000 lei, tel. 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• dea, et«| intermediar, centrală termică 
proprie, Decebal, preț 137.000 ron, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• dea, centrală termică proprie, geamuri 
termopan, suprafață mare, loan Corvin, preț 
130.000 ron, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• Minerului, centrală termică proprie, gresie, 
faianță, ușă metalică parchet, preț 90.000, tel. 
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)
• în 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 Zanrflrescu, 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

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

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

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

• Brad, gresie, faianță parter, zona A, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490.
0788/168.483. (A10)

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

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, zid cărămidă, balcon mare, 
parchet stejar, contorizări apă, gaz, zona Bdul 
Bălcescu, preț 115.000 ron. Tel. 0254/229444, 
după ora 18. (T)
• decomandate, 2 băi, balcon închis, et. 1, zona 
Decebal, preț 1,550 mld. negociabil, tel. 
0742/019418. (Al)
• cnuit, 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 28.000 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. 0740/013971. (A2)
• semidec., bucătărie, baie, ușă metalică 
laminat, cotorizări, zona Scărișoara, preț 95.000 
lei, neg., tel. 0741/154.401,227542 seara. ,A2)
• semidec, etaj intermediar, Gojdu, preț 140.000 
lei, tel. 0741/154.401,227542 seara. (A2)
• dea, CT, 2 balcoane, bucătărie modificată, 
gresie, faianță, parchet, boxă zona Dorobanți, 
preț 70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, termopane, gresie, 
faianță parchet, garaj, boxă zona Imp. Traian, 
preț 70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• semidec, parchet, apometre, repartitoare, 
balcon închis, zona Gojdu, preț 1,3 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)
• decomandate, etaj 3, termopan, gresie, 
faianță, parchet, hol central, bucătărie modi
ficata, zona Minerului, preț 115000 ron nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095,232809. (A4)
• decomandate, boxă garaj, zona împăratul 
Traian, bloc nou, etaj 2, modificări, 2 balcoane, 
termopan, centrală termică parchet, gresie, 
faianță bine întreținut, preț 80000 euro nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095,232809. (A4)
• decomandate, zona 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)

• etaj 3, contorizări la apă și gaz, parchet, gresie, 
faianță Al. Romanilor, preț 73.000 ron, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)

• etaj 3, centrală termică proprie, mobilă 
modernă, gresie, faianță multiple îmbunătățiri, 
Al. Straiului, preț 95.000 ron, tel. 223400, 
0720/387896,0740/914688. (A5)

• zona Gojdu, semidec., et.l, neamenajat, 
ocupabil imediat, preț 140.000 lei, neg., tel.
206003,230324. (A7)

• zona Dacia, semidec., parchet laminat, ușă 
metalică etaj 4, izolat, preț 75.00 lei, tel. 206003, 
230324. (A7)

• zona Minerului, 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 Dacia, et. 1, în circuit, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță, contorizări, s=70 mp, 
preț 47.000 euro, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță, termopane, 
CT, garaj + pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)

• zona L Creangă parchet, contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)

• dea, 2 băl, CT, balcon închis cu termopan, 
garaj sub bloc, zona î. Traian, tel. 231.800. (A9)

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

Super oferte la Flexicredit!
Vino în perioada 15 ianuarie - 28 februarie 2007 la Raiffeisen Bank și beneficiază 
de super oferte la creditele de nevoi personale:

■ La creditul de 5.000 euro economisești 350 euro* Ratâ lunară de numai 68,59 eurol
■ La creditul de IO OOO euro economisești 2 080 euro*. Ratâ lunară de numai 126,14 euro!

In numai 24 de ore! Fârâ avans, fârâ girant, fârâ justificări!

•Reducere Io sumo totală rambursată în cazul unui credit standard de nevoi personale nenominalizate, 
acordat pe o perioadă de 10 ani.

D.A.E. 15,86% pentru pachetul promofionol de 5.000 euro, acordat pe o perioadă de IO ani.
D.A.E. 13,55% pentru pachetul promoțional de 10.000 euro, acordat pe o perioadă de 1,0 ani.

Sună acum la 0800 802 02 02
www.raiffeisen.ro

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

Vând ap. 4 camere (07)

• etaj 2, central, bloc de cărămidă centrală 
termică, 2 balcoane închise, cabină de duș, 
gresie și faianță spaniole. Tel. 0727/342093. (T)
• decomandate, et 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)

• dec., neamenajat, etaj intermediar, zona 
Carpati, preț 50.000 euro, tel. 0741/154.401, 
227542 seara.’(A2)

• dea, bucătărie, 2 băi, faianță gresie,, CT, zona 
Banca Transilvania, preț 62.000 euro, tel. 
0741/154.401,227542 seara. (A2)
• dea, gresie, faianță, parchet, CT, garaj, boxă, 
et. intermediar, zona împăratul Traian, preț 
70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dea, CT, 2 băi, boxă, 2 balcoane, st=112 mp, 
et. intermediar, zona pizzeria Veneția, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dea, living, faianță gresie, 2 băi, 2 balcoane, 
bucătărie modificată, et. intermediar, zona 
Banca Transilvania, preț 70.000 euro, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• decomandate, 100 mp. 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică, ușă metal, zona spital, ultra
central, boxă fără modificări, parchet, gresie, 
faianță, termopan, bine întreținut, poziție 
deosebită, preț 80000 euro negociabil, tel. 
0740/535095,0730/474275,232808.  (A4)
• et 1, dec., 2 balcoane, CT proprie, zona Progre
sului, preț 55.000 euro, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
• dea, et.3, centrală termică proprie, living, 2 
băi, 2 balcoane, st = 102 mp, amenajat modern, 
Bd. 22 Decembrie, preț 70.000 euro, neg., tel. 
223400,0720/387896,0740/914688.  (A5)
• AL Laleleor, termopane, CT proprie, bucătărie 
mare, cămară în balcon, preț 45.000 euro, neg., 
tel. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5)
• zona parc, dec., etaj 1, s= 120 mp, amenajat, 
C.T., preț 115.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• str. Carpați, dec., etaj 1, neamenajat, liber, preț 
175.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Miorița, dec., C.T.,. etaj 4, acoperit cu 
tablă neamenajat preț 50.000 euro, neg., tel.
206003,230324. (A7)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, inst. sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică, preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță, et. bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288. (A8)
• dea, 2 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)
• 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. 
0741/7S6678. A8)

