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• Expertiză brățări. Brățările dacice din aur 
au fost supuse unei analize pentru a se afla 
structura metalului din care au fost prelu
crate, specialiștii stabilind că acestea sunt 
din aur de 24 de karate. (M.T.) /p.6

Cer preponderent noros.

J2'c - - -
dimineața la prânz seara

PE SCURT

Renta viagera, un semiesec
■ în județul Hune
doara 83 de țărani 
vârstnici beneficiază de 
rentă viageră agricolă.

Deva (C.P.) - Aceasta pentru 
că la ora actuală sunt foarte 
multe probleme privind situ
ația juridică a pământurilor.

Oamenii nu și-au făcut succe
siunile pe terenuri, există 
multe cazuri unde schimbarea 
proprietarilor s-a făcut prin 
simple acte de mână, astfel că 
țăranilor le lipsesc docu
mentele de proprietate, abso
lut necesare pentru obținerea 
banilor din rentă. „Județul 
Hunedoara nu este un județ

cu mult teren agricol. Cred că 
numărul celor care puteau 
solicita renta viageră agricolă 
ar fi fost mai mare dacă ar fi 
avut actele de proprietate, 
însă taxele notariale sunt 
foarte mari: trebuie achitate 
taxe de succesiune ori pentru 
partaj. Iar elementul financiar 
îi face pe mulți să renunțe”,

declară Eva Kobal, directorul 
Biroului Județean de Rentă 
Viageră Agricolă Hunedoara. 
Majoritatea celor care benefi
ciază de rentă au preferat să- 
și arendeze terenurile. Supra
fețele date în arendă nu sunt 
întinse, variază între 30 de ari 
și 10 ha. Media este de două 
până la patru ha de teren, /p.5

A donat peste 50 de litri de sânge. în 30
de ani, un devean și-a schimbat de peste I 
10 ori sângele. Deveanul Doinei Muntean 
este cel mai vechi donator activ al Cen
trului de Transfuzie Sanguină Hunedoara. 
/p.3 (Foto: Traian Mânu)

Arion nu candidează
Deva (M.S.) - Senatorul hunedorean 

Viorel Arion, membru fondator al Partidu
lui Liberal Democrat (PLD), a anunțat ieri 
că nu este „tentat” să candideze pentru un 
post în alegerile pentru Parlamentul Euro
pean. Președintele PLD Hunedoara a afir
mat că se ocupă de organizarea structurilor 
partidului în județ, până la 1 februarie 
urmând să fie înființat Biroul Executiv al 

. PLD Deva. El a menționat că din echipa de 
conducere a PLD Hunedoara mai face parte 
vicepreședintele Dorin Petrui și alți 15 mem
bri. Dintre cele 1300 de persoane care au 
depus adeziuni la PLD Hunedoara, peste 60 
la sută sunt oameni nou-veniți în viața 
politică, /p.6

Cornelia Diaconu, actriță și 
mânuitoare de păpuși de la 
Teatrul Dramatic „Elvira 
Godeanu” din Târgu - Jiu, va 
iniția, în arta păpușarilor, colec
tivul teatrului din Deva. Apoi se 
va pune în scenă, în premieră, un 
spectacol cu păpuși, /p.6

(Foto: Traian Mânu) 
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■ Din martie se vor 
găsi pe piață doar 
brichete care nu pot fi 
acționate de copii.

Deva (C.B.) - Autoritatea 
Națională pentru Protecția 
Consumatorului (ANPC) a 
hotărât ca de la 11 martie 2007 
să nu se mai pună în vânzare 
brichete care pot fi acționate 
de copii de până la vârsta de

patru ani. ANPC pune astfel 
în practică o decizie a Co
misiei Comunității Europene 
emisă în iulie 2006. Potrivit 
acesteia, toate statele Uniunii 
Europene vor trebui să asi
gure comercializarea acelor 
brichete care sunt însoțite de 
un test de rezistență. Conform 
actului normativ, bricheta 
care nu permite să fie acțio
nată de către copii înseamnă 
„produsul proiectat și fabricat

brichetele
în așa fel încât să nu poată fi 
operat de copii mai mici de 4 
ani și 3 luni, în condiții nor
male de utilizare, datorită 
forței necesare de a opera 
bricheta, a sistemului de pro
tecție a mecanismului de 
aprindere sau a complexității 
fazelor de operare necesare 
aprinderii”. Cei care comer
cializează brichete nesigure 
riscă amenzi între 1000 și 
10.000 de lei. /p.3

