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60 bani (6.000 lei vechi)
Cer preponderent noros Funcționari publici corupta
dimineața la prânz seara

• Patinoar. Motoarele patinoarului de lângă Dealul Cetății sunt în plin proces de instalare. Viceprimarul Florin Oancea a anunțat că se încearcă repunerea în funcțiune în cel mai scurt timp posibil. El a declarat că la începutul săptămânii viitoare, devenii vor avea patinoar. (C.B.)

■ Angajați ai Primăriei 
Petroșani sunt cercetați 
pentru că au luat banii 
de ajutoare sociale.

Petroșani (MF) - Mai mulți funcționari ai Serviciului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei

Petroșani, în frunte cu șeful serviciului, sunt cercetați penal pentru abuz în serviciu, fals și uz de fals, fiind acuzați că și-ar fi însușit o parte din banii destinați asistaților social. în urma unui control făcut de inspectorii Curții de Conturi Hunedoara, au fost depistate o serie de nereguli

în privința modului în care asistenții sociali au acordat ajutoarele sociale în 2005. Inspectorii au descoperit că au fost acordate sume de bani unor persoane fără ca acestea să efectueze lucrările de interes comunitar conform legii. Pe listele de plată cu asistații social erau și persoane care

nd aveau documente justificative care să ateste dreptul acestora la plată. Potrivit unor surse din Primăria Petroșani, pe listele cu asistați social figurau 430 de nume fictive pentru care erau acordați lunar bani, aceste sume fiind ridicate, de fapt, de funcționari ai Primăriei, /p.6
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pasiunea pentru acvaristică l-a făcut pe deveanul Călin Hodrea să investească zeci de milioane de lei. Călin este foarte încântat de acvariile sale și este sigur că nici un hunedorean nu are acasă un acvariu de 1.000 de litri! /p.3(Foto: Tiberiu Stroia)

Iarnă în februarie
București (MF) - Prima încercare serioasă de instalare a iernii în România va fi în zilele de 2 și 3 februarie, a declarat, Ion Sandu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie. Sandu a afirmat, că, deși peste două zile vremea se va răci și, pentru scurt timp, va ninge la munte, va ploua în restul țării, iar temperaturile vor scădea, aceste câteva zile vor fi urmate de altele de încălzire, „exact la fel cu ultimele zile. După această a doua perioadă de vreme frumoasă, în 2 februarie vremea va căpăta adevăratul aspect de iarnă. Va ninge abundent la munte, va ploua în restul țării, iar timp de mai multe zile temperaturile vor fi scăzute”, a spus Ion Sandu.

Obiecte vechi de 200 de ani au putut fi admirate, ieri, pe străzile însorite ale Orăștiei, dar și în școlile municipiului, de către elevi. Ei au fost extrem de entuziasmați de prezentarea făcută în scopul promovării expoziției deschise în sălile muzeului din localitate, /p.6 WWW hU0n.ro (Foto: Traian Mânu)

Fructele din acest an, în pericol
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Alimentele românești sunt mai sănă
toase decât cele din UE?

■ Pomii ar putea 
înmuguri mai devreme 
din cauza tempera
turilor ridicate.

Deva (M.S.) - Temperaturile neobișnuit de ridicate pentru această perioadă a anului reprezintă un potențial pericol pentru pomii fructiferi care ar putea înmuguri dacă vremea se menține astfel încă

două săptămâni. „Dacă pomii vor înmuguri, pericolul va apărea în situația în care vor reveni temperaturile scăzute sau înghețul, care vor dăuna livezilor și vor aduce pierderi producătorilor”, a explicat directorul pentru dezvoltare rurală din cadrul Direcției Agricole Hunedoara, ing. Emil Gavrilă. în ceea ce privește starea culturilor păioase, specialistul afirmă că

acestea s-au dezvoltat bine în condițiile din această iarnă, chiar dacă în sol se face simțit un deficit de apă. El a recomandat agricultorilor care nu și-au finalizat arăturile de toamnă să continue acum această activitate pentru că timpul de afară o permite. în județul Hunedoara sunt cultivate cu cereale păioase 12.000 de hectare de terenuri agricole.

Bolnavii nimănui
Deva (C.P.) - Bolnavii cu transplant renal din județ vor primi în curând medicamentele de la Spitalul Județean Deva. Sunt pacienți cu un statut aparte, pentru care legile „gândite” la ■centru se dovedesc ineficiente atunci când trebuie aplicate, /p.5

Nu-i mare 
diferență

Ferma animalelor în Călugăreni MK ĂWAWtW*

Habar
n-am

■ în zona Călugăreni, 
un taur și mai multe 
capre se plimbă ne
stingherite pe stradă.

Deva (C.B.) - Deși primăria a emis un raport în care se specifică faptul că in patru zone din Deva s-a interzis creșterea animalelor, asta nu înseamnă că unii cetățeni din cartierul Călugăreni se conformează- Alături de mașini, pe strada principală circulă o turmă de capre împreună cu

un taur. Dar nu acest lucru îi deranjează pe vecinii care nu încap pe drum de aceste animale, ci faptul că aceia care le dețin deversează murdăria în canalizare sau dau foc resturilor din așternutul caprelor producând astfel un miros greu de suportat în toată zona. Viceprimarul Devei, Florin Oancea. s-a sesizat cu privire la această situație și împreună cu Autoritatea de Sănătate Publică (ASP) va lua măsurile legale împotriva deținătorilor animalelor.

GOLDLN
GLOBE 
-Wnîîf*

Filmul „Babei”, în regia lui Alejandro Gonzales Innaritu, a reușit să câștige doar un premiu, la categoria „cea mai bună dramă”, deși fusese nominalizat la șapte categorii, /p.12 (Foto: CL)
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• Contestație amânată Instanța Curții de Apel București a amânat, ieri, pentru 20 martie, judecarea contestației liderului Partidului Conservator (PC), Dan Voicules- cu, față de decizia CNSAS potrivit căreia a făcut poliție politică. Ședința secretă a instanței a durat doar câteva minute, la ieșirea din sală Voiculescu anunțând că soluția la plângerea sa a fost amânată, pentru că Parchetul ă depus unele acte la dosar.

Romano Prodi la București
5

Tabere 
distruse

Islamabad (MF) - Armata pakistaneză a distrus, ieri, trei tabere de antrenament ale mili- tanților islamiști din zona tribală situată la frontiera cu Afganistanul și a ucis circa 30 de insurgenți. Operațiunea s-a desfășurat cu ajutorul elicopterelor de luptă în districtul tribal din provincia Waziristanul de Sud.
Fără garanții

Bagdad (MF) - Noul plan de securizare a Bagdadului, care urmează să fie pus în aplicare în următoarele zile, nu prezintă „garanții de reușită”, a declarat comandantul forțelor americane din Irak, generalul George Casey. „Nu e- xistă o garanție a reușitei. Dar, dacă vom depune eforturi susținute, a- cest plan poate reuși. Primele elemente sunt deja la fața locului”, a precizat Casey referin du-se la cei x .. 17.500 de mili- -••<<4 tari americani care se vor a- lătura celor desfășurați / ' r /S\ 
K.în K’vn

Edmund Stoiber
(Foto: EPA) 

Dispus să 
se retragă Berlin (MF) - Preșe
dintele partidului 
conservator german 
Uniunea Creștin-So- 
cială (CSU), Edmund 
Stoiber, a declarat 
pentru prima dată că 
este pregătit să re
nunțe la a candida 
din nou în 2008, au 
declarat membri din 
anturajul său. Conte
stat în cadrul partidu
lui său, Stoiber le-a 
transmis oficialilor 
CSU că ar dori să 
candideze din nou, 
dar nu în mod obli
gatoriu, reacționând 
astfel la criticile viru
lente la adresa sa. 
Potrivit presei, Stoi
ber (65 ani) ar putea 
fi înlăturat, săptămâ
na aceasta, de la 
conducerea Uniunii 
Creștin-Sociale, parte
nerul politic din lan
dul Bavaria al Uniunii 
Creștin-Democrate 
(CDU) a cancelarului 
german Angela 
Merkel.

fi Prima vizită a unui șef 
de guvern dintr-o țară 
membră a UE, după 
aderarea României.

București (MF) - Premierul Călin Popescu Tăriceanu l-a primit pe omologul său italian, Romano Prodi, ieri, la Palatul Victoria, într-o ceremonie cu onoruri militare. A- ceasta este prima vizită oficială la București a unui șef de guvern dintr-o țară membră a Uniunii Europene, după aderarea României.Ceremonia oficială de primire cu onoruri militare a primului-ministru italian a fost urmată de o întâlnirea tete-a-tete a celor doi oficiali.
Parteneriat strategicAutoritățile române și italiene vor colabora pentru a preveni acțiunile ilegale comise de unii cetățeni români prezenți în Italia și își vot armoniza pozițiile în cadrul U- niunii Europene, a declarat

Premierul Italiei, Romano Prodi, a fost primit la Palatul Victoria 
cu onoruri militare (Foto: epa)premierul Tăriceanu, la finalul discuției cu omologul său italian.Cei doi au discutat despre necesitatea armonizării pozițiilor României și Italiei în cadrul UE, inclusiv despre relansarea în acest an a discu

țiilor privind Tratatul Constituțional, dar și despre colaborarea dintre Ministerul Administrației și Internelor și instituția similară din Italia, pentru prevenirea infracțiunilor comise de cetățeni români în Italia.

Premierul Călin Popesc Tăriceanu și omologul său talian, Romano Prodi, au sen nat o Declarație politică v zând prioritățile parteneru tului strategic dintre cele d( uă state, având în vedere noi statut al României de țar membră a Uniunii EuropenePrin document se propun ca Guvernele celor două țăi să își coordoneze demersurile în vederea atingerii obiecti velor comune, referindu-se ș la comunitățile română și ita liană. Românii formează ce: mai importantă comunități de străini din Italia, aproxi mativ 271.000 de români.în contextul vizitei premie rului Prodi a fost semnat ș un Memorandum de înțelege re între Centrul Român de Promovare a Comerțului ș Institutul pentru Comerț Ex terior din Italia, prin care părțile se angajează să își fur nizeze reciproc informații e conomice și să sprijine con tactele între societăților co merciale din cele două țări.

Va demisiona din Executiv
București (MF) - Liberalul Radu Stroe a anunțat, luni seara, la Realitatea TV, că va demisiona din fucția de secretar general al Guvernului, după ce, la Congresul Extraordinar al PNL, a pierdut funcția de vicepreședinte pe relații instituționale în favoarea lui Paul Victor Dobre.„Voi demisiona din Guvern, cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare. înțeleg că, atunci când pierzi la vot, te duci acasă”, a afirmat Stroe,menționând totodată că mai are de rezolvat unele probleme la Guvern.Nu în ultimul rând, Stroe a precizat că nu va demisiona și din PNL, excluzând posibilitatea de a merge la PLD.

Val de atacuri la Bagdad
Bagdad (MF) - Mai multe atacuri au zguduit, ieri, capitala irakiană, provocând moartea mai multor zeci de persoane.Două mașini-capcană au explodat în apropierea unei universități din estul Bagdadului, provocând moartea a 28 de persoane și rănirea altor 60, a anunțat poliția irakiană.O sursă din cadrul poliției a declarat că două mașini-capcană au explodat la scurt timp una după alta în apropiere de Universitatea al-Mustansiriya, acesta fiind cel mai sângeros atac comis în capitala irakiană în ultimele săptămâni.Poliția a precizat de asemenea că un incident separat s-a produs într-un cartier din nordul Bagdadului, în urma căruia zece persoane au fost ucise iar alte șapte au fost rănite.
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Traian Băsescu și Vladimir Voronin (Foto: epa)

Băsescu a fost la Chișinău
Băsescu și Voronin au 

hotărât crearea a două 
consulate românești tem
porare în R. Moldova.

Chișinău (MF) - întâlnirea dintre președinții României și Republicii Moldova, Traian Băsescu, respectiv Vladimir Voronin, a început, ieri, la Chișinău, una dintre principalele teme ale discuțiilor vizând problema acordării vizelor pentru cetățenii moldoveni care călătoresc în România.La începutul întâlnirii cu Voronin, Băsescu i-a spus a- cestuia că a venit pentru rezolvarea mai multor probleme, între care și cea a vizelor.De la începutul acestui an, mii de cetățeni moldoveni stau la cozi în fața Consulatului român din Chișinău pentru a obține vize de călătorie în România, nemulțumiți de

modul în care autoritățile locale și cele de la București răspund la solicitările de eliberare a vizelor.Cei doi președinți au hotărât crearea a două consulate românești temporare în Republica Moldova în orașele Bălți și Cahul.Referindu-se la problema vizelor pentru cetățenii moldoveni care vor să călătorească în România, Vladimir Voronin a declarat că „situația nu este normală și trebuie deblocată”. „Se vor deschide două birouri consulare în Bălți și Cahul, care până nu se rezolvă problema vor funcționa temporar în aceste localități”, a spus Voronin.La rândul său, președintele Băsescu i-a mulțumit președintelui Voronin pentru că a acceptat deschiderea celor două consultate temporare la Cahul și Bălți.

Poettering, noul șef al PE
Noul președinte dă 

asigurări că va menține 
influența politică a Le
gislativului UE.

Strasbourg (MF) - Conservatorul german Hans-Gert Poettering a fost ales ieri la conducerea Parlamentului European din primul tur de scrutin, succedându-i în funcție eurodeputatului socialist spaniol Josep Borrell.Poettering (62 ani), care până săptămâna trecută era președintele Partidului popular European (PPE, dreapta), a fost ales cu 450 de voturi din cele 689 exprimate.Poettering a fost ales grație

Hans-Gert Poettering (Foto: epa)

sprijinului definitoriu al Partidului Socialist European (PSE), al doilea mare grup din Parlament, stabilit printr- un acord între cele două formațiuni rivale în vederea împărțirii președinției în cadrul alegerilor legislative 2004- 2009.De formație jurist, întotdeauna de un aspect impecabil, el s-a aflat până în prezent la conducerea celui mai mare partid politic din Parlament} Partidul Popular European - Democrații Europeni (PPE- DE), format în prezent din 277 de deputați din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.
AsigurăriHans-Gert Poettering a dat asigurări că se va opune presiunii exercitate de statele comunitare mari după ce predecesorul său a avertizat în privința creșterii tendinței de in- terguvernamentalism în UE.Hans-Gert Poettering speră că PE se a implica activ în două evenimente cheie care vor avea loc sub președinția germană.Primul vizează declarația emisă de UE la aniversarea a 50 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma, iar cel de-al doilea aspect privește viitoarele dezbateri din jurul revitalizării Constituției europene.

Udrea, beneficiară a clientelei PSDBucurești (MF) - Elena U- drea a fost unul dintre principalii beneficiari ai clientelei politice din jurul PSD, din perioada 2001-2004, a afirmat, ieri, ministrul delegat pentru Control, Cristian David, după ce a prezentat concluziile verificărilor privind contractele de asistență juridică ale RA- APPS din ultimii ani.„Raportul de control nu poate să facă aprecieri cu privire la selectarea unuia sau altuia dintre cabinetele de a- vocatură, dar personal mi-ăș permite o apreciere mai degrabă politică decât executivă. Constatăm că doamna U-

drea nu a fost nicidecum un campion al luptei împotriva corupției în perioada sistemului ticăloșit la care face referire, ba mai mult, a fost chiar unul dintre principalii beneficiari ai clientelei politice din jurul PSD din perioada 2001- 2004”, a spus ministrul Cristian David.Departamentul de Control a Guvernului va propune RA- APPS să recupereze sumele a- chitate pentru servicii neprestate sau îndeplinite insuficient de cabinetele de avocatură angajate din 2000, majoritatea contractelor fiind încredințate cabinetului Elena

Udrea, care a încasat integral onorariile.David a prezentat concluziile acțiunilor de verificare privind verificarea legalității, o- portunității și executării contractelor de asistență juridică încheiate de Regia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS) în perioada 2000- 2006.Din totalul celor 23 contracte încheiate de regie (în valoare totală de 5,3 miliarde lei vechi) în intervalul menționat, 12 cauze au fost încredințate cabinetului de avocatură Elena Udrea, în sumă totală de 2,35 miliarde lei vechi.