Vând case, vile (13)
• casă în Deva sau schimb cu apartament 3 
camere, loc central, etaj 1, plus diferență, în 
Deva. Tel. 0254/215795. (T)
• casă nouă 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)
• la 14 km de Deva, casă nouă 3 nivele + garaj, 
800 mp teren, canalizare, apă, gaz, curent, 75.000 
euro, tel. 0722/564004. (Al)
• In 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)
• urgent, 2 camere, hol, bucătărie, cămară, beci, 
bucătărie de vară, anexe, apă curentă, curent 
trifazic, livadă s=2000 mp + 2000 mp teren lângă 
casă, zona Geoagiu, preț 25.000 euro, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
■ casă nouă D+P+M, living, bucătărie, baie, 3 
camere, toate utilitățiile, st 380 mp, zona 
Dorobanți, preț 350.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0720/387896. (A5)
• 3 camere, 2 băi, 2 bucătării, dec., CT proprie, 
termopane, teren aferent st= 500 mp, Deva, zonă 
semicentrală, preț 360.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0720/387896. (A5)
• zona Str. Eroilor, construcție 1980, P+l, 5 
camere, scară interioară, garaj, C.T., curte st= 
500 mp, preț 130.000 euro, tel. 206003, 230324. 
(A7)

• zona Creangă 3 camere, bucătărie, baie, 
s=I50 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)

• 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, 
0788/040.490,0788/158483. (A101

Vând case la țară (17)
• 3 camere, 2 bucătării, 2 cămări, baie cu fosă 
septică șură grajd, șopru, grădină, gaz metan, 
cablu tv, preț negociabil. Tel. 240473, 
0744/391866. (T) ’

• casă în Brănișca, satul Târnăvița, 4 camere, 
bucătărie, cămară, fântână, curte 1077 mp, 
grădină 24 ari, viță de vie, pomi fructiferi, 85.000 
ron, variante. Tel’. 0746/058490. (T)

• comuna Băda, 2 corpuri, 2 nivele, 7 camere, 2 
terase, pivniță, centrală termică baie, gaz, apă 
canalizare, curte, grădină, garaj, 72.000 euro, 
negociabil. Tel. 264523,211273. (T)

Vând garsoniere (19)

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

• două camere, terasă închisă parter, 
contorizări, faianță gresie, zona Dacia, preț 
70.000. Tel. 0254/229017,0728/069396. (T)
• 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)
• dea, gresie, faianță parchet, CT, bucătărie 
modificată, zona Dorobanți, st=40 mp, tel. 
0740/290024. (A3)
• urgent, semidec, parchet, gresie, faianță 
repartitoare, mobilată balcon închis, zona 
Mărăști, preț 670 mii.,, neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)

• decomandată 38 mp, cu balcon, parchet, 
gresie, faianță, apometre, repartitoare, gaz 2 
focuri, zona Dorobanți, stare foarte bună preț 
31000 euro negociabil, tel. 0745/302200, 
0723/251498,232808. (A4)

• zona Decebal - I. Maniu, etaj intermediar, 
decomandată parchet contorizată stare bună 
ocupabilă în 7 zile, preț 85000 ron negociabil, tel. 
0740/535095,0730/474275,232808.  (A4)

• garsonieră decomandată cu balcon, parchet 
gresie, faianță apometre, repartitoare, mobilă 
zona Zamfirescu, stare bună se poate da și cu 
chiriași, preț 75000 ron negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498. (A4)
• zona Carpați, etaj intermediar, parchet, 
faianță gresie, poziție bună bine întreținută, 
ocupabilă foarte repede, preț, 75000 ron nego
ciabil, tel. 0740/535095,0730/474275,232808 (A4)

• et 1, parchet, balcon închis, instalație pt. 
centrală termică contorizări, fără îmbunătățiri, 
Calea Zarandului, preț 65.000 ron, neg., tel. 
223400,0724/169303,0742/005228. (A5)

• et 3, gresie, faianță contorizări, Al. Romanilor, 
preț 70.000 lei, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• dea, et 3, gresie, faianță contorizări la apă și 
gaz (2 focuri) balcon închis, interfon, Eminescu, 
preț 60.000 ron, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• urgent, zona Dacia, dec., et. bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578. (A8)
• zona Dadă 1 cameră baie, parchet, marmură 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48.000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288 (A8)

• zona Dadă 2 camere, parchet, gaz contorizat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră, gresie, faianță inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată, preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288. (A8)
• dea, amenajată (parchet laminat, gresie, 
faianță), contorizări, etaj 3, zona Zamfirescu • 
Deva, preț 85.000 Ron, neg., tel. 231.800, 
0740/317.314. (A9)
• dea, amenajată (gresie, faianță), mobilă de 
bucătărie, cameră cu parchet, contorizări, zona 
Dacia - Deva, preț 68000 Ron, neg., tel. 231300, 
0740/317.314. (A9)
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• dea, suprafață mare (41,5 mp), cameră cu 
parchet contorizări, balcon, amenajată (gresie, 
faianță), boxă zona Dorobanți, preț 95.000 RON, 
neg., tel .231.800,0740/317314. (A9)

• dec, cameră cu parchet contorizări Integrale, 
etaj intermediar, 5 43 mp, Bd. 22 Decembrie 
(zona Liceul Auto) - Deva, preț negociabil, tel 
212.141 sau 231300. (A9)
• Braă confort 1 sporit, etaj 2, mobilată preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490. 
0788/158.483. (A10)

Vând terenuri (21)

• două terenuri extravilan, de 6.000 și 24.700 mp, 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)
• hi 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=3519 mp, fs=20 m, 
zona Bârsău, preț 1,5 euro/mp, acces din drum, 
tel. 0740/290024. (A3)

• teren Intravilan, st=2.750 mp, fs=20 m, 
facilități: apă curent, gaz, zona Sântandrei, preț 
15 euro/mp, tel. 0740/290024. (A3)
• teren Intravilan, st= 5.700 mp, fs=30 m, 
faci lități: apă gaz, curent, zona Săntuhalm, 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)
• la DN7, între Sântandrei și Simeria, 3 parcele a: 
1.800 mp, 1.600 mp, 1.100 mp, preț 25 euro/mp, 
tel. 223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• teren extravlan în suprafață totală de 160.000 
mp, parcelabil în parcele cu suprafețe de 6.000 
mp -18.000 mp, situat între Deva și Simeria, preț 
3 euro/mp, neg., tel. 223400, 0721/577366, 
0740/914688. (A5)
• st = 1.000 mp, din care 400 mp intravilan în 
zona Uzo Balcan, preț 30 euro/mp, neg., tel. 
223400,0720/387896,0742/005228. (A5)
• st s 7171 mp, în incinta fostelor sere Sântan
drei, front stradal 35 m, preț 10 euro/mp, neg., 
tel. 223400,0720/387896,075V573684. (AS)

• Hravlan, 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)
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- cunoștințe operare PC (Word, Excel);
- cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională (preferabil 

engleză);

- cunoștințe în domeniu.

Interviul va avea loc la sediul societății (Deva, str. Horea, nr.68), în' data 
de 20.01.2007, ora 09.00.