Job-uri
Deva (C.P.) - Oficiul 

pentru Migrația Forței 
de Muncă organizează la 
sediul său din str. Valter 
Mărăcineanu, nr. 1-3, 
sect. 1, București, acțiu
nea de înscriere în ban
ca de date pentru diverse 
meserii. Această acțiune 
de desfășoară zilnic de 
luni până vineri, între 
orele 9 și 16. /p.5
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Marfă de contrabandă confiscată
■ Oamenii legii au con
fiscat mii de litri de țui
că, țigări și cafea, pen
tru care nu existau acte.

Petrila (M.T.) - în urma 
unei acțiuni a polițiștilor din 
Petrila, pe linia identificării 
societăților comerciale care 
dețin și comercializează bău
turi alcoolice fără documente 
de proveniență și țigări fără 
banderolă fiscală, au fost con
fiscate zeci de pachete de 
țigări și peste trei tone de

țuică. Controalele efectuate 
au scos la iveală nereguli la 
patru societăți comerciale. De 
aici, au fost ridicate, în ve
derea confiscării, 35 de 
pachete de țigări „Ronson”, 
care nu aveau aplicat timbru 
fiscal, patru cutii cu cafea, 
pentru care nu existau docu
mente de proveniență, 15 sti
cle cu vin fără banderolă fis
cală și 3.400,5 litri țuică fără 
documente de proveniență. 
Valoarea totală a bunurilor 
ridicate în vederea confiscării 
este de 1.767 lei.

mailto:cuvantul@informmedia.ro
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• Demisie, după eșec. Șeful statului ma
jor israelian, generalul Dan Halutz, și-a 
prezentat demisia, în urma eșecurilor în
registrate în războiul din Liban. Premierul 
Ehud Olmert a încercat la rândul său, fără 
succes însă, să-l convingă pe Halutz să-și 
amâne demisia, pentru a aștepta conclu
ziile unei comisii de anchetă privind eșe
curile războiului din Liban, din 2006.

întâlnire
Washington (MF) - O- 

fîciali de rang înalt din 
SUA și Coreea de nord 
s-au întâlnit la Berlin, 
pentru a discuta modali
tățile de reluare a nego
cierilor menite să pună 
capăt ambițiilor nuclea
re ale Phenianului. Ad
junctul secretarului de 
Stat american, Chris 
Hill, s-a întâlnit cu nego
ciatorul nord-coreean, 
pentru a discuta funda
mentul viitoarei runde 
de negocieri dintre cele 
două Corei, China, Japo
nia, Rusia și SUA,

Nu renunță 
** w 
inca

Londra (MF) - Premie
rul britanic, Tony Blair, 
a afirmat că intenționea
ză să participe la sum- 
mitul UE din iunie, pu
nând capăt speculațiilor 
potrivit cărora ar putea 
renunța la funcție până 
la acea dată. întrebat 
dacă intenționează să 
participe la summitul 
UE din iunie, Blair a 
răspuns: „Desigur”.
Blair a anunțat că 
intenționează să 
demisioneze anul 
acesta, dar a 
refuzat 
precize: 
dată 
exactă.

Traian Băsescu în Serbia

Ehud Olmert
(Foto: FPA)

Anchetat 
penal 
Ierusalim (MF) - Pro
curorul general israe
lian a ordonat anche
tarea premierului 
Ehud Olmert în legă
tură cu implicarea în 
procesul de privatiza
re a unei bănci israe- 
liene, în anul 2005, a 
anunțat Ministerul 
Justiției. Cabinetul Ol
mert a fost zguduit 
de scandaluri politice 
și criticat pentru con
flictul din vară cu 
mișcarea șiită libane
ză Hezbollah. Inspec
torul Oficiului de Stat 
pentru Audit a verifi
cat dacă Olmert a 
promovat interesele 
a doi oameni de afa
ceri în timpul privati
zării unei bănci. Ol
mert era atunci mi
nistrul Finanțelor. Cei 
doi oameni de afa
ceri nu au devenit 
proprietarii băncii, iar 
Olmert a negat că ar 
fi comis vreo ilegalitate.