Promulgată
București (MF) - Președintele Traian Băsescu a promulgat Legea privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European.Legea prevede că euro- parlamentarii vor fi aleși pe bază de scrutin de listă închisă și candidaturi independente, iar mandatul lor va fi de 5 ani.Pentru alegerea reprezentanților României în PE va fi constituită o singură circumscripție electorală, pragul electoral va fi de 5%.
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• Furt. Valentin K., de 18 ani, și P.K., de 16 ani, din Aninoasa, sunt cercetați de către pplițiști pentru tentativă de furt calificat după ce, în perioada 22.12.2006- 10.01.2007, au secționat în incinta Exploatării Miniere Aninoasa 40 metri țeavă metalică, în valoare de 138,51 lei,
ț pe care au încercat s-o fure. (M.T.)

• Șoferi amendați. în urma controalelor efectuate în trasee, polițiștii hunedoreni au aplicat 160 amenzi la legea circulației, din care 91 la regimul de viteză, au ridicat în vederea suspendării 4 permise de conducere și au reținut 7 certificate de înmatriculare. Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 29.755,5 lei. (M.T.)
DIAGNOSTIC: BALCANISM

Cine fură... 
ăla e!

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

■ în această lună, pro
ducătorii de țuică din 
județ sunt așteptați să 
se înregistreze la fisc.

Tiberiu Stroia________________
tiheriu.stroia@informmedia.ro

Deva - De la 1 ianuarie, producția de țuică din propria gospodărie trebuie declarată la fisc și accizată. în caz contrar, producătorii riscă a- menzi de cel puțin 100 de milioane de lei vechi. Practic, dacă există suspiciuni că încalcă legea, se pot trezi, în orice moment, cu Garda Financiară la ușă. Și, conform noilor norme europene, amenda pentru produsele acciz- abile este cuprinsă între 200 de milioane și un miliard de lei vechi. O contravenție de
M-am săturat de isteria națională cre

ată de biletul rătăcit prin capul 
blondei de la Cotroceni. Am un sentiment 

de greață cosmică atunci când mă uit la 
modul în care doi nesimțiți (Băselu1 și 
Moliceanu1) se joacă de-a „O scrisoare 
pierdută" sfidând cu nonșalanță o țară 
întreagă. Privesc cu silă la modul în care 
marinerul a scos-o, din nou, pe Udrea de 
sub canapea și, asemeni unei păpuși gon- 
flabile, a folosit-o "la produs" în fața tutu
ror. După care a împachetat-o cu grijă și a 
așezat-o în cutiuța cu valori prezidențiale. 
Astfel, un lucru deosebit de grav a devenit 
un bâlci ieftin, care are drept scop doar 
mazilirea unui premier. Este incredibil ce 
se poate întâmpla în țara asta!

zv

Intre timp... se fură, dom'le. Avem 
atâtea anchete penale printre de-ăștia 
ajunși demnitari încât te doare mintea. Și 

totuși niciunul dintre ei nu se sinchisește 
să-și dea demisia. Stau și-și rumegă 
nesimțirea prin Parlament sau pun la cale 
tunuri de miliarde. Laolaltă, oameni buni, 
că banu1 nu are culoare politică. Apoi, se 
reped pe sticlă și ne explică nouă cât au 
muncit ei să ne integreze dracu1 în Europa. 
Sau, mai nou, se înjură reciproc atunci 
când interesele lor de șmenuială se lovesc 
cap în cap prin teritoriu. Asta da integrare, 
fraților!

Hobby de... zeci de milioane
■ Un devean pasionat 
de acvaristică și-a 
transformat camera 
într-o „oază marină".

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Deva - Orice persoană care intră în camera deveanului Călin Hodrea rămâne plăcut surprinsă la vederea celor două acvarii care „tronează” în cameră. Dimensiunile uriașe ale acestor acvarii de apartament, raportate la mărimea acvariilor cu care suntem obișnuiți, și modul ingenios în care acestea se integrează în atmosfera camerei te trimit imediat cu gândul la... mare. E adevărat

LOCAȚII DNDB POTKȚ1 CITI CL
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 tadislau, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara

Un acvariu mai mic de numai... 500 de litri (Foto Tiberiu stroia)

Comerț de lumea a treia
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.

E3

cmm Vot Pr’n 
SMS 

întrebarea săptămânii: Credeți că 

premierul a apelat la Băsescu în 
favoarea lui Dinu Patriciu?

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

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.

■ Apreciat de mulți 
oameni necăjiți, târgul 
de vechituri cere 
un loc stabil.

Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Hunedoara - Mutat din cartierul Hunedoarei, Micro 7, de trei luni, târgul de vechituri ce funcționează în municipiu a ajuns pe trotuarele străduțelor situate la câteva sute de metri de instituția Primăriei. Un astfel de târg poate fi găsit în orice mare oraș al țării, la periferie. în Hunedoara, deși este deschis doar sâmbăta, este frecventat de sute de persoane. Unii merg în târg pentru achiziții ieftine și necesare, alții sunt colecționari de obiecte diverse, alții sunt doar curioși sau le place, pur și simplu, spectacolul!Comercianții își întind acolo foliile de nylon, pe jos, ocupând sute de metri pătrați.

Țuica "la negru", un risc de miliarde (Foto: Tiberiu stroia)100 de milioane de lei vechi se poate aplica pe loc.
Nu s-a autorizat nimeniPotrivit noilor reglementări ale Codului Fiscal, toate gos
că, atunci când auzi prețul plătit pentru acest hobby, revii cu picioarele pe pământ. Dar ce nu face un om pentru a-și împlini o pasiune!
Mii de litri de apăîn cele două acvarii încap aproximativ 1.500 de litri de apă. Cât despre pești, într- unul din acvarii sunt specii originare din Lacul Tan- ganyika, iar în cel de-al doilea pești exotici din toate țările tropicale ale lumii. „Eram student la a doua facultate când am văzut un acvariu de 200 de litri la un prieten. Mi- am făcut unul la fel, dar nu am fost mulțumit. Așa că am conceput proiectul unui acvariu de 1.000 de litri”, povestește Călin.

Cumperi și Vinzi tot ce vrei (Foto: Tiberiu Stroia)Ei sunt, în general, pensionari, care prin comerțul pe care-1 practică își asigură un leu în plus și, totodată - spun ei - îi ajută pe alți pensionari care se descurcă greu cu banii. Printre ei sunt infiltrați și comercianți de vechituri. Unii dintre aceștia vin să vândă ce au prin casă în plus. Ba chiar mai adună lucruri și de pe la rude! Nemulțumirea celor care-și petrec sâmbătă de sâmbătă vânzând vechituri în târgul Hunedoarei este faptul că 

podăriile individuale care dețin instalații de producție au obligația să se înregistreze la autoritatea teritorială prin administrația finanțelor publice în raza căreia își au

Din "tainele mărilor" la apartament (Foto: Tiberiu Stroia)Acvariul a fost confecționat, în urmă cu patru ani, de o firmă specializată din Arad și l-a costat pe Călin aproximativ 70 de milioane de lei vechi. „Sticla are grosimea de un centimetru pentru geamurile laterale și de doi pentru fund. Este lipită printr-un procedeu special, la Slatina. Practic, acvariul, fără apă în el, cântărește 450 de kilograme. Tocmai de aceea, mobilierul în care a fost încastrat acvariul are niște cadre metalice deosebit de solide. Cel de-al doilea acvariu are 500 de litri și l-am populat cu specii de pești mai deosebiți. Majoritatea provin din Lacul Tanganyika și costă în jur de patru milioane de lei bucata. Dar cel mai important lucru pentru mine este acela că atunci când intru în 

edilii nu se preocupă să le asigure condițiile minime necesare! Obiectele expuse sunt prezentate de multe ori printre bălți, toalete nu există - toată lumea merge lângă zidul de pe malul Cernei, nu există nici tarabe și nici acoperișuri deasupra capului! Pe scurt: comerț stradal de lumea a IlI-a, dar de extremă necesitate!
www.hnnn.in f

Vezi alte fotografii pe 
www.huon.ro v- 

domiciliul. în cazul gospodăriilor care realizează astfel de produse pentru consumul propriu, odată cu înregistrarea, au obligația să declare cantitățile estimate ce vor fi obținute la nivelul unui an.Conform celor declarate de purtătorul de cuvânt din cadrul DGFP Hunedoara, Mihaela Boldor, până la această dată nici un producător de țuică nu s-a înregistrat la fisc. „Este bine de știut că țuica din producția veche nu este accizabilă. Cât despre proprietarii de livezi care nu au astfel de instalații, pot realiza țuica pentru consumul propriu, în sistem de prestări servicii, numai în antrepozite fiscale autorizate pentru producția de astfel de produse”, a mai spus Boldor.

cameră și stau relaxat și privesc peștii mă detașez de lumea exterioară. Un acvariu este un lucru nemaipomenit!”, spune deveanul.
Ușor de întreținutLa ora actuală, un acvariu de 1.000 de litri costă undeva în jurul sumei de 100 de milioane de lei vechi. Cât despre întreținerea lui, aceasta este foarte simplă.„Trebuie totuși să ai cunoștințe de acvaristică. Dar după ce ai reușit să creezi un microclimat în acvariu, nu mai ai probleme. O dată pe lună, eu mai schimb o parte din apă. Dar îmi aduc aminte că, anul trecut, când am schimbat toată apa din acvariul cel mare am avut nevoie de o săptămână de lucru”, povestește Călin.

Jefuit când 
dormea în șanț

Râu de Mori (M.T.) - După ce a consumat băuturi alcoolice, într-un bar din Râu de Mori, un bărbat a adormit într-un șanț. în acest timp i-a fost furată geaca de piele, în care avea două telefoane mobile în valoare de 1.200 lei și portmoneul cu actele de identitate. După ce s-a trezit, și din beție și din somn, bărbatul a anunțat polițiștii Postului de Poliție Râu de Mori, care împreună cu Poliția Hațeg l-au identificat și prins în scurt timp pe hoț. Astfel, „oamenii legii îl cercetează pe M. M., de 13 ani, din comuna Râu de Mori, despre care au stabilit că i-a sustras părții vătămate Violin S., din localitate, bunuri în valoare de 1.200 lei. Tânărul este cercetat pentru furt calificat.

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:tiheriu.stroia@informmedia.ro
mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro
http://www.hnnn.in
http://www.huon.ro


miercuri, rr ianuarie 2UU7 COTIDIAN

1568 - A murit, la Bratislava, Nicolaus Olahus (n, 1493). 
1706- S-a născut Benjamin Franklin, politician, filosof 

rican (m. 1790).________________
1860 - S-a născut scriitorul rus 
A.P. Cehov („Trei surori", „Liva
da de vișini") (m. 1904).________
1899 - S-a născut, In Italia, Al 
Capone, devenit gangster în 
Chicago în timpul prohibiției 

alcoolului (m. 1947).____________
1936 - A murit scriitorul Mateiu

I. Caragiale (n. 1885)._________________________________
i 1942 - S-a născut boxerul Muhammad AII (Cassius

Clay), campion mondial între 1964-67 șl 1974-78. 
1956 - S-a născut cântărețul britanic Paul Younq.
1962 - S-a născut actorul american Jlm Carrey (foto), 
2000 - Vicepreședintele PNțCD Ion Rațiu a încetat 
din viață (n. 1917).

Prognoza pentru astăziCer preponderent noros. Maxima va fi de U°C, iar minima de 0°C.
Prognoza pentru două zileJoi. Pe alocuri ploi (dimineața). Maxima va fi de 11OC, iar minima de 1°C.
Vineri. Ploaie slabă. Temperatura maximă va fi de 11°C. Minima va fi de circa 2°C.
Calendar Crestin-Ortodox
Cuv. Antonie cel Mare.

Calendar Romano-Catollc
Sf. Anton, abate.

Calendar Greco-Catolic
Sf. Antonie cel Mare.

Energie electrlcă_ _ __ "__________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 
orele:
8.30-14.00 în Deva, str. M. Eminescu, bl.C1.
9.00-15.00 Nădrab (inclusiv Pompe Nădrab și Pompe 
Retișoara), Govăjdia.

Gaz ■J ■1 , .___________
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în 
Deva, între orele:
9.00 - 14.00 pe str. Cuza Vodă, bl. D1, V și LI.
9.00 - 15.00 pe B-dul Decedai, bl. D; D. Zamfirescu, 
bl. D3; 22 Decembrie, la Pizzeria Junior și bl. Dl; Li
liacului, la blocurile 17, 20, 21, 23, 24 și 24A; Aleea 
Viitorului, bl. E5; Aleea Crinilor, bl. M7; Oituz, bl. 2, 
14. 15; Dorobanți, la blocurile 19, 19A. 19C, 15 Ași 
12A.

Apă _______ ; - -___________________ ___ _
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
8.00 - 12.013 în zona Micro 15.

Pui cu țelină
Ingrediente: 300 g carne de pui, 1 albuș de ou, 2 lin
guri de amidon, 1 țelină (250 g), 1 ardei iute, 1/2 ceapă 
mică sau un fir de ceapă verde, 1 linguriță de ghim- 
bir tocat, 1 linguriță rasă de zahăr brun, 1 lingură de 
vin de orez chinezesc, sare.
Mod de preparare: Se taie țelină în felii subțiri (1-2 
mm). Ceapa se taie cubulețe mici, iar ardeiul în felii 
subțiri. Se taie puiul fâșii de 0,5 cm lățime. Se amestecă 
într-un vas cu amidonul, sarea și albușul bătut ușor: Se 
încălzesc 2-3 linguri de ulei și se prăjește puiul avân- 
du-se grijă să nu se lipească bucățile între ele. Când 
s-au prăjit se scot și se țin la cald, pe un șervețel să se 
absoarbă surplusul de ulei. Se încing 2 linguri de ulei 
în același vas și se pune țelină, ardeiul iute, ghimbirul 
și ceapa. Se amestecă 3 minute. Se adaugă puiul, sarea, 
zahărul, vinul. La sfârșit se pot adăuga și câteva picături 
de ulei de susan. Se servește cald, cu orez.
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HOROSCOP

Soluția Integramel din numărul precedent: L - CAT - P - miau - TORS - NUMI - 

BI0 - AGI - RT - NR - UTA - OȘTI - OS - RAME - C - IRIS - ACE - ATAȘAT - Al 
- ORT - MAT - CA - ON - TEL - RACORELI - CEDRU - E - MA - RAITE - EȘEC

BerbecCorespondență, fax, telefon, e-mail cei străinătatea, să stabiliți clar, de data asta, niște obiective, să vi se spună când șl sub ce formă vor veni banii sau marfa.
TaurUn surplus financiar sau câștigați un proces și vi se plătesc cheltuieli de judecată sau banii pe care i-ați pretins voi aco-. Io. E o reabilitare în ochii voștri șl ai celorlalți. “c
GemeniA rămas ceva nespus, așa-i? Șefului, de când vă stătea pe limbă să-i spuneți că vreți un salariu mai bsn, că vreți șah vă recunoască o diplomă, un atestat...
RacServiciu și casă - două segmente care vă solicită, dar nu până la epuizare, că se observă și plăcerea de a face treabă. Și să le faceți celorlalți o bucurie.
LeuCu banii se pare că n-o duceți rău. Sufletește, vă macină demult un gând, o bănuială și, firi directe cum sunteți, o să-i spuneți partenerului/ei verde-n față tot ce gândiți.
FecioarăS-ar putea să scoateți niște bani de la saltea ca sa plătiți niște meseriași sâ repare ceva prin casă ori să plătiți consultația la medic - să vă dreagă pe voi.
BalanțăTrebuie să vă interesați de cursuri, de examene, susținerea unor lucrări - să nu vă treziți prea târziu. Cu stres, emoții, dar o să depășiți cu bine situația.
ScorpionBani de luat și de dat. Nu știu exact în ce ordine, dar e și ceva neprevăzut. Poate ați uitat să plătiți o factură și dacă ‘ nu e prea târziu, haideți fuga-fuguța!
SăgetătorIntervine ceva nou în viața voastră. Poate vi se dă de lucru, după orele de program. Pentru cei singuri, un partener de viață care să vă lumineze existența.
Capricorn
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INTEGRAMA Al DEZLEGAT,
In perioada 9 - 29 ianuarie, Cuvântul Uber vrea sâ-l 
demonstrezi cât de ușor te poți Juca cu cuvintele. 
Dezleagă corect toate Integramele apârute în această 
perioadă, realizează o colecție șl trimite-o alături de 
talonul completat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, sau 
depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber, până în 6 
februarie,
Extragerea va avea loc în 7 februarie, iar numele 
câștigătorului va fi publicat în ediția din 8 februarie.