Persoanele interesate pot trimite CV și Scrisoare de Intenție la tel./fax: 
0254.230.305.

(74433)

Subscrisa SC CONTAUDIT EVALEX SRL, cu sediul în 

Deva, str. Avram lancu, bloc H3, jud. Hunedoara, desemnată în 
calitate de lichidator judiciar al SC AMIDIP SA Călan - în faliment, 
prin încheierea nr. 1079/CA/2005, pronunțată de Tribunalul Hune
doara în dosar nr. 6844/2005, inițiază selecție de oferte în vederea 
valorificării următoarelor bunuri:

- Remorcă basculantă (HD-80-GJB)

- Dacia 1300 autosanitară (HD-05-FFE)

- Autoturism ARO 243 (HD-02-HHO)

Data-limită pentru depunerea ofertelor este 19.01.2006, ora 10.00. 

Informații suplimentare se pot obține la tel.: 0254/233081; 

0723/154641.

(74719)

prin distribuitorul său din județul Hunedoara, S.C. 
TOTALITARIS COM DIVERS, angajează

SC CONTAUDIT EVALEX S.R.L. DEVA, Tn calitate de lichidator judiciar al S.C AMIDIP SA
- în faliment, cu sediul în Călan, Str. Furnalistului, nr. 17/0, județul Hunedoara, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J20/950/2C02, C.U.I. 15056131, atribut fiscal R, numit prin încheierea nr.1079/CA/2005 
pronunțată în dosarul Tribunalului Hunedoara nr.6844/2005, anunță licitație publică pentru vânzarea de bunuri din patrimoniul 

debitoarei SC AMIDIP SA - în faliment, cu sediul în Călan, Str. Furnalistului nr. 17/O, jud. Hunedoara, astfel:

- obiecte de inventar și stocuri de materiale;

- autoturism marca Volkswagen 7 DB/Caravelle, nr. înmatriculare HD-05-WWE • preț de pornire 11,250 EURO.

Bunurile ce se vând la licitație sunt prezentate și descrise în caietul de sarcini, care poate fi achiziționat de la lichidatorul judiciar. 

Licitația publică va avea loc în data de 19.01.2007, ora 11, la sediul debitoarei din Călan, Str. Furnalistului nr.17/0, jud. Hune
doara. în caz de neadjudecare, licitația se va relua în data de 26.01.2007, în același loc și la aceeași oră.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar, din Deva, str. Avram lancu, bl. H3, parter, 
următoarele documente:

- dovada achiziționării caietului de sarcini, respectiv documentul care atestă plata prețului acestuia.

- pentru persoanele juridice române: copie după certificatul de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;

- pentru persoanele fizice române/lmputernlclt: copie după actul de,identitate;

-împuternicire, în original, acordată persoanei care îl reprezintă pe ofertant, persoană fizică sau juridică;

-dovada depunerii garanției de participare la licitație.

Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din valoarea bunurilor pentru care ofertantul participă la licitație și se va 
achita prin virament bancar în contul S.C. Amldip S.A. Călan - în faliment: RO84 RZBR 0000 0600 0464 4890, deschis la 

Raiffeisen Bank Călan;

Toți cei care pretind vreun drept asupra activelor ce urmează a fi vândute sunt invitați să anunțe, în scris, pe lichidator cu cel puțin 
trei zile înainte de data licitației.

Bunurile supuse vânzării pot fi vizionate la sediul debitoarei falite din Călan, Str. Furnalistului nr.17/0, jud. Hunedoara.

Listele bunurilor (obiecte de inventar și stocuri de materiale) ce vor fi vândute la licitație publică pot fi consultate la sediul 
lichidatorului menționat anterior.

RELAȚII SUPLIMENTARE se pot obține la sediul lichidatorului judjciar sau la numerele de telefon: 0254/233081; 0723154641, 
între orele 09-16.

. (74720)

S.C. COMTURISM 
ANCUȚA SRL, 

cu sediul în localitatea
Vața de Jos, Calea Crișulul, 

nr. 10, jud. Hunedoara, 
anunță depunerea 

solicitării pentru eliberarea 
autorizației de mediu 

pentru activitatea „Hotel și 
Restaurant".

Informații suplimentare se 
pot obține la sediul APM 
Hunedoara, zilnic, între 

orele 8-16.
Eventualele sesizări și 

redamații pot fi depuse în 
termen de 10 zile 

lucrătoare de la data 
anunțului.

(74722)

Imobile chirii (29)
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• teren Intravilan, st = 2000 mp, la strada Arc hi a, 
cu utilități, preț 60 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• 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 tn Deva zona Zăvoi, S-1000 mp, FS- 
18, utilități în zonă, preț neg., tel. 212.141 sau 
231.800. (A9)
• $-500-1000 mp, zona Bejan Deva, toate 
utilitățile în zonă, preț 25 euro/mp, tel. 231300, 
0745/511.776. (A9)
• Brad, 1000 mp, pt. construcție vilă, în satul 
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, 1 ha, 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. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
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Cumpăr teren (22)

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

Vând spații comerciale (25)

COLMACO covoare
X

DEVA
BfL 1 Decembrie 20 

( centrul vechi >
0254.212.215

I .uni-Vineri 1 U.tMh i
Sâmbătă 10.00-13.00

• 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, tel. 0740/290024, 
0254/232060.(A3)
• zona Mărăstl, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578. (A8)
• prețabil pentru spațiu de producție, ST-150 
mp, 2 intrări, acces auto și pietonal, zona Gojdu 
Deva, preț 80.000 euro neg., tel. 231.800,212.141. 
(A9)
• clădire P+2, construcție nouă S.C. 320 mp, 
amenajată, pretabilă pentru laborator, birouri, 
CT Deva, preț 210.000 euro, tel. 0740/317314. (A9)

Vând alte imobile (27)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
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SUPER OFERTĂ! 
Uși de interior PORTA DOORS
* TAMPLARIE PVC Șl ALUMINIU PROFILE 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

S.C. S&J TURISM $1 ARTĂ 
S.R.L. Ghelari și Agenția pentru 
Protecția Mediului Hunedoara anunță 
publicul interesat asupra dezbaterii 
publice a raportului la studiul de eva
luare a impactului asupra mediului 
privind obiectivul „AMENAJARE 
COMPLEX TURISTIC" Ghelari, situat 
în comuna Ghelari, f.n , jud Hune
doara, ce va avea loc în data de 
26.02,2007, ora 15.00, pe amplasa

ment.

Informațiile privind potențialul impact 
asupra mediului al proiectului propus 
pot fi consultate, zilnic, între orele 
08.00-16.00, la sediul APM Hune
doara, Deva, str. Aurel Vlaicu, nr.25. 