J Problema vizelor între 
România și Serbia va fi 
discutată după alegerile 
de duminică de la Belgrad.

Belgrad (MF) - Președintele 
Traian Băsescu a sosit, ieri, 
la Belgrad, pentru o vizită de 
lucru în Serbia. Vizita lui are
H...........................................credeai, xă: este extt&n de 

important ca rezultatul acestor 
alegeri să fie menținerea la putere a ferfeior democratice.

Traian Băsescu

—...........  W
loc cu cinci zile înainte de a- 
legerile parlamentare antici
pate din Serbia și cu două zile 
înainte ca șeful statului ro
mân să-și prezinte discursul 
de politică externă pentru

Traian Băsescu și Boris Tadici (Foto: epa)

2007.
Președintele Traian Băses

cu și omologul său sârb, Boris 
Tadjici, au susținut după dis
cuțiile tete-a-tete o declarație 
de presă în care oficialul ro
mân a subliniat în mod repe
tat că rezultatul alegerilor de 
duminică din Serbia trebuie 
să fie menținerea la putere a 
forțelor democratice.

Traian Băsescu a declarat 
că forțele democratice sunt 
cele care, odată confirmate la 
putere în urma alegerilor, vor 
reuși să apere interesele Ser
biei legate de apropierea de 
Uniunea Europeană și de re
zolvarea problemei Kosovo.

El a precizat că niciun stat 
din Uniunea Europeană nu a- 
re în Guvern partide extre

miste.
De asemenea, Traian Băses

cu și premierul sârb Vojislav 
Kostunica au avut o discuție 
tete-a-tete la finalul căreia cgi 
doi oficiali au declarat că p, ' 
blema vizelor dintre cele două 
țări va fi discutată la nivel 
guvernamental, după alegeri
le de duminică.

Președintele Băsescu a de
clarat că l-a asigurat pe pre
mierul sârb că România are 
toată disponibilitatea să acor
de vize gratuite cetățenilor 
sârbi.

La rândul său, premierul 
sârb a declarat că speră că 
problema vizelor dintre cele 
două țări va fi soluționată la 
scurt timp după ce se va con
stitui în Serbia un guvern de
mocratic, în urma alegerilor 
din 21 ianuarie.

PLD vrea liste comune cu PD
Arad (MF) - Deputatul Mo- 

na Muscă, membru al Birou
lui Executiv al PLD, a decla
rat, ieri, la Arad, că partidul 
pe care-1 reprezintă vrea să 
aibe liste comune cu PD pen
tru alegerile pentru Parla
mentul European, spunând că 
rămâne în discuții și varianta 
ca PLD să meargă pe liste 
proprii.

Muscă a spus că listele co
mune cu PD ar însemna cons
fințirea unei „alianțe de lun
gă durată și de bună înțelege
re cu colegii democrati”.

„Vrem aceste liste comune 
cu PD pentru că vrem să de

venim parteneri adevărați. 
Din perspectiva existenței A- 
liantei D.A., nu cred că este 
o problemă, de vreme ce pro
tocolul Alianței nu se referă 
la alegerile europene”, a de
clarat Muscă.

Deputatul a mai spus că 
PLD are în vedere și varianta 
propriilor candidați: „Este o 
a doua variantă, care, ce-i 
drept, are avantajul de a ne 
permite să ne testăm în fata 
electoratului. Cred cu tărie că 
am reuși și singuri să avem 
parlamentari europeni”.

Legat de colaborarea cu PD, 
Mona Muscă a spus că iniția

torii PLD sunt cei care au 
susținut formarea Alianței și 
că doresc să o susțină mai de
parte.

Liderul PLD a mai spus că 
divergențele din ultima pe
rioadă din Alianță DA „sunt 
păguboase pentru cetățeni”.

Liderii PNL și PD1 au decis, 
luni seara, în cadrul reuniu
nii restrânse a Alianței, să co
mande fie câte uh sondaj de 
opinie fiecare partid, fie un 
sondaj comun, în vederea eva
luărilor pentru candidatura 
comună sau separată la alege
rile pentru Parlamentul Euro
pean.