CUVÂNTUL liber TE VREA CÂȘTIGĂTORI

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

Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajațll Inform Media și nici rudele acestora de gradele I $1 II.

Nume.......Prenume Adresa ...Localitatea Sunteți abonat la Cuvântul liber?DA □ NU □

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:00 Justiție militară (s).
0C u: David James 

Elliott, Catherine Beli, 
Tracey Needham, 
Patrick Labyorteaux 

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

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

tău (s) 
10S Garantat 100% (r) 
11:30 Reflector (r) 
12:00 Ne vedem la... TVRI 
13:00 Hannah Montana (ep.

7, comedie, SUA)
13S Desene animate: Club 

Disney (SUA) 
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
15:00 Delidile bucătăriei 

(doc. Anglia) 
15:30 Oameni ca noi 
16:00 Conviețuiri. Magazin 

pentru alte națio
nalități

17:00 Jurnalul TVR 
17:15 Pe ce dăm banii? 
17:45 Dis-de-seară 
19:00 Jurnalul TVR

4

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

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

(r)
11:15 Punctul zero (film, r) 
13:00 Știrile ProTv 
13:45 Planuri ascunse

(dramă, SUA, 1997). 
Cu: Melissa Gilbert, 
Brian McNamara. R.: 
Charles Wilkinson 

16:00 Tânăr și neliniștit (s) 
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Om sărac, om bogat

(serial, comedie). Cu: 
El Horia Brenciu, Șerban 

lonescu, Claudia 
leremia, Alina Grigore, 
Raluca Popescu, 
Alex Mărgineanu, 
Alex Barba, Ovidiu 
Danci, Mihaela 
Damian, 
Nicoleta Drăgan 

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

Vremea

4

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

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

9:00 în gura presei 
(reluare) 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 Vwere

0(film serial) 
12:00 Vocea inimii

El (film serial)
13:00 Observator

cu Simona Gherghe 
13:45 Din dragoste 

(divertisment) (reluare) 
16:00 Observator 
17:00 9595, te învață

ce să fad 
19:00 Observator

cu Alessandra Stoices- 
cu și Lucian Mândruță. 
Sport. Meteo

Redacția Jurnal TV nu 
I|i asumă răspunderea 

pentru eventualele 
modificări survenite 

in programele TV, 
duRâ închiderea 

ediției.

20:20 Impresioniștii 2030 Inelul Nibelungilor 2030 Ninja din Beveriy Hills
(ep. 2, dramă/biografic, O (partea 1) (aventuri, IKcomedie, SUA, 1997).
Anglia, 2006). Cu: Germania, 2004). Cu: Cu: Chris Farley, Nicol-
Richard Armitage, Benno Furmann, Kris- lette Sheridan,
Crispin Bonham Carter tanna Loken, Alicia Nathaniel Parker,

21:20 Ochiul magic... Reali Witt, Julian Sands, Soon-Tek Oh, Robin
tatea filtrată de obiec Samuel West. R.: Uli Shou.
tivul camerei de luat Edel Regia:
vederi 22:15 La Bloc (r) Dennis Dugan

22:15 Un european ca mine 
22:45 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
23:15 Lumea citește! 
24:00 Viața ca-n filme (ep.

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

035 Un om în genunchi
H(thriller, Italia, 1978).

Cu: Giuliano Gemma, 
Eleonora Giorgi, 
Michele Placido. R.: 
Damiano Damiani 

2:40 Jurnalul TVR (r) 
3:45 Tezaur folcloric (r)

23:00 Știrile ProTv. Sport 
23:45 Renegatul (ep. 14,
□ acțiune, SUA, 1992). 

Cu: Lorenzo Lamas, 
L.Q. Jones, Geoffrey 
Blake, Mike White 

0-45 La Bloc (r) 
1:10 Omul care aduce 

cartea (r) 
1:15 Știrile Pro Tv 
2:15 Renegatul (r) 
3:15 Parte de carte (r) 
4:15 Apropo Tv

(reluare)
530 Te vezi te Știrile ProTv 

(reluare)
6:00 Pro Motor

(reluare)

22:30 Animat Planet (diver
tisment)

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

24:00 Detectivul Stone (ep.
□ 2, acțiune, SUA, 2002). 

Cu: Chris martin, Janet 
Kidder. R.: Andrew 
Wreggitt

2:00 Concurs interactiv 
3:00 Observator

(reluare)
4.-00 9595

(reluare)
5:15 Vivere
O (film serial, reluare)

Vsr fi ceva semnale că la slujbă sau în afacerile particulare Intervin unele schimbări. Dacă nu cumva se vine eu o ofertă concretă să vă găsiți alt serviciu.
VărsătorO stare de efervescență - probabil e nevoie de voi creste tot. Veți fi încântați de faptul că niște oameni se ghidează după idei, principii lansate de. voi, le aplică și e minunat.
PeștiSe poate să fiți de acord cu decizia șefilor, se poate să nu fiți, și atunci demarați negocieri serioase, mai cedează ei, mai lăsați de la voi și iese ceva bun până la urmă

10:00 Tonomatul DP2 11:30 
Lege și ordine (r) 12:25 Școala 
părinților (r) 13:00 Omul între 
soft și moft (r) 1330 Teleshop
ping 14:00 ABC... de ce? 
1430 Poveste fără sfârșit (s, 
aventuri, SUA, 2001) 15:00 
împreună în Europa. Puls - 
Clubul criticilor 16:00 Jurnalul 
TVR (r) 16:30 E Forum. Indus
tria de panificație și micii pro- 

‘ ducători în contextul aderării
României la UE 17:00 Dino- 

r topia (s) 18:00 Lecția de...
istorie (doc.) 18:35 Lege și 
ordine (s) 19:25 Cum să nu ne 
îmbrăcăm (doc.) 20:00 Buge
tul meu 20:30 Bazar 21:00 
Ora de știri 22:10 Invaziile 
barbare (dramă) 24:00 Trans
fer 0:30 Familia mea dementă 
(d. a., SUA, 1999) 1:00 Jur
nalul Euronews
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i

8:00 Iubire de mamă (r) 9:00 
Culoarea păcatului (s) 11:00 
Pariul iubirii (serial, Mexic, 
2004) 13:30 Jurământul (s) 
14:30 Iubire ca în filme (r) 
15:30 Suflete rănite (s) 16:30 
Iubire de mamă (s) 17:30 
Poveștiri adevărate 18:30 > 
Rebelde (s) 2030 Iubire ca în 
fi|me (s, 0 21:30 SOS, viața tom^ie.TuAJ 996)" 1435
mea! (s, Argentina, 2006). Cu: ; ‘ ■
Natalia Oreiro, Facundo Arana, 
Carlos Belloso, Caria Peterson 
23:30 Jurământul (r) 0:30 
Poveștiri adevărate (r) 1:30 
Iubire ca în filme (r) 2:30 Mu
zica de acasă 3:00 Lori (diver
tisment) (r)

06.30-07.00 Observator (rj

16.30-16.45 Știri locale

9:40 Vrăjitoarele (comedie, 
SUA, 2005). 11:10 Două 
pupeze albe (thriller, SUA, 
2004). IStOOTipu' de la cablu

în căutarea Tărâmului de 
Nicăieri (dramă, Marea Bri- 
tanie, 2004). 16:15 Războjyl 
lui Nat Banks (dramă, SUA, 
2004). 17:55 Micul inventa
tor (adiune. Japonia, 2004). 
20:00 întreabă praful (dramă, 

SUA, 2005). 22:00 Răzbunare 
și iertare (thriller, SUA, 2004). 
23:30 Două pupeze albe 
(thriller, SUA, 2004).

9:00 Poză la minut (s) 10:00 
Parker Lewis (s, SUA. 1990) 
10:30 Unhappily ever after (s, 
SUA, 1995) 11:00 Raven (s, 
comedie, SUA. 2002) 12:00 
Look who is winning 13:00 
țara Iu' Papură Vouă (diver
tisment) (r) 13:20 Look who is 
winning 14:30 Film artistic 
16:20 Bărbatul din vis (s) 
17:20 Malcolm și Eddie (s) 
18:30 Știri 19:45 Film artistic 
22:00 FBI în prima linie (s) 
23:00 Ultraviolet (s) 24:00 
Cronici paranormale (s) 2:00 
Poză la minut (s)

11:45 Verdict: Crimă! (r) 12:45 
Walker, polițist texan (r) 13:45 
Taz-Mania (s) 14:15 0 familie 
ciudată (s) 14:45 Entertainment 
News 15:00 Joan din Arcadia 
(r) 16:15 Entertainment News 
16:30 Prietenii, tăi (r) 17:00 
Calea misterelor (s) 18:00 Ver
dict: Crimă! (s) 19:00 Walker, 
polițist texan (s) 20:00 Enter
tainment News 2020 Joan din 
Arcadia (s) 2130 Prietenii tăi 
22:00 Experiment letal (hor- 
ror/thriller, SUA 2003) 24:00 
Schimbul trei (s)

11:40 Fabrica 13:20 EU, Ro
mânia 14:00 Realitatea de la 
14:00 14:50 Realitatea bursi
eră 1520 Fabrica 16:50 Marfă

18:00 Focus 19:00 Cele mai 
uimitoare filme din lume 19:45 
Celularul (s) 20:00 Evadare
din Los Angeles (acțiune/SF) 
22:00 Totul despre sex (serial 
comedie, SUA, 1998) 22:30 
Focus Plus 2330 Celularul (r) 
23:45 Poliția în acțiune (r) 0:45 
Focus (r) 2:00 Totul despre sex 
(r) 230 Sunset Beach (s)

9:00 Imobiliare blitz (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 (partea a ll-a) (dramă) 
16:30 Al 7-lea cer (s, SUA, 
1996) 1730 Dezastre în lumea

17:45 Editom Realității 18:00 
Realitatea de la 18:00 18:50 
Realitatea zilei 20:00 Reali
tatea de la 20:00 20:50 Româ
nia fără frontiere 21:00 Real
itatea de la 21:00 21:50 Pri
ma ediție 22:05 100%. Cu 
Robert Turcescu 23:15 Reali
tatea all-indusive 24:00 Rea
litatea de la 24:00

6:55 Viața dimineața. 9:00 
Euromaxx (reluare) 930 Arta 
(r) 10:00 Euromaxx 11:00 Ne 
privește. Talk-show pe teme 
sociale. Cu Alina Stancu 12:00 
Știri 1230 Teleshopping 13:05 
Briefing (r) 14:00 Teleshop
ping 14:35 Lutnea cărților 
15:35 Euromaxx (documentar) 
16:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru (r) 18:00 6! Vine 
presa! 20:00 întoarcerea din 
iad (dramă, România, 1983) 
22:15 Nașul. Talk-show cu ; 
Radu Moraru_0:15 6! Vine 
presa! (r) 2:15 întoarcerea din 
iad (reluare) (dramă, România, 
1983)

9:00 Automobile americane 
recondiționate: Make-a-Wish 
10:00 Motociclete americane 
11S0 Confruntări și fiare vechi 
12:00 Tehnologie externă 
1300 Când se produce dezas
trul 14.00 Ray Mears și tehni
cile indigenilor 15:00 Cum se 
fabrică 16:00 Mașini pe alese 
17:00 Automobile americane 
recondiționate 18:00 Motoci
clete americane 19:00 Vână
torii de mituri 20:00 Tehnoim 
gie extremă 21:00 PetroL 
sudoare și platforme 22:00 Dr. 
G, medic legist 23:00 Con
structorii de motociclete 24.'00 
Aglomerație în aer



OH SITE PE II:

care puteți alege atunci când vreți să vă faceți o grădină 
de trandafiri. Dacă iubiți aceste fior probabil că sfa
turile pe care le veți găsi pe acest site vor fi binevenite.

www.egradini.ro
Deva (C.P.) - Există sute de soiuri de trandafiri din

, cm VALUTAR BNR - iR.oi.nw
1 euro 3,3846 lei
1 dolar american 2,6086 lei
1 gram aur 52,4268 lei

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
□rgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Amplasarea aparatelor radar in data de 
17.01.2007:
- DN 7: Zam - llia - limita jud. Arad;
- DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.

V .....................................................................  ,..... .......... ......

Bolnavii faultați de lege

TRUZANpi 

Societatea Preț Variație
închidere (lei/acț) (%)

SNP 0.6100 -0,81
SIF1 3.1700 -1,86
nv 1.O4O0 o
BRD 20.1000 -1,47
BCC 6000 1,69
IMPACT 0.6350 0,7?
BIOFARM 0.6850 0
ANTIBIOTICE 1.8300 -1,61
TEL 36.7000 1,66
ROMPETR0L 0.0941 1,18
SIF3___________________ 3.1200_________ 0,65
SIF5 3.5400 -0,28
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 
221277.

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

SI1D0KU

Reguli:
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ÎNCEPĂTORI

în fiecare 4 7 2
bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9, 
stabilite 
dinainte. 
Acestea tre
buie com
pletate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 
număr să 
figureze o

9 4 7 8 1
2 1 5 7

6
7 9

3
8
1 7

4
9

4 9 8 7 1 2
7 1 2 3

7 5 8 4 1
2 6 5 3

singură da- AVANSAȚI
menea, ci
frele de la 1 
la 9 trebuie

2 6 3 9
9 4 5

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

3 1 9 7 4

3
8
9
7

5
7 1

4

1 9

1 2 9
celor nouă 
blocuri luate 3 9: 7 2
împreună. 6 3

începători Avansați

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

\2 9 1 4 5 7 8 6 3

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

■ Un număr de 31 de 
bolnavi cu transplant 
sunt „în aer" din cauza 
bulibâșelii legislative.

Clara Păs___________________
clara.pasglnformmedla.ra

Deva - Modificările la lege au lăsat fără medicamente persoanele care au transplant renal.Pentru că între realitate și teoria din lege e diferență mare, s-a propus ca bolnavii să fie preluați de spitalele județene și să nu depindă de centrele unde au efectuat transplantul (așa cum stabilește ultima modificare legislativă).„Mi s-a cerut să preiau acești pacienți, dar este imposibil fără o decizie scrisă și fără alocarea de fonduri cu
Salarii de intelectuali
■ Pentru cei cu facul
tate, salariul minim ar 
trebui să fie peste 800 
de lei din această lună.