Observațiile publicului se primesc 
zilnic, la sediul A.P.M. Hunedoara, 
Deva, str. Aurel Vlo:cu rr 25, până 
la data la cere '-a avea loc 
dezbaterea puO :::

• ofer spre închiriere spațiu modern amenajat, 
ultracentral, 31 mp, posibilități extindere 100 ■ 
200 mp, situat lângă BRD-SG, în clădirea cu 
Showroom Casa Noastră. Relații la tel. 
0723/608778. (15/15.01)
• închiriez urgent apartament 2 camere, Deva, 
contorizări, preț foarte avantajos. Tel. 
0723/683113. (T)
• garsonieră, Deva, complet mobilată, 80 
euro/lună, tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere, Deva, complet mobilat, 
150 euro/lună, tel. 215212. (Al)

• 80 mp,3 camere, toate utilitățile, curte 120 mp, 
Hunedoara, preț 400 euro, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)

• garsonieră mobilată, aragaz, frigider, zona 
Mărăști, preț 110 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)

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

Auto românești (36)

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

• vând Dada break, af 1989, preț 1800 ron, și 
Dacia papuc, af 1995, preț 4500 ron. Tel. 
n,="246W '722/244978. (T)

Auto străine (37)

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

• vând Vohro V40,1,9 TDi, af 2001, full-electric, 
ABS, SRS, airbag, MP3, climă, jante Al 16 inch, 
8500 euro. Tel. 0723/227569. (T)
• vând VW Golf II, TD, af 1986, VT 2008, piese de 
schimb, preț negociabil. Tel. 0722/566983. (T)

Piese, accesorii (42)
• vând portbagaj auto, de fabrică, stare foarte 
bună. Tel. 0254/211124. (T)

AGENȚI VÂNZĂRI
■ Pachet salariat atractiv;
■ JWaj/nd ife serviciu + telefon.

CV se depun pe adresele de 
toțalitaris deya<a>vahoo.com sau 

ya!errpQags><jlexan(iriQn rQ, sau la telefon 
0254/222.344, până la data de 27.01.4

Informații la telefonul 0729/038.984
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C.A. al SC CIF SA, cu sediul în Deva, Str. Depozitelor, nr. 6, jud. Hunedoara, 

înregistrată la ORC sub nr.J20/413/1991, având CUI R2116908, convoacă 
A.G.O.A. a societății pentru data de 26.02.2007, ora 15,00, la sediul 
societății, sala de ședințe, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea administratorilor societății și stabilirea remunerației acestora. 
Lista cuprinzând membrii propuși de către acționari se află depusă la compar
timentul de resurse umane al societății și poate fi consultată și completată de 

către acționari.

2. Stabilirea valorii pentru care se vor încheia contractele de asigurare pentru 
răspunderea profesională de către administratorii societății.

3. Diverse.

La adunare acționarii vor participa personal sau prin mandatar. Mandatul 
special va fi depus în condițiile prevăzute de lege. Data de referință conform 

Legii nr. 31/1990 este 01.02.2007.

Dacă cvorumul nu este întrunit pentru data de 26.02.2007, adunarea se 
reprogramează pentru data de 27.02.2007, la aceeași oră, în același loc și cu 
aceeași ordine de zi.

• vând uși pentru Ford Sierra Tel. 0723/227569. 
(T)

Mobilier și interioare (47)
• vând mobilă de bucătărie, nouă, Deva Relații 
la tel. 222137,0724/759002. (T)
• vând mobilă: 2 vitrine, masă 8 persoane, 
fotolii, ușă, bufet bucătărie, preț 1200 ron. Tel. 
0254/229017,0728/069396. (T)

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vând un tablou din sec. XIX, Diana la scăldat. 
Tel. 0743/132742. (T)

Electrocasnice (56)
• vând ladă frigorifică, 5.sertare, preț 400 ron, 
negociabil. Tel. 0354/105622, după ora 18. (T)

Plante și animale (57)
• vând cățel Boxer german din părinți campioni, 
vârsta 6 luni, cu carnet de sănătate și purceluș 
de Guineea. Tel. 0723/506443. (T)

(74691

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

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

Cititorii Cuvântul 
liber: 

Oameni bine 
informați! 

Ziarul familiei tale!

\ Ș Societate comercială angaioi

• ING. A.T. (întreținere program)
Cerințe:
- studii specialitate

- experiență în programare

- vârsta minimă 30 de ani

- posesor permis conducere cat. B
Se oferă:

- pachet salarial atractiv

- mașină de serviciu

- telefon mobil

O Agențl vânzări (produse ali
mentare)
Cerințe:

- studii superioare sau medii
- vârsta minimă 25 de ani

- posesor permis cat. B
- disponibil la program prelungit

Se oferă:

- pachet salarial atractiv

- mașină de serviciu

- posibilități avansare

- telefon mobil

• OPERATOR DISP. TRANSPORT
Cerințe:
- studii superioare sau rrfedii

- minim cunoștințe A.T.

- vorbit și scris limba engleză - 
germană

Se oferă: salariu motivant

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

C.V. se trimit la nr. fax: 0254/219300 

la data de 15^2007.

(73613)

SC TERPENA SRL, cu sediul în localitatea Orăștie, Str. 
Pricazului, bl. Dl, parter, județul Hunedoara, anunță depunerea solicitării 
pentru eliberarea autorizației de mediu pentru obiectivul: Secție fabricarr 
și depozitare uleiuri esențiale, situat în localitatea Orăștie, str. N. Titulescu, 
nr. 61. Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hunedoara, zilnic, între 
orele 8-16.
Eventualele sesizări și redamații pot fi depuse în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data anunțului.

(74707)

Societatea Comercială BOROMIR PAN SA 
Hunedoara
Angajează:

- Personal panificație (cocători, modelatori, frământători)

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

CV-urile se depun la sediul societății situat în Hunedoara, str. Mihai 
Viteazul, nr. 1, sau prin fax la nr. 0254/713421.

(746B2)

vahoo.com
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COMERCIALĂ H Comemorări (76) Decese (75)

URMĂTORUL PERSONAL:

• Contabilă
- vechime minim 2 ani
- vârsta maximă 35 de ani
- studii superioare economice

•Personal pentru 
aprovizionare
- vârsta maximă 35 de ani
- șofer profesionist

• Muncitor! calificați in 
construcții
- finisori interioare
- zidar
- instalatori
Se acordă salarizare 
deosebită. Interviul, zilnic, 
între orele 8,00 - 10,00.
Relații la telefonul: 210932.

Pios omagiu la împlinirea a 8 ani de la dispariția dragului nostru
GÂLEA SEMIONși 6 ani de la trecerea în neființă a dragei noastre

GOGU SORA
Nu vă vom uita niciodată.