Propunere
Luxemburg (MF) ■ 

Candidatul socialist la 
alegerile prezidențiale 
din Franța, Segolene Ro- 
yal, s-a pronunțat, ieri, la 
Luxemburg în favoarea 
organizării unui nou re
ferendum în Franța, în 
2009, asupra unui tratat L 
care să permită o mai 
bună funcționare a insti
tuțiilor europene. „Este 
necesar un tratat care să 
permită funcționarea in
stituțiilor. Sunt pregătită 
să-mi asum riscuri politi
ce”, a declarat Royal.

Despre strategia p ist-aderare

Bush critică Guvernul irakian
Washington (MF) - Președintele american 

George W. Bush a declarat, marți, că Guver
nul irakian a tratat execuția lui Saddam 
Hussein cu lipsă de profesionalism, lăsând 
impresia că a fost o pedeapsă aplicată în 
semn de răzbunare. Bush a subliniat că 
Saddam a avut parte de un proces echitabil, 
spre deosebire de victimele sale, dar s-a 
declarat dezamăgit de modul în care Guver
nul irakian a pus în aplicare execuția fostu
lui dictator la sfârșitul anului trecut.

OPINIA DE REZERVĂ

Mailuri către Dumnezeu

Miron Betec________________________________________
mironbeteg@yahao.com

„Secolul XXI va fi religios, sau 
nu va fi deloc". E o frază a lui 
Malraux pe care toată lumea o 
citează, dar nimeni nu știe de 
unde, exact, să o ia. E una dintre 
acele rostiri în jurul cărora s-au 
creat, inutil, mitologii ale unui 
secol care a reușit să ne sur
prindă, iată, într-un cu totul alt 
mod decât ne-am fi așteptat. Gri- 
urile în care am nimerit, 
stupoarea de barbari simandicoși 
la care ne-am întors și de care 
nu putem scăpa, fastul agresivi
tății pe care o practicăm, de la 
nivel de state până la cel al sim
plilor indivizi, transformă șirul 
lui Malraux într-o glumă 
nereușită. De fapt, într-un simplu 
exercițiu de limbaj, într-o anexă

București (MF) - întâlnirea 
premierului cu liderii partide
lor parlamentare pe tema 
strategiei post-aderare a înce
put, ieri după-amiază, la Pala
tul Victoria. La întâlnire au 
participat delegații ale PRM, 
PSD, PNL, PD, UDMR și PC.

PSD a fost reprezentat de 
Ion Iliescu, Mircea Geoană, 
Titus Corlățean, Vasile Puș
caș și Viorel Hrebenciuc, 
PRM - Corneliu Vădim Tudor 
și Lucian Bolcaș, PC - Codruț 
Șereș și Maria Grapini, PD - 
Adriean Videanu, Anca Boa- 
giu și Gheorghe Pogea, UDMR 
- Laszlo Borbely, PNL - Varu-

jan Vosganian și din partea 
grupului minorităților națio
nale este prezent deputatul 
Varujan Pambuccian.

Primul-ministru a trans
mis, de săptămâna trecută, 
partidelor politice parlamen
tare invitații pentru a partici
pa la această discuție, însă, 
conform declarațiilor făcute 
marți, fiecare va merge la Pa
latul Victoria cu propria vari
antă asupra a ceea ce ar tre
bui să cuprindă strategia 
post-aderare și nu cu observa
ții la documentul Guvernului, 
care, deși lansat în decem
brie, a trecut neobservat.

Protest Mii de studenți irakieni au protestat, ieri, 
Ia Bagdad împotriva atacurilor ce au avut loc luni în 
fața Universității Mustansrya din capitala Irakului. 
Cel puțin 60 de studenți au murit în urma acestora.

(Folo: EPA)

a evidenței pe care francezul 
n-avea cum s-o intuiască: dacă 
secolul XXI va fi religios, atunci 
nu va mai fi deloc.