Clara Păs___________________
clara.pajglnîormmedlaro

Deva - Salariul minim pentru angajații cu studii superioare trebuie să fie, de la 1 ianuarie, de minimum 880 de lei a declarat, Ovidiu Jurca, vicepreședintele Blocului Național Sindical. „Pentru salariatul încadrat pe funcții pentru care condiția de pregătire este cea de studii superioare, coeficientul de ierarhizare este 2. Astfel, salariatul trebuie să primească de
Mașini fără taxe și accize
■ Legea prevede acor
darea unor facilități fis
cale celor cu diferite 
grade de handicap.

Clara Păs___________________
clara.pas® in1ormmedia.ro

Deva - Persoanele cu handicap fizic grav și accentuat beneficiază de scutire de la plata taxelor vamale și a accizelor, după caz, pentru introducerea în țara, o data la 5 ani, la alegere, de motociclete, motorete sau autoturisme, adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap, pentru folosința proprie.Persoanele cu handicap, deținătoare de autoturisme
Seminar fiscal

Deva (C.P.) - Camera de Comerț și Industrie Hunedoara în colaborare cu Direcția, Generală a Finanțelor Publice Hunedoara organizează un seminar pentru prezentarea principalelor modificări în domeniul fiscal. Seminarul va fi susținut de specialiști din finanțe și se adresează administratorilor firmelor, exper- ților contabili, contabililor și persoanelor implicate în procesul finan- ciar-contabil. Evenimentul va avea loc în 25 ianuarie la Deva, iar pentru firmele din Valea Jiului în data de 31 ianuarie, la Petroșani.

Centrul de dializă va ține evidența pacienților cu transplant renalcare să cumpărăm medicamentele. Tratamentul pentru 
două ori salariul minim negociat pe societate, care nu poate fi mai mic decât cel minim la nivel național, de 390 de lei. Ca aceste prevederi să se aplice depinde de cum va negocia sindicatul sau reprezentanții salariaților cu patronii. Dacă pentru un post există nelămuriri privitoare la necesitatea de a avea studii superioare se poate consulta lista ocupațiilor din România (standardele ocupaționale)”, a explicat Jurca. Contractul colectiv de muncă unic la nivel național este în curs de publicare în Monitorul Oficial. Ministrul muncii, Gheorghe Bar- bu, a declarat că noul contract de muncă unic la nivel național, pentru anii 2007- 
adaptate handicapului, precum și persoanele care le au în îngrijire beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a rețelelor de drumuri naționale.„Persoanele cu handicap care beneficiază conform legii de buget personal complementar lunar sunt rugate să ia legătura cu Serviciile sociale pentru adulți din

a) scutire de impozit pe veniturile din salarii;

b) scutire de la plata impozitului pe clădire și teren;

c) scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataș și 

mototriciclurilor, adaptate handicapului;

d) scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizației de funcționare pen

tru activități economice și viza anuală a acestora;

e) scutire de la plata taxei hoteliere.

Deranjați de capre și taur
■ Unii cetățeni din zo
na Călugăreni spun că 
nu mai suportă mirosul 
caprelor vecinilor.

Deva (C.B.) - Locuitorii de pe strada Călugăreni, Maria Ciurea, Nicu Matiaș și Aron Ganea sunt nemulțumiți de faptul că un vecin de-al lor își lasă caprele să circule liber pe stradă. Ei mai acuză faptul că vecinul lor poluează aerul prin incinerarea resturilor așternutului animalelor. „S-a făcut la un moment dat un fum de i-a înecat pe toți cei de pe stradă. Dacă tot are chef să crească aceste animale în curte, ar fi bine măcar să nu mai dea foc paielor pentru că ne intoxică. Mai sus avem un 

un astfel de bolnav costă lunar între 2500 și 5000 lei.

Roman Radu2011, a fost înregistrat la minister la 29 decembrie, data intrării în vigoare, prevederile urmând să se aplice de la 1 ianuarie.
Părerea oamenilor„Cred că se pot aplica aceste reglementări. Suma nu reprezintă mare lucru. Problema este că nu toate firmele au sindicate să susțină angajații.
cadrul DGASPC Hunedoara, Str. Romanilor, nr.7, în vederea stabilirii modalității de plată și a actelor necesare întocmirii dosarului”, anunță Viorica Popescu, directorul instituției.Pentru informații suplimentare puteți suna la numerele de telefon: 0254/ 219451, 983 și 0254/233340 int. 108.

in Deva, caprele se plimbă, încă, libere pe străzi (Foto: c.b.)vecin care ține un taur și aruncă toată murdăria animalului în canalizare și miroase în tot cartierul”, afirmă Aron Ganea. Cum acest caz nu intră în atribuțiile Direcției Sanitar-Veterinare care s- ar ocupa de animale doar în cazul în care ar fi rănite sau subnutrite, situația a fost preluată de viceprimarul Devei, 

Am avut o discuție cu reprezentanții Autorității de Sănătate Publică și ai Casei Județene de Sănătate Hunedoara și am înțeles că problema se va soluționa, cred că până la finele acestei săptămâni”, spune Dan Flo- rea, directorul Spitalului Județean Deva.„Situația se va reglementa în câteva zile. La București se discută deja cu furnizorii acestor medicamente pentru a se încheia contractele. Ulterior spitalele județene vor organiza licitații de urgență și vor lua medicamentele ce vor fi distribuite prin farmaciile cu circuit închis ale spitalelor. Evidența pacienților cu transplant renal se va face prin centrele de dializă”, a declarat Dan Magheru, directorul Autorității de Sănătate Publică Hunedoara.

Apoi sunt oameni care au studii, dar ca nivel de competență sunt depășiți de cei cu studii medii. Ori sunt firme în județ unde oameni cu facultate lucrează ca simplii muncitori”, susține Roman din Deva. „Mi se pare corect ca patronul să plătească acești bani. O facultate nu se face u- șor. Implică multe cheltuieli”, spune Radu din Deva.
Obligație

Deva (C.P.) - Firmele care au fost înregistrate în scopuri de TVA prin sedii permanente, înainte de data aderării, au obligația ca, până la 31 ianuarie, să desemneze un sediu permanent responsabil pentru toate obligațiile în scopuri de TVA. Pentru celelalte sedii permanente ale firmei se va cere, până la 31 ianuarie, scoaterea din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, prin depunerea la fisc a declarației de mențiuni, însoțită de certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

Florin Oancea, care spune că „primăria împreună cu ASP va efectua o descindere comună în zonă pentru a se constata dacă reclamația este reală. Chiar azi (n.r. ieri) am trimis o adresă către ASP pentru a se stabili o dată Comună pentru a merge acolo în cursul acestei săptămâni, pentru a se lua măsurile legale”.

http://www.egradini.ro
in1ormmedia.ro
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• Muscă. Deputatul Mona Muscă și senatorul Viorel Arion se vor întâlni astăzi, de la ora 16.00, cu oamenii de afaceri hunedoreni, la sediul Camerei de Comerț și Industrie. De la ora 18.00, cei doi parlamentari au programată o discuție cu simpatizanți ai PLD la Casa de Cultură din Hunedoara. (M.S.)
• Expoziție inedită. în holul Casei de Cultură „Drăgan Muntean" din Deva va avea loc, vineri, 19 ianuarie, ora 16, vernisajul expoziției de proiecte și machete „Cetatea Devei - prezent și viitor". Ea va fi deschisă pe perioada 19 ianuarie - 18 februarie 2007. (S.B.)

Drogurile i-au băgat 
după gratii

Deva (M.T.) - Patru traficanți de stupefiante, doi din județul Alba, iar doi din Hunedoara, au fost condamnați la pedepse cu închisoarea între 3 și 6 ani pentru deținere, trafic și consum de droguri de mare risc. Hotărârea de condamnare a fost luată de Tribunalul Hunedoara, dosarul aflându-se în prezent în atenția judecătorilor Curții de Apel Alba Iulia. Adrian Cristian Cozneac, Mihai Miclea, ambii din Petroșani, respectiv Florin Mircea Vercezan, din Cugir, și Cipri- an Groza, din Șibot, au fost prinși în flagrant de polițiștii BCCOA în parcarea unui hotel din județ în timp ce încercau să vândă 100 grame de hașiș și 100 comprimate de Ecstasy. Cozneac și Miclea au fost condamnați la 4 ani de închisoare, iar Vercezan a primit pedeapsa de 6 ani închisoare. în cazul lui Ciprian Groza, judecătorii Tribunalului Hunedoara au fost mai indulgenți, acesta a primit 3 ani de închisoare cu suspendare.

■ Angajații de la Asis
tență Socială Petroșani, 
bănuiți că au băgat în 
buzunare 400.000 lei.

Petroșani (MF) - Mai mulți funcționari ai Serviciului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Petroșani sunt cercetați penal pentru abuz în serviciu, fals și uz de fals, fiind acuzați că și-ar fi însușit o parte din banii destinați a- sistaților social. Directorul Curții de Conturi Hunedoara, Roman Danciu, a declarat că responsabilitatea îi revine șefului Serviciului, referentului împuternicit cu exercitarea controlului financiar preventiv și persoanei care a întocmit efectiv statele de plată
Oraș medieval pentru o zi
■ Ieri, pe străzile și în 
școlile municipiului 
Orăștie s-a simțit izul 
secolului XIX.

Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Orăștie - Un velociped vechi de două sute de ani a fost plimbat, ieri, de persoane

Miruna Mircea Diana Vlaicu

putea fi vândute în toate piețele din țară încă șase luni, până la 30 iunie 2007, afirmă președintele ANSVSA. Pentru a-și continua activitatea, producătorii trebuie să depună o cerere la Direcția Sanitar Veterinară din județ.

îl susțin pe Miluț
Deva (M.S.) - Delegații organizației județene Hunedoara a Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat (PNȚCD) îl vor susține la funcția de președinte al formațiunii politice pe Marian Petre Miluț, cu ocazia Congresului Extraordinar din 21.01. „Marian Petre Miluț a promis că până la alegerile din 2008 se va ocupa numai de partid și va lăsa deoparte afacerile”, a afirmat președintele PNȚCD Hunedoara, Emil Danci. El a spus că la Congresul PNȚCD din 21 ianuarie vor lua parte aproximativ 800 de delegați.

sau

Vrei ct> CL să-ți aducă JfURO-premlP Câștigă în 27 februarie:
Sdll

pentru ca munca ta in gospodărie sa tie mai ușoară, sau pen
tru ca după Sărbători, cu siguranța ai rămas fără bani’ Fâ-ți un abonament la Cuvântul liber pentru o lunâ (8,9 lei) 
sau prelungește-ți actualul abonament cu minim o lună și participă la concurs cu copia după chitanță până în 26 februa
rie. Cu CLf 2007 a început câștigător1

Cei care in ziarul de vineri, 12 ianuarie, au găsit inse
rată o carte poștală pentru cititori de probă pot 
colecționa fiecare piesă ptizzle (6) apărută din 13 până 
in 19 ianuarie, inclusiv, și apoi să le lipească pe cartea 
poștală, reconstituind imaginea. Pentru a participa la 
concurs, depuneți-o in cutiile speciale Cuvântul Liber, 
sau la O.P.l, ('.1’3, Deva, sau trimiteți-o la sediul 
redacției din Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, până 
in 29 ianuarie. în 30 ianuarie puteți fi câștigătorul 
celor ' Toți participanții ce se încadrează
in regulament vor primi, timp de u lunâ, Cuvântul 
Liber
Alătură-te Cuvântului Liber! |I1D||MI 
Cu noi ai numai de câștigat!

REGULAMENT:
Acest concurs este valabil doar pentru cei caro în ultimele 6 
luni nu au fost sau ! Anq.i|.itu
Inform Media SRL si rudele acestoa de qradele • sr II nu pot 
pariu ipa Relații suplimentare la 0254-211275, ml «fcub

Primăria Petroșani (Foto: t. Mânu)fără â ține cont de pontajele întocmite de către Serviciul de Administrarea Domeniului 

costumate de epocă, pe străzile municipiului Orăștie. Ineditul vehicul a stârnit curiozitatea orăștienilor și a elevilor din unitățile de învățământ în care a fost prezentat de directorul Muzeului de Etnografie și Artă Populară Orăștie, Mihai Căs- tăian. Acesta a fost însoțit de Daniela Șendroiu, într-o ținută aparținând secolului XIX

RfGpLAMENT L3 jf- ' .. f 

Public și Privat al municipiului Petroșani. „în ședința din 19 decembrie 2006, com

ce purta o umbrelă, accesoriu indispensabil doamnelor din acea perioadă. Umbrela are, de asemenea, circa 200 de ani vechime și alături de velo- ciped a fost admirată în periplul celor doi reprezentanți ai muzeului amintit. Acțiunea, inedită pentru județul nostru, a avut ca scop promovarea expoziției găzduite de sălile muzeului din Orăștie intitulată „Orăștie - Sebeș, punte peste veac”. în acest sens, în școlile vizitate, au fost organizate și concursuri pe bază de întrebări legate de Orăștia secolului trecut, premiile oferite fiind bilete de intrare la expoziție. Expoziția promovată prezintă, în organizarea muzeului local și a Muzeului „Ion Raica” din Sebeș, obiecte de colecție din sec. XIX și XX, de iluminat, 

pletul constituit conform legii a dispus sesizarea instanței judecătorești pentru recuperarea prejudiciilor constatate”, a spus Roman. în baza con” statărilor membrilor Curții de Conturi, o comisie internă din cadrul Primăriei Petroșani a declanșat o anchetă în acest caz și a descoperit că prejudiciul se ridică la 446.279 de lei noi și ar fi fost creat cu complicitatea a zece funcționari ai Serviciului de Asistență Socială.Comandantul Poliției municipiului, Nicolae Florin, a spus că dosarul de cercetare penală este în faza de finalizare la Serviciul de investigare a fraudelor și în cel mai scurt timp va fi înaintat Parchetului pentru începerea urmăririi penale.

Ieri au fost atracția elevilor fotografii de epocă, obiecte de călătorie, de uz casnic, decorative și podoabe, toate de o rară frumusețe.Miruna Mircea și Diana Vlaicu, eleve ale Colegiului „Aurel Vlaicu”, au fost extrem de încântate de pre ' zentarea făcută ieri și aif hotărât ca, în cel mai scurt timp, să viziteze expoziția. Aceasta are un caracter temporar, fiind deschisă până în luna martie.

CUVÂm

mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro


Tricolorii au "poftă" de gol
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r • Achiziție. Minerul Lupeni l-a achiziționat pe fundașul Ovidiu Tîlvan de la U. Cluj-Napoca. In vârstă de 34 de ani, jucătorul a petrecut cea mai mare parte a carierei la Dinamo București. (V.N.)
• Revenire. Mihai Leu a anunțat că a revenit asupra deciziei de a se retrage din Campionatul Național de Raliuri, luată la sfârșitul sezonului 2006. „Am realizat cât de mult sunt legat de cursele de raliuri.Nu pot sta departe de raliuri", a spus fostul pugilist. (V.N.)

■ Naționala de futsal a 
marcat peste 10 goluri 
în ultimul amical înain
tea preliminariilor CE.

ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.marinut@infornimedia.ro

Deva - Jucătorii naționalei de futsal a României au arătat un apetit ofensiv deosebit în ultimul joc amical de verificare disputat înaintea debutului în primul tur
Programul turneului

Vând juniori, cumpără autocar
Hunedoara (C.M.) - Cei mai buni juniori de la FC Corvinul 2005 Hunedoara, Al. Iacob și Furdean, sunt pe punctul de a părăsi for-

Joi, 18 ianuarie
Letonia - Bulgaria (ora 17.30) 
România - Anglia (ora 20.00) 
Vineri, 19 ianuarie
Anglia - Letonia (ora 17.30) 
România - Bulgaria (ora 20.00) 
Duminică, 21 ianuarie
Bulgaria - Anglia (ora 11.00) 
România - Letonia (ora 13.30)

mația hunedoreană, deși strategia clubului e de a întineri lotul de jucători. Cei doi valoroși juniori care sunt titulari la echipa de seniori și componenți ai naționalei României susțin în această perioadă probe de joc la alte echipe, Iacob în străinătate la formații din Belgia și Franța, iar Furdean, la București, la Sportul Studențesc. Chiar dacă cei doi nu vor fi transferați, finanțatorul clubului Corvinul 2005, Florin Uscatu, va achiziționa, la finalul lunii februarie, pentru echipă un super-autocar în valoare de 105.000 euro. Lotul Corvinului 2005, condus de antrenorul Titi Alexoi, se află până în 24 ianuarie într-un cantonament la Sovata, urmând ca în perioada 7-17 februarie să efectueze un turneu în Grecia.
LOTUL DE JUCĂTORI
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, Pascal, Opric, Cobliș, Mihăescu - portari; Tătaru, Irina, 
& Ambruș, Crușoveanu, Hațegan - fundași; Vișan, Pribac, 
I Iacob, Furdean, Duralia, Varadi, Călugăr, Loghin (U Cluj), 

Cristea (Inter Blaj), Vizitiu (CS Vulcan) - mijlocași; M. 
Dăscălescu, Păcurar, Pepenar, R. Cristian, Ștef - atacanți. 
Antrenor principal — Titi Alexoi; Antrenor secund - Ștefan 
Dubinciuc. Antrenor cu portarii - Gabriel Rus.

Premierea sportivilor la CSS Deva
■ Cei mai buni sportivi 
și antrenori ai clubului 
au fost recompensați cu 
premii în bani.

Deva (C.M.) - Performanțele obținute pe parcursul anului 2006 de sportivii și antrenorii de la CSS Deva au fost răplătite de conducerea clubului cu premii consistente în bani în cadrul unei festivități de premiere organizate la începutul săptămânii. “Topul celor mai buni sportivi și antrenori a fost întocmit pe baza rezultatelor obținute la concursurile naționale și internaționale din 2006. Cele

Campionat municipal de volei
Deva (V.N.) - La Sala de sport a Liceului Teoretic „Traian” Deva se desfășoară faza municipală de volei feminin a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. La competiție participă echipe de la Clegiul Național „Decebal”, Liceul Pedagogic „Sabin Drăgoi”, Grupul Școlar „Grigore Moisil”, Colegiul Tehnic Energetic și Liceul Teoretic „Traian”. întrecerea este organizată de Inspectoratul Școlar Județean, în colaborare cu Liceul Teoretic „Traian”. în perioada 23-24 ianuarie se vor întrece băieții de la aceleași licee,

Cedare
Petroșani (V.N.) - Clubul Jiul Petroșani este dispus să îl cedeze pe fundașul Cornel Mihart la Minerul Mehedinți, din liga a IlI-a, ca antrenor- jucător. Suma cerută de oficialii grupării este de aproximativ 40.000 de dolari. „Mai am contract cu Jiul până la vară, iar plecarea mea depinde de cele două cluburi dacă vor ajunge sau nu la o înțelegere”, a spus Mihart. El a precizat că este tentat să accepte postul de antrenor- jucător oferit de Minerul Mehedinți.

Tricolorii cred în calificarepreliminar al CE 2007, câștigând ieri, cu 11-4 partida cu Quasar Deva (Liga I). Dincolo de numărul mare de goluri, tricolorii au avut parte de un antrenament reușit în perspectiva jocurilor cu Anglia, Bulgaria și Letonia, întrucât ambițioasa echipă antrenată de Marius Sîrbu a oferit o replică consistentă. Tricolorii au fost conduși cu 1-0, au fost egalați la 2-2, după care au marcat de șase ori consecutiv fără să 
mai bune rezultate le-au avut reprezentanții secțiilor de lupte, canotaj și judo care domină clasamentele. Fiecare sportiv și antrenor a primit suma de bani prevăzută de legislația în vigoare în funcție de performanțele realizate.Premiile au fost foarte consistente, sportivii și antrenorii fiind astfel stimulați să fie preocupați de îmbunătățirea performanțelor și în acest an”, afirma Partenie Matei, directorul CSS Deva care a precizat că premiile oferite la CSS Deva sunt cele mai mari din județ în com
parație cu celelalte cluburi sportive școlare. 

primească gol, deși Quasar a alergat mult și a pus probleme. De la 8-2 naționala nu a mai forțat și diferența de scor nu a mai crescut foarte mult. Naționala pregătită de Zoltan Jakab se află deja de o săptămână în cantonament la Deva pentru pregătirea meciurilor din primul tur preliminar al CE 2007 și a mai jucat sâmbătă și duminică două amicale cu Energia Focșani și Poli Timișoara, ambele câștigate la scor.
Vin adversariiNaționala Letoniei, principala noastră contracandidată, a sosit, ieri, la Deva și a efectuat un prim antrenament la Sala Sporturilor, dovedind că tratează cu seriozitate turneul și are speranțe de calificare. Celelalte echipe, Anglia și Bulgaria, vor veni abia azi, când este programată și sosirea oficialilor UEFA și a

Primele două clasate în topul celor mai buni sportivi ai CSS Deva, Alina Pogăcian și Alexandra Leucă, antrenate de Cosmin Văcărașu și Suraj Moravan, sunt componente
Topul sportivilor

1. Alina Poqăcean (lupte)_______
2. Alexandra Leucă (lupte)
3. Andrei Jurcă (canotaj)_______
3. Radu Roșea (canotaj)________
5. Hattab Masuda (lupte)_______
6. Oliver Spaniol (lupte)
7. Maria Pop (lupte)____________
8. Roxana Mânecan (lupte)
9. Flavius Smeu (judo)_________
10. Raluca Urzicean (canotaj)
10. Costică Deac (lupte)

Casata tehnici

România - Quasar Deva 11 -4
Au marcat: Dobre (13, 28, 53), 
Chivu (15), Molomfălean (21), 
Lupu (27), Csoma (32), Matei 
(41), Stoica (48, 67), Szocs (57) 
/Carabulea (12), Goran (19, 59), 
Vișan (51).
România: Klein (Izorep Tg.
Mureș); Rizan (Energo Craiova) - 
Molomfălean (CIP Deva); L. Szocs c 
(Izorep); Dobre (CIP); Măgurean 
(CIP); Matei (CIP); Lupu (CIP); A. 
Csoma (Izorep); Stoica (FM Con
stanța); L, Szocs (ACS Odorheiu);
S. Chivu (Energo); Gherman (CIP); 
Cănăvoiu (Poli Tim.). Antrenor: 
Zoltan Jakab.
Arbitrii: Edy Kovacs și Alin 
Cîrstoiu (Deva).

arbitrilor din Rusia, Azer- badjan, Grecia și Olanda. Observatorii din partea UEFA vor fi fostul arbitru internațional Alexis Ponnet din Belgia și cipriotul Andre Petrou.

Partenie Mateiale loturilor olimpice ale României.
Topul antrenorilor t

1. Cosmin Văcărașu (lupte) t
2. Florin Lupu (canotaj)_________ j
3. Suraj Moravan (lupte)________ I

4. Doru Ailincăi (lupte)_________
5. Dan Gârbovan (judo)

mailto:ciprian.marinut@infornimedia.ro
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PE SCURT• Calificare. Președintele echipei de handbal feminin Oltchim Râmnicu Vâlcea, loan Gavrilescu, a declarat că mizează fără probleme pe jucătoarele sale că vor obține calificarea în sferturile de finală ale Cupei Cupelor, după dubla manșă cu formația germană FC Nurnberg. (MF)• Penalizați. Secretarul general al FR Baschet, Radu Drăgănescu, a declarat că cei opt jucători implicați în bătaia din timpul meciului CSM Oradea - CSU Sibiu, din 13 ianuarie, au fost penalizați, în total cu 3.000 de euro, șase etape de suspendare și alte șase avertismente. (MF)

împotriva 
campioanei

București (MF) - Președintele Federației Române de Fotbal, Mircea Sandu, a declarat că antrenorul Victor Pițurcă nu poate să facă nimic pentru pregătirea meciului amical cu Italia, din cauza timpului prea scurt. „Nu știu cine compune echipa Italiei, dar joci contra campioanei mondiale. Nimeni pe pământul ăsta nu îi poate retrage titlul. A demonstrat că a avut și valoare, și noroc”, a spus Sandu.
Accidentări

București (MF) - Jucătorii echipei Real Madrid, Râul, Emerson și Gago au suferit accidentări și se alătură astfel fotbaliștilor Cicinho, Gu- ti, Roberto Carlos și Marcelo pe lista indisponibililor, a anunțat clubul spaniol.Căpitanul madrilenilor, Râul, înlocuit de Ro- binho în minutul 15 al meciului de campionat cu Real Zaragoza, a suferit o ușoară întindere musculară la coapsa dreaptă și va fi indisponibil trei săptămâni.

Luciano Spaletti
(Foto: EPA)

ContracteBucurești (MF) - An
trenorul Luciano Spa- 
lletti și-a prelungit 
contractul cu AS 
Roma, grupare la 
care este legitimat 
fundașul Cristian 
Chivu.Detaliile con
tractului vor fi pre
zentate în cadrul u- 
nei conferințe de 
presă la care vor par
ticipa Luciano Spal- 
letti și administratorul 
delegat al Romei, 
Rosella Sensi, dar 
presa peninsulară 
vehiculează faptul că 
înțelegerea este până 
în vara anului 2011, 
iar tehnicianul va 
avea un salariu de 
două milioane de 
euro pe sezon. Publi
cațiile italiene anunță 
faptul că următoarele 
obiective ale Romei 
sunt prelungirea con
tractelor celor doi 
fundași centrali, Cris
tian Chivu și Philippe 
Mexes.

Benfica Lisabona câștigă în 
deplasare

București (MF) - Echipa Benfica Lisabona, adversara lui Dinamo în 16-imile Cupei UEFA, a învins în deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), formația Academica Coimbra, în ultimul meci al etapei a XV-a a campionatului Portugaliei. Golurile învingătorilor au fost marcate de Ricardo Rocha '2 și Leo '88. Antrenorul Fernando Santos a folosit următoarea formulă: Quim - Nelson, Luisao, Ricardo Rocha, Leo - Katsouranis ('75 Rui Costa), Petit, Karagounis ('89 Joao Coimbra), Simao Sabrosa - Nuno Gomes, Miccoli ('53 Mânu), în clasament continuă să conducă FC Porto, cu 40 de puncte, fiind urmată de Sporting Lisabona, cu 33 de puncte, și Benfica Lisabona, cu 32 de puncte. Meciul-tur dintre Benfica și Dinamo este programat la 14 februarie, de la ora 22.00, la Lisabona, returul urmând să aibă loc în 22.02., la București.
HristoStoicikov a declarat că va demisiona din funcție dacă reprezentativa Bulgariei nu va reuși să se califice la turneul final al Euro-2008 din grupa G a preliminariilor, din care face parte și România.(Foto: EPA)

s
*

Francezii domină la Dakar
îi La categoria moto, 
românul Emanuel 
Gyeneș ocupă poziția 
a 51-a.

București (MF) - Pilotul român Emanuel Gyeneș a ocupat, luni, poziția a 51-a la categoria moto în cea de a noua etapă a raliului Dakar, ce s-a desfășurat între localitățile Tichit și Nema, pe distanța a 497 de kilometri, dintre care 494 de probă specială, informează site-ul oficial al competiției.Gyeneș, care are numărul de start 51, a fost cronometrat cu timpul de 8 ore, 5 minute și 56 de secunde. în clasamentul general, Gyeneș ocupă poziția a 51-a, cu timpul de 50.13:43.La categoria moto, etapa a noua a fost câștigată de letonul Janis Viters, cu timpul de 6 ore, 8 minute și 51 de secunde. Pe poziția a doua s- a clasat francezul Cyril Des-

Deșl Vaticanul îl contestă, Raliul Dakar merge mai departe (Foto epa>preș, cu timpul de 6.16:22, urmat de spaniolul Marc Coma, cu timpul de 6.16:44. în clasamentul general conduce spaniolul Marc Coma, 36.41:31, urmat de francezii Cyril Despres, 37.36:07, și David Cas- teu, 37.52:46. La categoria auto s-a impus echipajul francez

Jean Louis Schlesser/Arnaud Debron, cu timpul de 5.32:03.Poziția secundă a fost ocupată de Luc Alphand/Gilles Picard (Franța), cu timpul 5.32:16, în timp ce pe locul trei s-a clasat Stephane Peter- hansel/Jean-Paul Cottret (Franța), cu timpul 5.36:17. în

clasamentul general conduc francezii Stephane Peterhan- sel/Jean-Paul Cottret (33. 43:23), urmați de conaționalii lor Luc Alphand/ Gilles Picard (33.51:13) și echipajul Nasser Saleh Al Attiyah/Alain Guehennec (Qatar/ Franța, 35.06:44).
Un nou monopost pe pistă
■ Oficialii de la 
McLaren-Mercedes sunt 
optimiști înaintea 
noului sezon.

București (MF) - Echipa McLaren-Mercedes și-a prezentat, luni, la Valencia, noul monopost pentru sezonul 2007 al Campionatului Mondial de Formula 1, care va purta denumirea MP4-22 și care va fi pilotat de dublul campion mondial Fernando Alonso și de tânărul Lewis Hamilton. Patronul echipei McLaren- Mercedes, Ron Dennis, s-a arătat optimist înaintea noului

sezon.„Să ai doi piloți noi este o șansă unică. Scopul nostru este întotdeauna acela de a câștiga curse. Nu ne-am aliniat niciodată la startul unui Grand Prix fără să ne dorim să câștigăm, indiferent de adversari. Vrem să câștigăm flecare cursă și nu înțeleg de ce ne-am putea mulțumi doar să participăm”, a spus Dennis.„Este o echipă ambițioasă. După 6-7 ani fără succes, această echipă vrea o revoluție și este bine să faci parte dintr-un asemenea proiect”, a spus Alonso, în vârstă de 25 de ani, care în 2005 a devenit
Fernando Alonso (Foto: EPA)cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1.

Plecare
București (MF) - Mijlocașul bosniac al echipei Bayern Miinchen, Hasan Salihamidzici, a anunțat că la finalul sezonului 2006/2007 se va transfera la gruparea italiană de ligă secundă Juventus Torino. „în vară voi pleca la Juventus Torino. Pentru mine este o nouă provocare și am primit și o ofertă bună din partea clubului italian”, a decla- „ rat Salihamidzici, în *. vârstă de 30 de ani, pentru cotidianul german Bild.

Revenire
București (MF) - Portarul Andrey Nazario Afonso, operat la genunchiul stâng din cauza u- nei leziuni la menise, va reveni la antrenamentele echipei Steaua în a doua jumătate a stagiului de pregătire din Cipru, programat în perioada 23 ianuarie - 6 februarie. Andrey, care s-a accidentat la primul antrenament efectuat sub comanda antrenorului Cosmin Olăroiu, a semnat, îri Italia, contractul cu Steaua, care este valabil trei sezoane și jumătate. De luni, el a început recuperarea la clinica Isoki- netic din Bologna, unde se mai află doi jucători steliști. Daniel Oprița și Mihai Neșu.