Familiile Gâlea și familia Gogu

Cuvintele sunt palide și neputincioase să dea glas durerii care ne-a copleșit la aflarea veștii că ne-a părăsit, prea devreme și pentru totdeauna, finul și prietenul nostru
ing. DAN MĂTĂSARUCondoleanțe familiei nemângâiate.

Dormi în pace, Dane! 
Familiile Clemente Constantin și Mihai Moldovan

(74728)

Colegiul Tehnic "Transilvania" Deva
organizează concurs în data de 08.02.2007 pentru ocuparea

următoarelor posturi:
- 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 mecanic auto 1 post

- Muncitor calificat pentru întreținerea Imobilelor ;l a

materialului didactic 1 post

- Paznici 2 posturi
- îngrijitor 1 post

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

(74535)

Altele (61)

< cedez contract bar ■ restaurant super 
dotat, zonă bună, In Slmeria. Relații la tel 
0723/395906.(6/84)1)

• cumpăr paleți din plastic. Tel. 0723/227569. (T)
• mașină de spălat de plastic, mașină de cusut 
Naumann germană și ceas Doxa, de damă, 
elvețian, extraplat. Tel. 0254/224643. (T)
o vând cadă baie, acryl, nouă, cu mască și 
scurgere automată incluse, 170/70 cm, preț 250 
ron. Tel. 0723/227569. (T)

Pierderi (62)

(3/15.01) (6/15.01)

SC FAVIOR VIDRA S.A ORĂȘTIE ■ societate în reor

ganizare juridică - organizează vânzarea prin LICITAȚIE PUBLICĂ In data de 

15.02.2007, ora 12,00, la sediul din Orăștie, str. Gh. Lazăr, nr. 2, jud. Hunedoara 
a următoarelor bunuri imobile situate în incinta fabricii:

- Clădire fabrică veche în suprafață de 1.047,8 mp, P+1 și terenul aferent (716.800 
RON + T.V.A.)

- Clădire P+1 în suprafață de 228 mp, P+1 și terenul aferent (283.000 RON + 
T.V.A.)

- Hală înnobilare în suprafață de 4.784 mp, P+1 și terenul aferent (840.300 RON 
+ T.V.A.)

■ Clădire P+2 în suprafață de 865 mp, P+2 și terenul aferent (395.800 RON + 
T.V.A.)

- Clădire Pompe: corpul de clădire compus din casă pompe, magazie decantor șl 
magazin nr. 2 cu o suprafață desfășurată de 446 mp (D+P) și corpul compus din 
remiză PSI în suprafață de 264,24 mp P și terenul aferent (270.700 RON + T.V.A.)

- Sediu administrativ în suprafață de 1021,93 mp, P+2 și terenul aferent 
(1.129.400 RONV +T.V.A.)

- Magazin Favlor 1 in suprafață de 256 mp, D+P și terenul aferent (218.306 RON 
+ T.V.A.)
Garanția de participare la licitație este de 10% din valoarea bunului pentru care se 

licitează. Caietul de sarcini și orice, inforpnații sunt la dispoziția eventualilor 
cumpărători la sediul societății din Orăștie, str. Gh. Lazăr, nr. 2, jud. Hunedoara și 

la tel. 0724-256676.

(74680)

• plerdi adeverim , medicală eliberată de 
Cabinetul medical din Orăștioara de Sus, pe 
numele Jujan Antoneta. Se declară nulă. 
(1/15.01)
• pierdut atestate profesionale transport 
mărfuri, persoane și ADR pe numele Petrican 
Ionel, eliberate de ARR. Se declară nule. 
(11/15.01)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Băcăoanu Ștefania Maria. Se declară nul. 
(10/15.01)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Pali Both Lăcrămioara Natalia, Se declară nul. 
(9/15.01)
o pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Tănasie loh. Se declară nul. (4/15.01)

e pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Vișoiu Roxana Ioana. Se declară nul. (14/15.01) 
s pierdut legitimație de handicapat pe numele 
Zoica Nicolae Emil. Se declară nulă. (16/15.01)

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

Prestări servicii (72)

ANGAJĂM:
-1 mecanic - mașini cusut fufe indUțimlnte
- 2 flanel de lerriclu sau Rntai preslato'irr da 
servicii dt caMifrali la birouri fi tale da produc* 
Informații lupUmentam la talefonul: 02541211161.

iii : : ; i : ; (74635)-

•abordabil, transport zilnic, sigur șl rapid, 
persoane In Ralia 100 Spania ■ 120 
sura, Franța, Port u gali i jl Belgia, cu mașini 
modeme; reduceri pentru grupuri; asigur 
necesarul pentm o călătorie sigură. Tel 
0723/329600, 0765/455835, 0743/241010. 
(4/21.11)

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

Oferte locuri de muncă (74)

msc TALC DOLOMITÂ SA jff
n u r+ e i> o a «

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

CONTABIL ȘEF
Cerințe generale:
• Absolvent cu diplomă de licență al învățământului 
superior economic.
• Abilități manageriale și de comunicare, spirit de 
echipă,dinamic.
• Experiența relevantă în domeniu
• Foarte bine abilități de operare PC.

INGINER MINIER
Cerințe generale:
• Studii superioare de specialitate
■ Vechime în domeniu minim 5 arii
• Experiență exploatări miniere la zi și subteran

• Autorizația de artificier prezintă un avantaj
■ Abiiitățr de operare PC.

ȘEF MAGAZIN
Cerințe generale:
• Studii superioare și experiență in vânzări
• Abilități manageriale și de comunicare. spirit de echipă,dinamic
• Capacitate de a lucra in condiții de stres și program prelungit
• Cunoștințe foarte bune privind piața materialelor de construcții
• Abilități do operare PC și cunoștințe de contabilitate primară
• Carnet de conducere categoria .8’ constituie tm avantaj

Sa oferă :
■ Pachef salarial motivant și multiple 
beneficii.
• Posibilitatea dea lucra intr-o echipă 
tânără, Intr-un mediu modern, 
profesional și în plină dezvoltare.