Importăm primitivismul fără să 
știm ce facem. O tradiție 
livrescă, neasimilată, universitară 
înlocuiește dogma. în timp ce ne 
spovedim, preotului îi sună celu
larul în buzunar. Anahoreții au 
emisiuni săptămânale la televi
ziuni comerciale. Nebuni care se 
cred lisus Hristos sunt prezentați 
în calupuri publicitare pe Dis- 
covery Channel. Ne mândrim cu 
cruciadele, dar părem stupefiați 
înaintea atacurilor teroriste. 
Președintele celei mai mari pu
teri nucleare îl invocă pe Dum

nezeu înainte de a declanșa 
orice război. Un dictator moare 
cu Alah și Mahomed pe buze, 
pentru ca alți adepți ai islamului, 
âi „stăpânirii de sine", să-i 
pângărească trupul după moarte. 
Pentru a fi religios, secolul XXI 
trebuie să uite de sute de ani de 
civilizație. Pentru a fi religios, 
trebuie să ne anuleze, înainte de 
toate, pe noi ca ființe religioase. 
Să ne șteargă lăuntrul, excesul 
de inferioritate.

Toate statele își poartă, cu 
convingere, propriile cruciade, 
împotriva terorismului, împotriva 
corupției, împotriva sărăciei, 
împotriva valorilor creștine, 
împotriva lumii musulmane, 
împotriva simbolurilor de dreap
ta, împotriva corporațiilor inter
naționale. Orice scuză e bună. 
Orice pretext poate fi folosit. 
Dar, până la capăt, toate sunt 
lupte împotriva excesului de 
interioritate pe care ni l-a adus 
secolul XX. Nimeni nu mai are 
voie să fie singur. S-a inventat

un soi de protocol al ieșirii din 
singurătate la care ne obligă anii 
pe care îi traversăm. Orice luptă 
spectaculoasă se întoarce, de 
fapt, împotriva individului. Am 
nimerit, ca proștii, într-un uma
nism anti-individual.

Spun toate astea nu citind în 
stele. Am să dau doar două 
exemple. Războiul împotriva 
terorismului dus de administrația 
SUA s-a transformat într-o luptă 
surdă împotriva drepturilor și li
bertăților cetățeanului american. 
De la obsesia anticomunistă 
mccarthyană din '50-'54 ameri
canii n-au mai fost atât de hăr- 
țuiți. La noi, trânta cu „grupurile 
de interese", cu corupția a putut 
naște, la lumina lumânărilor de 
Crăciun și-n cântec de colinde, 
ordonanța de urgență care le 
permite procurorilor să ne 
citească mail-urile, să ne lec- 
tureze sms-urile, să ne mișune în 
conturile bancare, să ne asculte 
telefoanele doar cu de la ei pu

tere. Evident, o țară fără corupție 
e o țară mai puternică, mai 
bogată. Pretextul e de tot de luat 
în seamă. Dar asta nu înseamnă 
anularea noastră ca indivizi, 
într-o lume jegoasă, tot ce ne 
mai rămâne e intimitatea. Dacă-i 
lăsăm, în numele oricărei cauze, 
să ne-o ia, să ne-o terfelească, 
dacă ajungem să ne temem de 
orice cuvânt scris sau rostit, daci 
ajungem să ne înspăimânte pro
priile gânduri, devenim chiar tur 
ma pe care orice președinte 
visează să o conducă. Membri a 
unei religii crude, primitive, dar 
fără ființe religioase. Și-apoi, 
dacă eu vreau să-i scriu un mail, 
sau să-i deschid un cont în euro 
lui Dumnezeu, de ce mă-sa să 
intereseze chestiile astea și pe 
un procuror plictisit de la 
DIICOT?

.♦*

Punctele de vedere exprimate de 
colaboratorii ziarului nostru în 
rubricile de opinii nu coincid 
neapărat cu cele ale redacției.
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•Lansare de carte. Vineri, 19 ianuarie
2007, la Casa de Cultură „Drăgan 
Muntean" din Deva, cu începere de la 
ora 14.00, va avea loc lansarea a două 
volume semnate de scriitorul hunedorean 

.Ioan Evu. Manifestarea va fi găzduită de 
^jala mică. (S.B.)

A donat de 100 de ori
■ Deși este un campi
on al donatorilor de 
sânge, deveanul se 
teme de injecții.