Camerunezul
București (MF) - Atacantul camerunez al echipei FC Barcelona, Samuel Eto'o, a revenit la antrenamentele formației catalane, însă a subliniat că nu va forța o revenire pe teren, după accidentarea la genunchi care l-a ținut departe de gazon de la sfârșitul lunii septembrie, informează AFP. „Vreau să mă bucur de acest sport încă mulți ani. Nu vreau să-mi pun genunchiul în pericol doar pentru a reveni cu două sau trei zile mai devreme. Nu vreau să dau o dată fixă la care voi reveni. Vreau să ioc atunci când voi fi sută

Nimic sigur pentru Lobonț
■ Italienii spun că 
transferul lui Lobonț la 
Dinamo nu este decât 
la nivel de tratative.

București (MF) - Directorul sportiv al clubului AC Florentina, Pantaleo Corvino, a declarat că transferul portarului Bogdan Lobonț la Dinamo nu este finalizat, a anunțat site-ul oficial al grupării italiene. „Deși numeroase zvonuri anunțau transferul portarului Bogdan Lobonț la o altă echipă, Pantaleo Corvino a spus că în momentul actual există doar tratative, nu este nimic definitivat”, se arată pe site-ul acf- fiorentina.it. Imediat după partida pe care AC Florentina a terminat-o duminică, la egalitate, scor 0-0, în deplasare, cu formația Sampdoria Genova, în etapa a XlX-a din Serie A,
revinela sută apt, nu vreau să fiu obligat să mă opresc din nou”, a declarat internaționalul camerunez.Eto'o, cel mai bun marcator din Primera Division în sezonul 2005/2006, a fost operat la genunchiul drept, la sfârșitul lunii septembrie 2006, din cauza unei accidentări la me- niscul extern, pe care a suferit-o în timpul meciului din deplasare cu Werder Bremen, din grupele Ligii Campionilor. Medicii de la FC Barcelona au estimat atunci că jucătorul va fi indisponibil aproximativ cinci luni

Bogdan Lobonțmeci la care portarul român nu a fost convocat, administratorul delegat Sandro Men- cucci a afirmat că Bogdan Lobonț va rămâne la echipa toscană. Cu toate acestea, impresarul Victor Becali a afirmat, luni, că Lobonț va evolua în următoarele patru sezoane și jumătate la liderul Ligii I, Dinamo București. Transferul a mai fost confirmat de direc-

(Foto: EPA) torul executiv al dinamo- viștilor, Cristian Borcea, și de procuratorul italian al jucătorului, Andrea Pretti. Lobonț a declarat că va evolua la Dinamo București, precizând că a ales să revină la formația din Șoseaua Ștefan cel Mare pentru a juca, pentru a reveni în circuitul echipei naționale și pentru a fi mai aproape de fiul său, Andrei.

41

Fostul selecționer german Berti Vogts va prelua conducerea tehnică a reprezentativei Nigeriei, a anunțatpreședintele Federației Nigeriene de Fotbal (NFA), SâniLulu. (Foto: EPA)

fiorentina.it
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Vând ap. 2 camere (03)

• decomandate, ultracentral Deva, Bdul 
Decebal, bl. 22, preț 135.000 ron. Tel. 0254/219764, 
0724/848493. (T)
• două camere la parter (uscătorii), zona Baroul 
de avocați, complex de alimentație publică P+l 
și apartament de serviciu. Tel. 0723/514133, 
235570. CT)
• urgent, 48 mp în Bârcea Mare, preț 35.000 ron, 
negociabil, gaz în bloc. Tel. 0254/231750. (T)
• urgent, contorizări apă, gaz, confort 1, zona 
Miorița, bl. M3, ap. 8, etaj 1, preț 130.000 ron. Tel.

■ 223336. (T)

k/ • 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)
• urgent, zona T. Maiorescu, etaj intermediar, 
balcon, contorizări, preț 130.000 ron, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona I. Corvin, etaj 2, dec., balcon, 
centrală termică, preț 130.00 ron, tel. 
0740/013971. (A2)
• agent, zona Sala Sporturilor, etaj intermediar, 
contorizări, preț 72.000 ron, tel. 0740/013971. (A2)

• Dacia, parter, bucătărie, baie, semidec., CT, 
două holuri, amenajări, preț 75.000 ron, tel. 
0745/367893. (A2)
• Zamfirescu, et 4, acoperit cu tablă, hol și 
bucătărie mărite, gresie, faianță, termopane, CT, 
preț 135.000 ron, tel. 0745/367893. (A2)
• Aleea Bejan, et. 2, semidec., balcon închis, 
baie, amenajat, apometre, preț 66.000 ron, tel. 
0745/367893. (A2)
• Bd. Dada, et. 1, circuit, balcon închis, parchet, 
contorizări, preț 105.000 ron, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Gojdu, et 2, semidec., centrală termică, 
amenajat, preț 135.000 ron, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• urgent dec, living, bucătărie stil bar, CT, 
gresie, faianță, parchet, termopane, et 1, zona 
Eminescu, preț 38.000 euro, tel. 0740/290024. (A3)
• dec, repartitoare, apometre, balcon închis, 
st=60 mp, zona loan Corvin, preț 1,15 miliarde, 
tel. 0740/290024. (A3)
• circuit, gresie, faianță, parchet, cabină de duș, 
balcon închis, et. 2, zona Dacia, preț 1 miliard,

l tel. 0740/290024. (A3)
* • semidec, gresie, faianță, parchet, canalizare 

separată zona Al. Teilor, preț 650 mii., neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• semidec, gresie, faianță parchet, reparti
toare, et. 2, zona Al. Moților, preț 980 mii. neg., 
tel. 0740/290024. (A3)
• zona piață, decomandate, etaj intermediar, cu 
balcon, centrală termică, termopan, parchet, 
gresie, faianță modificări, amenajat • liber ■ preț 
39500 euro negociabil,’ tel. 0723/251498, 
0745/302200. (A4)
• decomandate, zona Bejan, cu balcon, centrală 
termică parchet, gresie, faianță ușă metalică 
ocupabil repede, preț 75000 ron negociabil, tel. 
0740/535095,0730/474275,232808.  (A4)
• decomandate, etaj bun, zona piață ■ 
Kogălniceanu, cu parchet, balcon mare închis,

. .< fără modificări, bine întreținut, - urgent - preț
7 105000 ron negociabil, . tel. 0730/474275, 

N-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, 

i 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)

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE: 

A1 - Prima Invest 
A2 - Garant Consulting 

A3 - Imobfranc 

A4 - Fiesta Nora 

A5 - Casa Betania 

A7 - Mimason 

AS - Morellia
A9 - Elitte 

A1O - Liliacul Multicom

• decomandate, parter, 59 mp, hol central, 
parchet de stejar în camere, hol și bucătărie, 
zona piață preț 120000 ron negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498, 232808. (A4)

• etaj 3, decomandate, 2 balcoane, închise cu 
termopan, zona Decebal, gaz 2 focuri, parchet 
mici modificări, ocupabil azi, preț 36000 euro 
negociabil, tel. 0788/165703,0745/302200. (A4)

• decomandate, zona Lido - Densușeanu, etaj 
bun, balcon, contorizări, fără amenajări, sau 
modificări, preț 118500 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095,232809. (A4)
• 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)
• dec, etaj intermediar, centrală termică 
proprie, Decebal, preț 137.000 ron, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)

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

• zona Dada, 2 camere, CT, parchet, gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288 (A8)

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

• dec, bala (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)
• dec, hol central, balcon, etaj 3, zona progresul 
Deva, preț 155.000 Ron neg., tel. 231300 (A9)
• dec, baia (gresie, faianță), termopane, 
camere cu parchet, CT, balcon, etaj intermediar, 
garaj sub bloc, zona pieței centrale, Deva, preț 
75.000 Ron, tel. 212.141. (A9)
• dec, hol central, balcon, etaj 3, zona progresul 
Deva, preț 155.000 Ron neg., tel. 231.800 (A9)
• Brad, apartament 2 camere, modificat, living, 
balcon închis, gresie, preț negociabil, zonă 
centrală, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, gresie, faianță parter, zona A, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent, Devă plata imediat, tel. 215212 (Al)

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, in Deva, etaj 2, centrală 
termică mobilat, utilat, totul nou, ușă stejar 
capitonată jaluzele, preț 130.000 ron. Tel. 
0721/055313. (T)
• 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)
• circuit, 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)
• Progresul, et 1, dec., 2 băi, parchet, apometre, 
repartitoare, preț 165.000 ron, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• dec, CT, 2 balcoane, bucătărie modificată 
gresie, faianță, parchet, boxă zona Dorobanți, 
preț 70.000 euro, neg, tel. 0740/290024. (A3)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, termopane, gresie, 
faianță, parchet, garaj, boxă zona împ. Traian, 
preț 70.000 euro, neg, tel. 0740/290024. (A3)
• semidec, parchet apometre, repartitoare, 
balcon închis, zona Gojdu, preț 13 miliarde, tel. 
0740/290024. (A3)
• decomandate, 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. Streiului, preț 95.000 ron, tel. 223400, 
0720/387896,0740/914688 (A5)
• zona Gojdu, semidec., etl, 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, ușa 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=7S 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, garajt pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)

• zona L Creangă parchet, contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron. neg., tel. 0746/779288. (A8)
• dec, 2 băi, CT. balcon închis cu termopan. 
garaj sub bloc, zonal. 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)
• Brad, 2teraseînchise, 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/-.u275. 0740/535095. (A4)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, et 2, zonă centrală, st 104 mp, 
vedere la bulevard, 2 băi, 2 balcoane, contorizări, 
preț 245.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• dec, gresie, faianță, parchet, CT, garaj, boxă, 
et. intermediar, zona împăratul Traian, preț 
70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dec, CT, 2 băi, boxă, 2 balcoane, st=112 mp, 
et. intermediar, zona pizzeria Veneția, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dec, 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)
• dec, et.3, centrală termică proprie, living, 2 
băi, 2 balcoane, șt = 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)
• dec, 2 băi (gresie, faianță), 2 balcoane,
geamuri termopan, etaj 3, Bd. Decebal, preț neg., 
merită văzut! Tel................. W317.313. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• zona L Creangă 6 camere oecomanoaie, P+M, 
et. bun, 3 băi, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
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Vând case, vile (13)

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

• 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)
• în Devă 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 teracotă 
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=150 mp, C.T., curte, grădină, st=950 mp, preț 
140.000 euro, tei. 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, neceșită 
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, în 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, 
0788/040.490.0788/158.483. (410)

Vând case la țară (17)

• casă în satul Bretea Mureșană, preț nego
ciabil. Tel. 0254/215795. (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)
• semidec, bucătărie, baie, faianță gresie, etaj 
intermediar, Dacia, preț 61.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• semidec, bucătărie, baie, faianță, gresie, 
balcon, CT, ocupabilă imediat, Dacia, preț 60.000 
ron, tel 0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță, gresie, balcon, 
CT, mobilat, Bd. Decebal, preț 30.700 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• semidec, Bejan, parter, preț 56.000 ron, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, suprafață 
mare, Dorobanți, preț 110.000 ron, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• urgent, zona M. Eminescu (Micro 15), dec., 
balcon, modernizări, preț 56.000 ron, neg., tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dacia, etaj intermediar, balcon, 
modernizări, centrală termică, preț 17.000 euro, 
neg., tel. 0740/013971. (A2)
• 22 Decembrie, dec., et. 4/8, s=46 mp, balcon, 
amenajat,, contorizări, termopane, preț 100.000 
ron, tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, et 1, bucătărie, baie, apometre, preț 
76.000 ron, tel. 0745/367893. (A2)
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Condiții:

- cunoștinje 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 Dot trimite CV și Scrisoare de intenție la tel./fax:
0254230.305. .

(74433)

w SC TALC DOLOMITÂ SA
HUnBDOjRLRA.
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Soctetate cu WMrtft experiența Tn domeniul Industriei extractive, cnut* 
candidați motivați pl cu potențial pentru urmMoarele poziții:

CONTABIL $EIF
Cerințe generale:
• Absolvent cu diplomă de licență al învățământului 
supeior economic.
• Abilități manageriale șl de comunicare, spirit de 

seni pa,amarnic
• Experiență relevantă în domeniu
• Foerte bune abilități de operare PC.

INGINER MINIER
Cerințe generale:
• Studii superioare de specialitate
• Vechime în domeniu minim 5 ani
• Experiență exploatări miniere la zi șl subteran
• Autorizația de artificier prezintă un avantaj
• Abilități de operare PC.

SEP MAGAZIN
Cerința generalei
< Studii superioare șl experiența tn vânzări
• Abilități manageriale și de comunicare, spirit de echipă,dinamic
• Capacitate de e lucra în condiții de stres și program prelungit
• Cunoștințe foarte bune privind piața materialelor de construcții
• ADiiitâți ae operare PC și cunoștințe ce contabilitate primara
> Camei de conducere categoria ,8* constituie un avantaj.

Se oferă t
• Pachet salariat motivant și multiple 
beneficii,
• Posibilitatea de a lucra într-o echipă 
tânărâ, Intr-un mediu modern, 
profesional și în plină dezvoltare

I

• Zamflrescu, parter, contorizări, preț 22.000 
euro, tel, 221712,0724/305661. (A2)

• Dada, et 3, dec., contorizări, amenajat, preț 
67.000 ron, tel. 221712,0724/305661. (A2)

• semldec, zona Mărăști, preț 65.000 RON, tel. 
0740/290024. (A3)

• dec, gretle, faianță, parchet, CT, bucătărie 
modificată zona Dorobanți, st=40 mp, tel. 
0740/290024. (A3)

• urgent, semldec, 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 - l. Maniu, etaj intermediar, 
decomandată parchet, contorizată, stare bună 
ocupabi lă 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 Zamflrescu, stare bună, se poate da și cu 
chiriași, preț 75000 ron * negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498. (A4)
• zona Carpață 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 Zarandulul, 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)
• dac, al 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)
• urganț, zona Dacia, dec., et. bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578. (A8)

Probleme cu calculatorul ?
Service, reparații, rețele, vanzari calculatoare, imprimante la 230441

Facturi, chitanțe, gestiune, 
contabilitate, producție conform ~ 

noului COD FISCAL-sunati la 230449 sau 211446

FI. EI1ZE mODfl 
style 

ACCESORII Șl ÎMBRĂCĂMITE
TOTUL LA NUMAI:

35 LEI 45 LEI
55 LEI 65 LEI

DEVA STR. 1 DECEMBRIE Nr. 11 ( LÂNGĂ CLUB RENO ) CV"Ul- LA FAX- «M4«le.0M

VANZATORE MAGAZIN DEVA Șl 
COMPLEX COMERCIAL 

PALIA ORAȘTIE
LIMBA ITALIANĂ CONSTITUIE AVANTAJ 

INF.LA Nr. 072W9BB.0B7 G

SUPER OFERTĂ!
Uși de interior PORTA DOORS
■ TÂMPLĂRIE PVC Șl ALUMINIU PROPILE 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

Candidași 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 In data de 
19.01.2007 la sediul firmei noastre din str. Ziașli, nr.121, Hunedoara sau e-mail: tdhd@rdslink.ro

Informații suplimentare t Serviciul Resurse Umana • Mobil: 0741/229320 
Doar eandMațII selectați vor fl contactați. (74521)

e zona Diete, 1 cameră, bale, parchet, marmură, 
gaz, repartitoare, et bun, preț 48.000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288. (A8)

• zona Dada, 2 camere, parchet gaz contorlzat 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., teL 0746/779288.

• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră, gresie, faianță, Inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată, preț 25.000 euro, tel.s 
0746/779288 (A8)
• dec, amenajetâ (parchet laminat gresie, 
faianță), contorizări, etaj 3, zona Zamflrescu ■ 
Deva, preț 85.000 Ron, neg., tel. 231.800, 
0740/317314. (A9)
• doc, amenajau (gresie, faianță), mobilă de 
bucătărie, cameră cu parchet, contorizări, zona 
Dacia ■ Deva, preț 6r:.roo Ron, neg, tel. 231800, 
0740/317.314. (A9)
• doc, suprafață mare (41,5 mp), cameră cu 
parchet, contorizări, balcon, amenajată (gresie, 
faianță), boxă, zona Dorobanți, preț 95.000 RON, 
neg, tel .231.800,0740/317314. (A9)
• dec, cameră cu parchet contorizări integrale, 
etaj intermediar, S 43 mp, Bd. 22 Decembrie 
(zona Liceul Auto) ■ Deva, preț negociabil, tel 
212.141 sau 231800. (A9)
• Brad, confort 1 sporit, etaj 2, mobilată, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10'

Vând terenuri (21)

• două terenuri extravilan, de 6.000 și 24.700 mp, 
localitatea Totești ■ Hațeg, lângă canton, acte tn 
regulă, titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)
• In Deva, zonă rezidențială, 6 parcele, 740 
mp/parcela, fs 22 m, facilități, 20.000 euro 
parcela, tel. 0722/564004. (Al)
• Intravilan In Șolmuș, ST 4600 mp, fs 70 m, preț 
20 euro/mp parcela, tel. 0740/210780. (Al)
• urgent'teren Intravilan, st=3.519 mp, fs=20 m, 
zona Birsău, preț 15 euro/mp, acces din drum, 
tel. 0740/290024. (A3)
• teren IntravEan, st=2.750 mp, fs=20 m, 
facilități: apă, curent, gaz, zona Sântandrei, preț 
15 euro/mp, tel. 0740/290024. (A3)
• teren Intravilan, st= 5.700 mp, fs=30 m, 
facilități: apă, gaz, curent zona Sântuhalm, preț 
20 euro/mp, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• zona Deva, Mintia, Vețel, Șolmuș, Bălata, 
Hărău, Bîrsău, Slmerla, Sîntandrel, 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 zl, preț de la 
13 euro, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 
0723/251498 0740/535095,0788/165703. (A4)

• la DN7,între Sântandrei Șl Slmerla, 3 parcele a: 
1.800 mp, 1.600 mp, 1.100 mp, preț 25 euro/mp, 
tel. 223400,0720/387896,0751/573684.  (A5)
• teren extravflan în suprafață totală de 160.000 
mp, parcelabll în parcele cu suprafețe de 8000 
mp -18000 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)

• ai ■ 7171 mp, în incinta fostelor sere Sântan
drei, front stradal 35 m, preț 10 euro/mp, neg., 
tel. 223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• teren intravilan, st=2000 mp, la strada Archia, 
cu utilități, preț 60 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228(A5)
• Intravilan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
casă, certificat de urbanism, gaz, apă, curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578 (A8)
• Dava, Intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri șl depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578 (A8)
• Intravilan In Deva zona Zăvoi, S-1000 mp, FS- 
18 utilități în zonă, preț neg., tel. 212.141 sau 
231800. (A9)
• S-500-1000 mp, zona Bejan Deva toate 
utilitățile în zonă, preț 25 euro/mp, tel. 231.800, 
0745/511.778 (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. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158483. (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- 
ciahil. tei n?sa/Ki336fi. nmB/n».. ane <ai®

Cumpăr teren (22)

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

</ând spatii comerciale (25)

• tn 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 Mărăștl, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578. (A8)
• prețabll pentru spațiu de producție, ST-150 
mp, 2 intrări, acces auto și pietonal, zona Gojdu 
Deva preț 80.000 euro neg., tel. 231800,212.141. 
(A9)
• clădire P+2, construcție nouă S.C. 320 mp, 
amenajată pretabi lă 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. 
0254/613.368 07R8/Mn aqn 0788/158.483. (A10)

Imobile chirii (29)

• 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
• Agențl vânzări (produse ali
mentare)
Cerințe:
- studii superioare sau medii
- vârsta minimă 25 de ani
- posesor permis cat. B
- disponibit la program prelungit
Se oferă:
- pachet salarial atractiv
- mașină de serviciu
ț posibilități avansare

- telefon mobil
• OPERATOR DISP. TRANSPORT
Cerințe:
- studii superioare sau medii
- minim cunoștințe A.T.
- vorbit și scris limba engleză - 
germană
Se oferă: salariu motivant
• OPERATOR CALCULATOR (conta
bilitate)

• 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.O1.2OO7.
(73613)

• apartament 2 camere dec., amenajat stil occi
dental (CT, termopane, spoturi, gresie, faianță), 
mobilat și utilat integral, etaj 3, zona gării, Devă 
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 Balcesu, 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)

Mobilier și interioare (47)

Auto românești (36)

• vând Dada 1310, stare foarte bună preț 500 
euro. Tel. 0722/509475. (T)
• vând Dada Berlină af august 2000, preț nego
ciabil, preț 3000 euro. Tel. 0722/676751. (T)

• vând Dada papuc, 2 locuri, af 2003. Tel. 
0765/246805.(10/9.01)

• vând Dada și Tico, urgent, preț nego
ciabil. Tel. 0720/000582, 0254/772075. 
(7/16.01)

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 Renault Twingo 1,2 i. af 2001, recent 
adWmțtecffiil, 63.000km, preț 4550 euro nego
ciabil. Tel. 0723/455092,711063. (T)
• vând VW Golf II, TD, af 1986, VT 2008, piese de 
schimb, preț negociabil. Tel. 0722/566983. (T)

Utilaje, unelte, industriale si 
agricole (40)

• vând cuptor rotativ, pe gaz, cu 3 
cărucioare șl tăvi pentru patiserie; mașină 
întins aluatul, malaxor, congelatoare 
orizontale. Tel. 0765/246805. (10/9.01)

• vând tractor Steyer, recent adus din 
Germania, vamă achitată stare 
excepțională echipat cu plug, troliu 
forestier, 3500 ore funcționare. Tel. 
0788/756966,0722/663724. (6/16.01)

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

• vând dulap 2 uși, furnir maron, dimensiuni 
125/170/60. Tel. 0254/216913. (T)
• vând fereastră nouă în 2 canate cu toc 
1,20/1,30 m, storcător și zdrobitor pentru 
struguri, o damigeană 501. Tel. 0254/215795. (T)
• 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)
• vând ușă exterior cu toc, ușă interior cu tec, 
geam în 2 canate cu toc, 18 geamuri simple fără 
toc, negociabil. Tel. 0723/455092,0254/711063. (T)
• vând ușă nouă cu toc din lemn uscat, vopsită 
alb, frumos executată și cavou nou 2 locuri în 
cimitirul vechi Orăștie. Tel. 0254/232216. (T) a

Materiale de construcții (53)

• vând bile (grinzi) noi, lațuri noi și piatră pentrtJ 
construcție. Tel. 0254/215795. (T)

Electrocasnice (56)

• vând congelator Arctic 4 sertare, nou, preț 500 
ron. Tel. 0254/220696. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând 1 familie Chinchilla compusă din 3 
femele și 1 mascul, vârsta 1 an; asigur cușcă, 
preț 500 euro sau echivalent în lei. Tel. 
0749/068781. (T)

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

• vând porumb știuleți, preț 0,35 ron kg și ■ 
porumb boabe la 0,50 ron kg. Tel. 224292, 
după ora 15 și 264555, după ora 17. (1/12.01) ,

• vând purcel de 70 ■ 90 kg, scrofițe apte de 
montă rasă de carne. Tel. 210900,0744/611145.
(T)

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

Instrumente muzicale (60)

• vând saxofon sopran, preț avantajos. Tel:
0722/842710. (T)

Altele (61)

• cedez contract bar - restaurant super- 
dotat, zonă bună în Simeria. Relații la teL i 
0723/395906.(6/8.01)

__________________________________________

Pierderi (62)

SC
TRANSILVANIA 

Building SRL 

angajează 
muncitori 
calificați și 

necalificați în 
domeniul 

construcțiilor. 
CV-urile se vor 

trimite la tel./fax 
232392, până în 

data de 
29.01.2007.

(74896)

ANGAJĂM URGENT £
PENTRU JAPONIA §

. ingineri rraxanid.chimiști și ingineri 
chimiști • ingineri profil electric sau 
electromecanic • ingineri instalații 

industriale ți piping.

Japan Engineering Service»- Romania 
este o companie cu capital integral privat 
japonez specializată în recrutarea 
internațională a forței de muncă de înaltă 
calificare în vederea trimiterii în Japonia. 
Detalii pe WWW.JESR.RO sau 
WWW.fNGINERIJAPONIA.RO 

tel: 0248-22.02.42; 0788-22.02.42 
Așteptăm CV-ari pe adresa cv@jesr.ro

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

• ofer pentni închiriere apartament 2 camere, 
Deva etaj 1, piață renovat, mobilat complet, 
centrală termică preț 200 euro/lună. Tel. 
0722/564004,0722/968910. (T)

• închiriez urgent apartament 2 camere, Deva 
contorizări, preț foarte avantajos. Tel. 
0723/683113.(T)

• garsoniera, 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)

Piese, accesorii (42)

• vând două cauciucuri noi pentru Skoda S100. 
Tel. 0254/226909. m
• vând portbagaj auto, de fabrică stare foarte 
bună Tel. 0254/211124. J)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Cetinesc Gheorghe Mihai. Se declară nul, 
(2/16.01)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Florescu Cezarina. Se declară nul. (11/16.01)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Iordan Lidia Mirela. Se declară nul. (5/16.01)

anulare licitație
Licitația programată în data de 1402.2007 și 

06.03.2007 de către SecțiaE5. Deva se anulează.
Deva, 15.01.2007

ȘEF SECȚIE L5. DEVA,
ING. COROZEL NORBERT

<747313

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.

(74582)

RECLAME
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parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Intemet in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

Ești elev, student sau pensionar?
Ai dori să câștigi un ban în plus, 

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 
distribuitor de presă 

pentru Deva

Comemorări (76)

Cerințe:• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.
Oferim:• program de lucru flexibil;• venituri în funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, int. 8808. •
Persoană de contact: Camelia Giga,

tel. 0720/400441,
E-mail: camelia.gaga@informmedia.ro

(32135)

Solicitări servicii (71)

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

Prestări servicii (72)

•abordaH, tramport zilnic, sigur șl rapid, 
peruane hi hala -100 auro, Spania • 120 

: hjto, Franța, Portuoala il B«lgia, cu mașini 
l modem»; reduori pentru grupuri; asigur 

. < neceiartd pentru o călătorie sigură. TeL
0723/329000, 0765/465835, 0743/241010. 
(V21J1)

Prlniila comunei Beriu, 
județul Hunedoara,

S cusedlulîn Beriu, Str. Câmpului, nr. 131, organizează concurs 
pentru ocuparea postului da șofer cu categoria D, 
pentru transportul elevilor. Concursul va avea loc în data de 
31.01.2007, ora 10,00. Relații suplimentare la telefon 
02547246236 sau 0254Z246170. _

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL ARAD 
CURSE AERIENE EXTERNE 

LOW - COST
SPANIA (VALENCIA) * miercuri,duminica 

ITALIA (VERONA) - marți,joi,sambata 
Informații telefon: 0257-254 440 

(74869)

Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului 
Hunedoara - Deva, cu sediul in 

Str. 1 Decembrie, nr. 30, anunță:
LICITAȚIA COMISIONULUI

pentru valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului 
potrivit O.G. nr. 128/1998 și H.G. nr. 514/1999 art. 16, alin. 1, bunuri 
ce pot fi valorificate în regim de consignație, precum și prin societăți 
comerciale tip consignație, pe baza principiului comisionului în cadrul 
limitei de 0,5 - 20% din valoarea bunurilor.

Actele necesare pentru prezentarea la licitație sunt următoarele:

- OFERTA
- COD UNIC DE ÎNREGISTRARE

- CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PRIVIND OBLIGAȚIILE LA 

BUGETUL CONSOLIDAT AL STATULUI.

Licitația va avea loc în data de 30.01.2007, ora 10, la sediul D.G.F.P. 
a județului Hunedoara.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0254/219544 sau 
219560 - Biroul valorificare bunuri.

(74805)

SOCIETATE COMERCIALĂ' ANGAJEAZĂ 
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

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

Oferte locuri de muncă (74)

• angajăm bărbați cu vârsta maximă de 25 ani, 
cu diplomă de bacalaureat la Unitatea Militară 
de parașutiști din Brad. Tel. 0254/610710. 
(8/16.01)
• 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)
• magazin încălțăminte, centru, Deva, anga

jează vânzătoare. Tel. 0727/881104. (10/16.01)

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

(74728)

Cu aceeași nemărginită tristețe și dor soția anunță împlinirea unui an de la plecarea în eternitate a scumpului ei soț
PRECUPAȘ IOANRămâi pururea în inima mea prin duioșia și dragostea sufletului tău. Parastasul de pomenire va avea loc în data de 20 ianuarie, la Biserica „Sf. Vasile” de pe str. M. Eminescu Deva.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

• mecanic auto, Deva, 1 post, data limită 31.01. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• Motel Lowe angajează bucătar specialist, 
salariu ccrespunzătcr. Tel. 210932, orele 8 ■ 16. 
(17/15.01)
• 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)
• aodetate 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 latei. 0254/749092. (10/11.01)
• mașinist pod rulant. Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 28.02., perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.
• montator subansambluri, Deva, 5 posturi, data 
limită 8.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• montator subansambluri, Hunedoara, 98 
posturi, data limită31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• montator subansambluri, Orăștie, 5 posturi, 
data limită 20.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necaMcat în mine și cariere, Deva, 5 
posturi, data limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necallficat în mine și cariere. Hune
doara. 1 post, data limită 31.01. Tel. 213244, orele 
9-16.
• muncitor necallficat în silvicultură, Braa. 2 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necallficat în silvicultură, Petroșani, 
5 posturi, data limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16. .
• muncitor r la an '’Jarea produselor 
solide și semisollde. Orăștie, 1 post, data limită 
15.07., perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 
■16.
• muncitor necaMIcat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Petrila. 5 posturi, data limită 
31.01. Tel. 213244. o^ie 9-16.
• muncitor necallficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Călan, 3 posturi, data 
limită 30.01. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• muncitor necallficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Deva, 1 post, data limită 
31.01. Tel. 213244, orele 9-16. .
• muncitor necallficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Deva, 10 posturi, data 
limită 9.02. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necallficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Deva, 3 posturi, data 
limită 8.02. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necallficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hațeg, 1 post, data 
limită 27.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necallficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 17 posturi, 
data limită 30.01. Tel. 213244, orele 9 -16.

■ muncitor necallficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Lupeni, 2 posturi, data 
limită 11.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necallficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Lupeni, 2 posturi, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necallficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Orăștie, 26 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Petrila, 1 post, data limită 
30.01. Tel. 213244, orele 9-16.

• operator calculator electronic și rețele, Deva, 3 
posturi, data limită 8.02. Tel. 213244, orele 9 -16.

• operator calculator electronic și rețele, Hațeg, 
1 post data limită 27.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• operator calculator electronic și rețele, Hune
doara, 1 post, data limită 31.01. Tel. 213244, orele 
9-16.
• operator calculator electronic și rețele, 
Orăștie, 1 post data li mită 31.01., perioadă deter
minată Tel. 213244, orele 9 -16.