CandMatii care întrunesc condițiile prevăzute, sunt rugați să depună un dosar care să conțină o 
Scrisoarea de intenție, curriculum vitae, copie act studii, copie act identitate până cel târziu în data de 
19.01.2007 la sediul firmei noastre din str. Zlaști, nr. 121, Hunedoara sat e-mail: tdhd@rdslink.ro

Informații suplimentaro : Serviciul Resurse Umane - TelJFax : 0254 717172
Doar candidați! selectați vor fl contactați. (74521)

(55596)

• Centrul de îngrijire Medicală și Asistență 
Socială la domiciliu angajează asistent medical 
la punctul de lucru Deva, pe perioadă nedeter
minată. Informații latei. 0254/212933. (4/12.01)
• SC Royal Holding Călan angajează personal 
calificat în domeniul confecții, experiență minim 
2 ani; salariu 250 euro, program 8 ore. Informații 
suplimentare la tel. 0745/112419, 0742/238742. 
(7/15.01)
s Motel Lowe angajează bucătar specialist, 
salariu corespunzător. Tel. 210932, orele 8 -16. 
(17/15.01)
• societate comercială angajează doi montatori 
pal melaminat. Informații Deva, tel. 0254/212221 
sau 0722/524805. (13/8.01)
• societate comercială din Hunedoara, cu 
specific panificație, angajează gestionar- 
distribuitor, tehnolog, șofer-distribuitor. 
Informații la tel. 0254/749092. (10/11.01)
• Total Dlstribution 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)
• inspector de specialitate administrația 
publică, Brad, 1 post, data limită 31.01. Tel. 
213244, orele 9-16.

• inspector protecția muncii; Hunedoara, 1 post, 
data limită 31.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• inspector resurse umane. Brad, 1 post, data 
limită 15.02. Tel. 213244, orele 9 -16.

• inspector resurse umane, Brad, 1 post, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• inspector resurse umane, Hațeg, 1 post data 
limită 5.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• inspector resurse umane, Hunedoara, 1 post, 
data limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 -16.
• instalator apă, canal. Hațeg, 1 post, data limită 
5.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• instalator încălzire centrală și gaze, Lupeni, 1 
post, data limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• instalator instalații tehnico-sanitare și de 
gaze, Hunedoara, 1 post, data limită 31.01. Tel. 
213244, orele 9-16.

• Instructor schi, călărie, golf, tenis, Lupeni, 2 
posturi, data limită 11.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• IncărcătOMiescăreător, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 10.02., perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.
• îngrijitoare la unități de ocrotire socială și 
sănătate, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
31.01., perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
■16.
• îngrijitor clădiri, Brad, 6 posturi, data limită 
15.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• îngrijitor clădiri, Brad, 7 posturi, data limită 
30.01., perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
■16.
• IngrȘttor clădiri, Hunedoara, 1 post, data limită 
31.01. Tel. 213244, orele 9-16.
■ îngrijitor clădiri, Lupeni, 3 posturi, data limită 
9.02., perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 • 
16.
• îngrijitor clădiri, Orăștie, 6 posturi, data limită 
31.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• Jurisconsult, Hunedoara, 1 post, data limită 
31.01, concurs. Tel. 213244, orele 9 -16.
• laborant structură macroscopică și micro
scopică, Hațeg, 2 posturi, data limită 5.03. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• lăcătuș amc, Hunedoara, 5 posturi, data limită 
15.02. Teî. 213244, orele 9-16.

• lăcătuș construcții metalice și navale, Hune
doara, 9 posturi, data limită 31.01, perioadă 
determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• lăcătuș mecanic. Brad, 4 posturi, data limită 
31.01. Tel. 213244, orele 9-16.
■ lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Brad, 4 posturi, data limită31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Deva, 1 post, data limită 
25.01., limba germană. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Deva, 10 posturi, data limită 
28.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.01., perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
■ lăcătuș mecanic, Hunedoara, 10 posturi, data 
limită 30.01. Tel. 213244, orele 9-16.

• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 5 posturi, data 
limită 31.01.Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanică fină, Lupeni, 4 posturi, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9-16.

• lansator produse, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 31.01. Tel. 213244, orele 9-16.

• lucrător comercial, Hațeg, 1 post, data limită 
27.01. Tel. 213244, orele 9-16.

• măcelar, Hunedoara, 1 post, data limită 20.01. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• magaziner, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.01. Tel. 213244, orele 9-16.

• maistru construcții civile, industriale și agri
cole, Hunedoara, 2 posturi, data limită31.01. Tel. 
213244, orele 9-16.

• malstru-lăcătuș, construcții metalice, Hune
doara, 1 post, data limită 28.02., perioadă deter
minată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• manipulant mărfuri, Brad, 4 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• manipulant mărfuri, Hațeg, 10 posturi, data 
limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

■ manipulant mărfuri, Orăștie, 5 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.

Aș Prietenii, colegii și întregul colectiv de la SC Matex (J SA sunt alături de familia îndurerată acum, la trecerea în neființă a celui care a fost
ing. DAN MĂTĂSARUdirector comercial.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

(2/15.01)

Soția Viorica, fiica Sonia, ginerele Gabriel și nepoata Anda anunță cu adâncă durere în suflete încetarea din viață a celui care a fost un bun soț, tată, socru și bunic
CURTEAN PETRUîn vârstă de 69 de ani. înmormântarea va avea loc miercuri 17 ianuarie, ora 13, de la domiciliul din Deva, Str. Livezilor, nr. 11, la Cimitirul ortodox de pe str. Călugăreni Deva.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

• manipulant mărfuri, Orăștie, 9 posturi, data 
limită 30.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• manipulant mărfuri, PetriIa, 1 post, data limită 
30.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• mașinist la mașini pentru terasamente, 
Petroșani, 1 post, data limită 31.01. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• mașinist pentru utilaje specifice, Lupeni, 4 
posturi, data limită 9.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• mecanic auto, Brad, 1 post, data limită 21.01. 
Tel. 213244, orele 9-16.

(12/15.01)
• mecanic auto, Brad, 2 posturi, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• mecanic auto, Hunedoara, 1 post, data limită 
15.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• mecanic locomotivă și automotor, Hunedoara 
1 post, data limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• mecanic întreținere și reparații mașini de 
cusut, Hunedoara, 6 posturi, data limită 31.01. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• montator subansambluri, Călan, 48 posturi, 
data limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 -16.

ANGAJAM URGENT ®
PENTRU JAPONIA §

• ingineri mecanici • ehimiști și ingineri 
ehimiști • ingineri profil electric sau 
electromecanic • ingineri instalații 

industriale și piping •

Japan Engineering Scrvices- Romani:: 
este o companie cu capi uri integral privat 
japonez specializată în recrutarea 
'internațională a torței de muncă de înaltă 
calificare în vederea trimiterii m Japonia. 
Detalii nc WWW.JESR.RO sau 
www.inginerijaponia.ro 
tel: 0248-22.02.42; 0788-22.02.42 
Așteptăm CV-uri pe adresa cv/a)jesr.ro

CONVOCATOR
C.A. al SC CIF SA, cu sediul în Deva, Str. Depozitelor, nr. 6, jud. Hunedoara, înregistrată la ORC sub nr.J20/413/1991, având 

CUI R2116908, convoacă A.G.E.A. a societății pentru data de 26.02.2007, ora 14,00 la sediul societății, sala de ședințe, cu 
următoarea ordine de zi:

1. Modificarea alin. 1 al art. 16 din Statutul societății și înlocuirea lui cu următorul conținut: „Adunarea generală este 
convocată de Consiliul de administrație, în condițiile legii, ori de câte ori este nevoie"

2. Modificarea alin. 2 al art. 16 din Statutul societății și înlocuirea lui cu următorul conținut: „Termenul de întrunire nu poate 
fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Convocarea se publică în M.O. 
al României P. a IV-a și în unul din ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății. Convocarea va fi 
depusă la R.A. „M.O." în vederea publicării, în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării de către C.A. a deciziei de întrunire 
a adunării generale".

3. Modificarea alin. 3 al art. 16 din Statutul societății și înlocuirea lui cu următorul conținut: „Dacă toate acțiunile sunt nomi
native, convocarea adunării va putea fi făcută și numai prin scrisoare recomandată expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de 
data ținerii adunării." ,

4. Modificarea alin. 4 al art. 16 din Statutul societății și înlocuirea lui cu următorul conținut: „Adunarea generală ordinară se 
întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar".

5. Abrogarea celei de-a doua și a treia fraze a alin. 5 din art. 16 și a alin. 3 al art. 18.

6. Modificarea alin. 6 al art. 16 din Statutul societății și înlocuirea lui cu următorul conținut: „C.A. vă stabili o dată de referință 
pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în,cadrul adunării generale, dată ce va rămâne valabilă și în cazul în care 
adunarea generală este convocată din nou din cauza neîntrunirii cvorumului. Data de referință astfel stabilită va fi ulterioară 
publicării convocatorului și nu va depăși 60 de zile înainte de data la care adunarea generală este convocată pentru prima 
oară."

7. Modificarea alin. 8 al art. 16 din Statutul societății și înlocuirea lui cu următorul conținut: „Acționarii nu vor putea fi 
reprezentați în adunări generale decât prin alți acționari. Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, 
în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte 
de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându- 
se mențiune despre aceasta în procesul de vot in acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre 
aceasta în procesul-verbal".

8. Modificarea alin. 10 al art. 16 din Statutul societății și înlocuirea lui cu următorul conținut: „Adunările generale ale acționa
rilor se întrunesc numai la sediul societății."

9. Modificarea alin. 1 al art. 18 din Statutul societății și înlocuirea lui cu următorul conținut: „Pentru validitatea adunării 
generale ordinare este necesară prezența acțic/harilor care să dețină o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile 

adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza 
neîndeplinirii acestor condiții, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe 
ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate".

10. Modificarea alin. 2 al art. 18 din Statutul societății și înlocuirea lui cu următorul conținut: „Pentru validitatea deliberărilor 
adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul 
total de drepturi de vot, iar la convocările următoare prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total 
de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați".

11. Aprobarea renumerotării statutului societății, pe articole și alineate, ținând cont de toate modificările aduse acestuia, 
inclusiv prin această adunare generală.

12. Diverse.

La adunare acționarii vor putea participa personal sau prin mandatar. Mandatul special va fi depus în condițiile prevăzute de 
lege. Data de referință conform Legii nr. 31/1990 este 01.02.2007.

Dacă cvorumul nu este întrunit pentru data de 26.02.2007, adunarea se reprogramează pentru data de 27.02.2007, la 
aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

(74690)

RECLAME
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• Despre dictatură. „Hârtia va fi albas
tră", în regia lui Radu Muntean, și „Cum 
mi-am petrecut sfârșitul lumii", în regia 
lui Cătălin Mitulescu, sunt incluse într-o 
secțiune a Festivalului de la Goteborg, 
intitulată „Darkest of Times", ce cuprinde 
filme despre dictatură.

Riscă două luni închisoare
Los Angeles (MF) - Actrița Kim Basinger 

(52 ani) este așteptată luni la tribunal, în 
cadrul procesului pe care i l-a intentat fos
tul soț, actorul Alee Baldwin (48 ani), care a 
acuzat-o de violare a ordinului de custodie 
asupra fiicei lor. La începutul lunii 
octombrie, 2006, actrița a pledat „nevinovat” 
la acuzația de violare a ordinului de cus
todie asupra fiicei sale, Ireland, adusă de 
fostul ei soț. în urma acuzațiilor lui Bald
win, lui Basinger i s-a intentat proces pen
tru 12 capete de acuzare. Basinger riscă o 
pedeapsă maximă de 60 de zile de 
închisoare și o amendă de 12.000 de dolari 
dacă va fi găsită vinovată. Actrița și Bald
win s-au căsătorit în 1993 și au hotărât să 
se despartă șapte ani mai târziu.

O copie în miniatură 
a catedralei Mikhayl- 
ovskiy este expusă 
intr-un parc din Kiev. 
Aproximativ 50 de copii 
ale unor clădiri cultu
rale și religioase vor fi 
expuse în Kiev în acest 
an. (Foto: EPA)

Trupa Wet Wet Wet în turneu
Anticancerigene

Londra (MF) - Cerce
tătorii britanici au reușit 
să crească găini modifi
cate genetic ale căror ouă 
conțin proteinele nece
sare fabricării de medica
mente anticancerigene. 
Institutul Roslin, situat 
în apropiere de Edinbur- 
gh, Scoția, este același 
care s-a ocupat de do
narea celebrei oi Dolly.

Armă tip harpon
Londra (MF) - Șefii ser

viciilor britanice de secu
ritate elaborează o armă 
tip harpon, asemănătoare 
cu cele utilizate de James 
Bond, pentru a apăra 
Parlamentul de la West- 
minster împotriva unui 
atac terorist lansat de pe 
o ambarcațiune care na
vighează pe Tamisa. Dis
pozitivul constă intr-un 
cârlig metalic ce va fi 
lansat de o armă specială 
în direcția unei bărci. 
Cârligul are atașată o 
funie cu mai multe 
lațuri, care cad pe elicea 
ambarcațiunii, blocând 
motorul.

Fanny Ardant
(Foto: EPA)

Regizoare
Paris (MF) - Actrița 
franceză Fanny 
Ardant va regiza anul 
acesta primul său 
lungmetraj, „Cendres 
et sang", o dramă al 
cărei scenariu este 
scris tot de ea și în 
care va deține rolul 
principal. Fanny 
Ardant se alătură 
unei lungi serii de 
actori celebri care au 
trecut în spatele 
camerei de filmat, 
printre care se 
numără Clint East- 
wood, Jane Birkin și 
George Clooney. 
Ardant intenționează 
să realizeze filmul 
până la sfârșitul aces
tui an.

■ Trupa Wet Wet Wet 
vor porni într-un turneu 
pentru a marca 20 de 
ani de carieră.