• operator centrală termică, Brad, 3 posturi, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.

• operator arcuite rețea apă Brad, 3 posturi, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.

Calculatoare si accesorii
1

Piața Victoriei 58/10 g
tel. 0354-405^)02,0254-235-509 8

O BENE 

internațional 

calculatoare * monitoare 
imprimante • accesorii pc 
Importator direct sliteae aai și secund bând 

în limita 

stocului!
Reduceri mari 
în IANUARIE

(1/16.01)
• operator confecți industriale, îmbrăcăminte ■ 
țesături, tricotaje, Brad, 19 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• oapătar, Brad, 1 post, data limită 31.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Deva, 1 post, data limită 8.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• oapătar, Deva, 3 posturi, data limită 9.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• oapătar, Hațeg, 1 post, data limită 20.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
o oapătar, Hunedoara, 1 post, datalimită 10.02., 
vârsta 18 ■ 25 de ani. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• oapătar, Hunedoara, 4 posturi, data limită 
30.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• oapătar, Lupani, 1 post, data limită 11.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• oapătar, Lupeni, 2 posturi, data limită 31.01. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• pădurar, Hunedoara, 1 post, data limită 31.01. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• pavator, Slmeria, 1 post, data limită 25.01. Tei. 
213244, orele 9-16.
• paznic, Hunedoara, 2 posturi, data limită31.01. 
Tel, 213244, orele 9-16.

• paznic, lupeni, 8 posturi, data limită 10.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
■ paznic, Orăștie. 2 posturi, data limită 31.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• paznic, Petrila, 2 posturi, data limită 27.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• pontator, Petrila, 3 posturi, data limită 30.01. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• pregătitor confecții industriale din blană, 
Orăștie, 2 posturi, data limită 31.01., perioadă 
determinată. Tel. 213244, orefe 9 •'■16.
• pregătitor pleae încălțăminte, Brad, 6 posturi, 
data limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• pregătitor pleae încălțăminte, Hunedoara, 8 
posturi, data limită 1.03. tel. 213244, orele 9 -16.

• preparator la concentratele miniere, Hune
doara, 4 posturi, data limită 31.01. Tel. 213244. 
orele 9-16.
• primltor-diitribultor materiale și scule, Hune
doara, 1 post data limită 10.02., perioadă deter
minată Tel. 213244, orele 9 -16.
• referent de specialitate administrația publică 
Brad, 1 post, data limită31.01. Tel. 213244, orele 9 
■16.
• secretar-aslstent director, Hunedoara, 1 post, 
data limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 -16.
• lecretară Hunedoara, 1 post, data limită 
31.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• secretară Ușierii, 1 post, data limită 10.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• sortator produse, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• spălătoreasă lenjerie, Brad, 1 post, data limită 
15.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• statlstldan medical. Brad, 1 post, data limită 
15.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• strungar universal, Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sublnglner construcțB civile, industriale și 
agricole, Hunedoara, 1 post, data limită 15.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor, Hunedoara, 1 post, data limită 25.01. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor In mediu protector, Brad, 2 posturi, data 
limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• sudor In mediu protector, Hunedoara, 9 
posturi, data limită 31.01., perioadă determinată 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor In mediu protector, Petrila, 1 post, data 
limită 30.01., perioadă determinată Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 5 
posturi, data limită 28.02, perioadă determinată 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 7 
posturi, data limită 15.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• sudor manual cu flacără de gaze, Deva, 10 
posturi, data limită 28.01. Tel. 213244, orele 9 -16.

• șef atelier transporturi, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• șef birou și asimilați, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 -16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Deva, 1 post, data limită 28.01. Tel. 213244, orele
9-16.

Colegiul Tehnic "Transilvania" Devaorganizează concurs în data de 08.02.2007 pentru ocupareaurmătoarelor 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 ți 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)

Decese (75)

Cu adâncă durere în suflet familia anunță încetarea din viață a celui care a fost soț, tată, socru și bunic
BONDOR TRAIANîn vârstă de 67 ani. înmormântarea are loc astăzi, 17 ianuarie, ora 13, de la Capela din Micro 15.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Colectivul redacției Cuvântul liber Deva aduce un ultim omagiu celui care a fost redactor și un bun coleg |f la acest ziar până la vârsta pensionării
BONDOR TRAIANși transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate.

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.

Familia îndoliată anunță cu durere în suflet încetarea din viață a celui care a fost
MARCU VALERIUîn vârstă de 72 ani. înmormântarea va avea loc joi 18 ianuarie, ora 13, la Cimitirul catolic de pe str. M. Eminescu Deva.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hunedoara, 6 posturi, data limită 31.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Lupani, 3 posturi, data limită 31.01. Tel. 213244, 
erele 9 ■ 16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Lupeni, 4 posturi, data limită 10.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Orăștie, 1 post, data limită 28.02. Tel. 213244. 
orele 9-16.
• șofer de autoturisme și camionete, Deva, 5 
posturi, data limită 9.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• șofer de autoturisme și camionete, Orăștie, 2 
posturi, data limită 20.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• taplțer, Brad, 15 posturi, data limită31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• tehnician electromecanic, Hunedoara, 97 
posturi, data li mită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• tehnician silvic cercetare, Orăștie, 1 post, data 
limită 25.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• telefonist, Brad, 1 post, data limită 15.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• terniisHratamentist de piese semifabricate, 
Orăștie, 4 posturi, data limită 30.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.

(3/16.01)

(12/15.01)

(12/16.01)
• tinichigiu de șantier, Hunedoara, 1 post, data 
limită 28.02., perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• tractorist, Lupeni, 1 post, data limită 31.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Brad, 1 post, data limită 31.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Deva, 3 posturi, data limită 9.02. Tel. 
213244, orele 9-16.

• vânzător, Hațeg, 4 posturi, data limită 20.01. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 10.02., 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
10.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Lupani, 1 post, data limită 31.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Lupeni, 1 post, data limită 30.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Lupeni, 3 posturi, data limită 30.01. 
Tel. 213244, orele 9-16.
■ vânzător, Orăștie, 4 posturi, data limită 31.01. 
Tei. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Simeria, 1 post, data limită 20.01., 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• vulcanlzator piese din cauciuc la prese, Deva,
3 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• zidar coșuri fabrică, Hunedoara, 3 posturi, 
data limită 28.02., perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.
• zidamstaurator, Deva, 3 posturi, data limită 
9.02. Tel. 213244, orele 9-16.

Cititorii Cuvântul 
liber: 

Oameni bine 
informați! 

Ziarul familiei tale!

Informația te priveștel fe
RECLAME
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• La judecată. Scriitorul american Dan Brown, autorul celebrului roman „Codul lui da Vinci", este așteptat să apară, marți, la tribunal, după ce doi scriitori care au pierdut procesul intentat pentru plagiat au făcut recurs. Un vagon s-a prăbușit (Foto: epa) 

Accident feroviarSunt în stare de urgență
Chicago (MF) - George W. Bush a decretat stare de urgență în Oklahoma, după ce statul a fost afectat luni, pentru a patra zi consecutiv, de furtuni de zăpadă însoțite de polei și inundații, care au produs moartea a cel puțin 29 de persoane. O serie de accidente în special rutiere, provocate de intemperii, au produs în total moartea a 14 persoane în statul american Oklahoma, opt în Missouri, șase în Kansas și una în statul New York. George W. Bush a dispus acordarea unui ajutor federal.

Au fost afectate liniile de înaltă tensiune (Foto epa)

Jakarta (MF) - Cel puțin cinci persoane au murit și peste 130 au fost rănite într-un accident de tren produs pe insula indoneziană Java, au anunțat ieri responsabili din cadrul poliției și spitalului. Trenul plecase luni seară din orașul Solo din centrul insulei Java, având ca destinație capitala Jakarta. Cel de-al patrulea vagon de pasageri s-a prăbușit la miezul nopții în râul Pager, în timp ce trenul traversa un pod, potrivit poliției. Cel puțin 139 au fost rănite, potrivit bilanțurilor realizate de șapte spitale din regiune.
Trupa The Police se va reuni

De lux
Londra (MF) - Cântărețul american Bob Dy- lan și-a cumpărat o luxoasă proprietate de zece hectare în ținuturile muntoase din Scoția, conform presei locale. Cântărețul, în vârstă de 65 de ani, este de puțină vreme proprietarul, împreună cu fratele său David, al unei case în stil edwardian situată la poalele munților Cairn- gorms, în nordul Scoției. Casa a fost construită la începutul secolului al XX-lea și a fost multă vreme motel.

Coliziune
Roma (MF) - Patru persoane au murit, iar 88 au fost rănite în coliziunea produsă luni seara între un cargobot și o ambarcațiune de pasageri, în strâmtoarea Messina, din sudul Italiei. Cei patru morți sunt membri ai echipajului hidroglisoru- lui, unul dintre ei fiind chiar căpitanul. Coliziunea s-a produs din cauza unei greșeli umane, a declarat căpitănia portului Messina.

Stallone (Foto: EPA)

PlângeParis (MF) - Sylvester 
Stallone a declarat că 
a dorit să realizeze 
un „ultim «Rocky»", 
în care celebrul per
sonaj, un pugilist, 
este prezentat 
plângând pentru pri
ma dată în istoria 
seriei, pentru că a 
simțit „că moare 
dacă nu și-ar fi mani
festat niciodată 
emoțiile" pe marele 
ecran. Starul ameri
can a făcut aceste 
declarații la premiera 
în Franța a celei de-a 
șasea părți a seriei 
„Rocky", care va fi 
lansată oficial pe 24 
februarie, la 30 de 
ani de la prima parte. 
Personajul în vârstă 
de 60 de ani se va 
urca din nou în ring 
pentru a-l înfrunta pe 
campionul mondial 
en titre.

■ Trupa se va reuni 
pentru primul turneu din 
ultimii 20 de ani, știre 
confirmată de Sting.

Londra (MF) - După câteva săptămâni de speculații în presă în legătură cu acest subiect, solistul trupei, Sting, a confirmat că a discutat despre reunirea trupei The Police cu toboșarul Stewart Copeland și chitaristul Andy Summers.„Am debutat în urmă cu 30 de ani, deci ar fi frumos să facem ceva pentru a sărbători acest lucru. Nu știm încă ce anume vom face, dar discutăm despre acest lucru”, a indicat
Premiati cu Globul de5 Aur

| Doi câini Saint Bernard sunt| pregătiți pentru intervenție în fața vâr-i fului Matterhorn, Elveția. (Foto: epa)

■ Actrița britanică Helen 
Mirren a dominat ediția 
din 2007 a premiilor 
Globul de Aur.

Los Angeles (MF) - Actrița Helen Mirren a dominat ediția din 2007 a premiilor Globul de Aur, în timp ce „Babei” și „Dreamgirls” au câștigat la categoriile principale de film.Helen Mirren a câștigat două premii, pentru cea mai bună actriță într-un rol principal, în rolul reginei Elisabe- ta I din miniseria de televiziune cu același titlu și pentru rolul reginei Elisabeta a Il-a din drama „The Queen”, în regia lui Stephen Frears, care a câștigat și la categoria „cel mai bun scenariu”.
Trei Globuri de aur

Focar de gripă aviară
Tokyo (MF) - Focarul de gripă aviară, descoperit săptămâna trecută într-o crescătorie de păsări din sudul Japoniei, a fost provocat de virusul H5N1, pentru prima dată din 2004, au anunțat, ieri, autoritățile nipone. Focarul a fost descoperit săptămâna trecută într-o fermă din prefectura Miyaza- ki, din sudul țării, unde 3.900 de păsări au murit din cauza maladiei. Cele 8.100 de păsări care au supraviețuit au fost sacrificate de autoritățile locale, în total fiind incinerate circa 12.000.

Lungmetrajul „Dreamgirls” a obținut trei premii, la categoriile „cel mai bun musical”,

Meryl Streep (Foto: epa)

Ucigași în serie
New Delhi (MF) - Poliția indiană a descoperit noi rămășițe umane, în apropiere de New Delhi, unde au mai fost descoperite, la sfârșitul lunii decembrie a anului trecut, cadavrele a 16 copii, bilanțul celor doi criminali în serie, arestați între timp, ajungând la 40 de morți. Anchetatorii au spus că au găsit 40 de saci de plastic umpluți cu zeci de oase de om în Noida, la periferia capitalei indiene.Resturile a 17 persoane, dintre care 16 copii, au fost găsite la sfârșitul lui decembrie îngropate în grădina casei unui antreprenor de munci publice, Monhinder Singh. El și angajatul său, Surender Koli, au fost arestați pe 29 decembrie, apoi au fost acuzați de răpire, viol și uciderea victimelor. Potrivit presei, Koli a recunoscut în fața poliției că a avut relații sexuale cu cadavrele victimelor și a încercat să mănânce organele acestora.

Sting. Trio-ul s-a destrămat oficial în 1986. De atunci, cei trei membri ai trupei au cântat împreună doar în 2003, când au fost incluși în Ameri- ca's Rock and Roii Hali of Fame, și la nunta lui Sting cu Trudie Styler, în 1992.Cântărețul a adăugat: „Simt mândru de trupa noastră. Am părăsit grupul pentru că am simțit că vreau să evoluez ca muzician, să mă maturizez ca muzician și să încerc să fac mai multe lucruri decât este capabilă o trupă”. The Police a lansat primul hit, „Roxanne”, în 1977 și a devenit una dintre cele mai mari trupe rock la începutul anilor '80.

„cel mai bun actor într-un rol secundar” (Eddie Murphy) și „cea mai bună actriță într-un rol secundar” (Jennifer Hud- son). Martin Scorsese a fost recompensat cu Globul de Aur pentru cel mai bun regizor, pentru thriller-ul polițist „Cârtița”. Fără a constitui o mare surpriză, Forest Whitaker a câștigat premiul pentru cel mai bun actor într-o dramă, în

Sacha Baron Cohen (Foto: epa)
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Corina Este născută în zodia Vărsător, îi plac model ingul turismul și televiziunea.www.huon ro

Helen Mirren (Foto epa) Forest Whitaker (Foto: epa)rolul dictatorului Idi Amin din „Ultimul rege al Scoției”.Sacha Baron Cohen și Meryl Streep au fost recompensați pentru cel mai bun actor pentru rolul din parodia „Borat” și, respectiv, pentru cea mai bună actriță într-un film de comedie - „Diavolul se îmbracă la Prada”. Premiul pentru cel mai bun film străin a fost atribuit peliculei „Letters from Iwo Jima”, în regia lui Clint Eastwood.Premiul pentru cel mai bun serial de comedie a fost atribuit producției „Ugly Betty”, în timp ce protagonista acestuia, America Ferrera, a fost recompensată la categoria „cea mai bună actriță de comedie de televiziune”. „Anatomia lui Grey” a câștigat premiul pentru cel mai bun serial - dramă 

de televiziune. Alee Baldwin, în rolul din filmul „30 Rock”, a câștigat la categoria „cel mai bun actor de comedie de televiziune”. Hugh Laurie, în rolul din „House” și Kyra Sedgwick, în rolul din „The Closer”, au fost recompensați la categoriile „cel mai bun actor de dramă TV” și, respectiv, „cea mai bună actriță de dramă TV”.Filmul „Babei”, în regia lui Alejandro Gonzales Innaritu, a reușit să câștige doar un premiu, la categoria „cea mai bună dramă”, deși fusese nominalizat la șapte categorii. La categoria animație a câștigat lungmetrajul „Cars”“ produs de Disney.

Martin Scorsese (Foto epaj
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