Londra (MF) - Membrii tru
pei scoțiane Wet Wet Wet, 
autoarea unei serii de hituri în 
anii '80 și '90, au anunțat că vor 
susține o serie de concerte în 
Marea Britanie, în decembrie, 
pentru a marca împlinirea a 20 
de ani de la primul lor single 
și lansarea unui nou album, 
informează breakingnews.iol.ie. 
Trupa Wet Wet Wet a fost fon
dată în Clydebank, în anii '80, 
și a devenit celebră cu single- 
ul „Wishing I Was Lucky” în 
1987. Succesele au continuat cu 
melodii precum „Sweet Little

Copii indieni, folosiți ca sclavi

Vidra îngrijită la Szeged Game Park 
este unul dintre cei trei pui abandonați 
de care se ocupă îngrijitorii parcului

■ Copiii indieni sunt 
încă folosiți ca sclavi în 
gospodării, în ciuda legii 
din 2006.

Londra (MF) - Guvernul In
diei a interzis oficial, în octom
brie 2006, folosirea minorilor 
în munci casnice, însă copiii 
încă mai sunt folosiți drept 
sclavi în gospodării, pentru că 
autoritățile nu fac nimic pen
tru a aplica legea. Cazul a 
două fete din India, exploatate 
prin muncă și tratate inuman 
nu este izolat, potrivit statisti
cilor existând milioane de 
minori exploatați și maltratați.

Santoshi și Sujata au fost 
luate din satul lor de la părinți 
când aveau patru, respectiv 
cinci ani și provin din familii

din Szeged. (Foto: epa)

Hărțuită de paparazzi
Londra (MF) - Avocații lui Kate Middle

ton, iubita prințului Williâm, care este 
hărțuită adesea de paparazzi, au lansat „un 
ultim avertisment” redactorilor-șefi ai jur
nalelor britanice responsabili de publicarea 
unor fotografii cu aceasta. Avocații lui Kate 
Middleton au transmis acest avertisment 
prin intermediul unei scrisori adresate 
Press Complaints Commission (POC), autori
tatea pentru reglementarea presei din 
Marea Britanie. Scrisoarea urmează unui 
apel făcut săptămâna trecută de prințul 
William, al doilea în succesiunea la tronul 
Marii Britanii, care dorește „mai mult ca 
orice... ca paparazzi să înceteze să o 
hărțuiască” pe Middleton, a declarat un 
purtător de cuvânt din partea Clarence 
House, reședința oficială a prințului 
Charles, tatăl acestuia.

„Lost - Naufragiații" ajunge la final
■ In urma scăderii audi
enței, producătorii 
doresc să încheie serialul 
după a treia serie.

Los Angeles (MF) - Produ
cătorii serialului de televi
ziune devenit cult „Lost - Nau
fragiații” sunt în discuții cu 
postul de televiziune american 
ABC în legătură cu finalul 
acestuia, după ce audiențele

Tratată cu gumă
Londra (MF) - Obezitatea ar 

putea fi tratată cu o gumă de 
mestecat specială, care conferă 
o senzație de sațietate, dez
voltată de cercetătorii britani
ci. Cercetătorii de la Imperial 
College Londra au dezvoltat un 
medicament pe baza unui hor
mon prezent în mod natural în 
organism și care mimează 
răspunsul la „senzația de 
sațietate” al organismului. Hor
monul în cauză se numește 
polipeptidă pancreatică (PP), și 
este secretat de organism după 
fiecare masă pentru a controla 
apetitul. Tratamentul injecta
bil ar putea fi disponibil pe 
piață în cinci - opt ani, dar 
cercetătorii au ca scop să pro
ducă o formă a acestui medica
ment care să poată fi adminis
trată oral. O altă formă de 
administrare luată în consi
derare este spray-ul nazal. în 
Marea Britanie, 20% dintre 
adulți suferă de obezitate.

Mystery” și „Love Is AII 
Around”, lider în topurile muz
icale timp de 15 săptămâni con
secutiv și regăsită pe coloana 
sonoră a filmului „Patru nunți 
și o înmormântare”.

în 1999, membrii trupei s-au 
despărțit după ce solistul Mar
ți Pellow a dezvăluit că este 
dependent de heroină. Pellow 
și-a învins dependența și a 
debutat solo, în 2001, cu albu
mul „Smile”.

în martie 2004, membrii tru
pei s-au reunit pentru al lucra 
la cel de-al optulea album. în 
iulie 2005, Wet Wet Wet a cân
tat la Summer Weekender fes
tival în Marea Britanie și a 
fost printre capetele de afiș la 
concertul caritabil Live 8 de 
la Edinburgh.

Sunt milioane de minori exploatați și maltratați (Foto: epa)

sărace. „Traficanții le spun 
familiilor că vor primi mulți 
bani și că minorul se va 
întoarce după un an, însă ei 

au scăzut mult. Producătorii 
au anunțat că doresc să sta
bilească finalul acestui serial 
pentru a putea face un pro
gram al episoadelor care au 
rămas.

Audiențele pentru cea de-a 
treia serie a producției au 
scăzut în Marea Britanie cu 
peste un milion de telespecta
tori. în Statele Unite, cifrele 
au scăzut cu 14%, dar cre
atorii serialului spun că nu

nu își mai văd nici copilul și 
nici banii”, a explicat un anga
jat al unei organizații de cari
tate. Fetele au povestit cum 

este vorba de o cifră semni
ficativă deoarece primele două 
serii au provocat „senzație”. 
Totuși, aceștia au indicat că 
doresc să încheie serialul cât 
mai are succes la public, 
amintind de „Dosarele X” 
care, după părerea lor, a durat 
cu două serii prea mult. „Lost 
- Naufragiații” a avut succes 
pe ambele părți ale Atlanticu
lui, atât pe plan comercial cât 
și între criticii de televiziune. 

erau ținute dezbrăcate în baie, 
unde era ud tot timpul. Erau 
obligate să doarmă pe podea și 
să mănânce din vasul de 
toaletă. Trebuiau să spele 
încontinuu haine, soluțiile de 
curățat crăpându-le pielea. 
Erau legate și chinuite: ochii 
le erau frecați cu ardei iuți, 
erau bătute cu bețe, biciuite cu 
curele. Li se cerea chiar să se 
bată între ele. Un vecin sătul 
să audă plânsetele lor a 
anunțat organizația de cari
tate. Fetele fuseseră ținute cap
tive doi ani.

Cei pentru care lucrau 
aveau legături sUs-puse, astfel 
încât au fost acuzați doar de 
ofense minore. Copiii însă au 
stat în închisoare o săptămână 
pentru a li se găsi un loc în 
adăposturile de stat.

Carnaval Băieți cos
tumați au participat la 
parada de pe străzile 
din Brunnen, Elveția, 
manifestare ce 
marchează deschiderea 
sezonului carnava
lurilor. (Foto: EPA)