Hannelore Acârnulesei

Descoperire 
macabra

Hărțăgani (M.T.) - Un 
bărbat de 46 de ani, 
Vasile B., din Vețel, a 
fost găsit mort în pro- 
pria-i casă. Polițiștii din 
cadrul Postului de Poli
ție Băița efectuează cer
cetări pentru luarea mă
surilor legale. Bărbatul a 
fost găsit în imobilul în 
care locuia, din Hărță
gani, comuna Băița. în 
cauză nu sunt suspi
ciuni de comitere a vre
unei fapte penale.

Tentativă de 
furt

Vulcan (M.T.) - Doi 
bărbați sunt cercetați în 
stare de libertate de 
(către oamenii legii după 
ce au încercat să fure 
cărbune. Este vorba de 
Ioan M., de 65 de ani, din 
Vulcan, cu antecedente 
penale, și Radu V., de 19 
ani, din Aleșd, județul 
Bihor, fără antecedente 
penale, ambii fără ocu
pație, despre care poli
țiștii TF Livezeni au sta
bilit că în 16.12.2006 au 
încercat să suătragă 
cărbune din vagoanele 
de marfă garate în Stația 
C.F. Vulcan.

Bătut de 
prietenii 
de pahar 
Lupeni (M.T.) - Un 
tânăr din Vulcan a 
fost bătut de pri
etenii de pahar, în 
urma unui conflict 
izbucnit între aceștia, 
în timp ce se îndrep
tau spre casă. „Poliția 
Municipiului Lupeni îi 
cercetează în stare 
de libertate pe Ado
nis P„ de 19 ani,
Ionel C., de 18 ani, și 
Marius M., de 22 de 
ani, toți din Lupeni, 
care l-au agresat pe 
Laurențiu R„ de 18 
ani, din Vulcan", 
declară purtătorul de 
cuvânt al Inspec
toratului de Poliție al 
Județului Hunedoara, 
subinspector Bogdan 
Nițu. Polițiștii au sta
bilit că Laurențiu și 
cei trei prieteni ai săi 
au consumat împre
ună băuturi alcoolice 
într-un local din 
cartierul Bărbăteni, 
din localitate. în timp 
ce se deplasau spre 
Stația C.F. Bărbăteni, 
în urma unui conflict 
spontan, Laurențiu a 
fost bătut. Cei trei 
sunt cercetați în stare 
de libertate pentru 
comiterea infracțiunii 
de lovire.

Deva - Doinei Muntean a 
început sa doneze sânge în 
urmă cu 30 de ani, la cutremu
rul din 1977, când a auzit că 
mii de oameni sunt răniți. 
„Lucram la fabrica de mătase. 
M-am întâlnit cu un prieten 
care mi-a spus să mergem să 
donăm sânge pentru nenoro- 
ciții de la București care au 
fost răniți la cutremur”, își 
amintește Doinei. Pe atunci

Doinei avea 27 de ani. Iar de 
atunci a devenit donator fidel. 
Acum lucrează ca portar la 
DJD, iar până în prezent, 
Doinei a făcut peste 140 de 
donații de sânge. Deși a salvat 
zeci sau chiar sute de vieți, el 
nu a primit sânge niciodată. 
„Mi-a ajutat Dumnezeu și nu 
am avut nevoie”, mărturisește 
deveanul. El este donator uni
versal, poate dona sânge pen
tru orice grupă, având grupa 
01, dar poate primi sânge doar 
de la aceeași grupă ca a sa. 
Doinei mai poa-te dona sânge 
încă cinci ani de acum înco
lo. El are 57 de ani, iar vârs
ta maximă a unui donator de 
sânge este de 62.

Brichete mai scumpe din martie
■ După scumpirea 
țigărilor fumătorii vor 
avea un alt șoc: scum
pirea brichetelor.

CĂLIN BlCĂZAN

Deva - Din cauza unui dis
pozitiv special de blocare al 
brichetelor creat special să 
descurajeze copii de până la 
patru ani să le folosească, 
prețul de piață al acestora va 
crește simțitor. în acest mo
ment în magazinele din Deva 
se găsesc brichete create într- 
un format foarte atrăgător 
pentru copii. Tunuri care de
clanșează focul printr-un sim
plu buton, pistoale care îi aș
teaptă pe copii să apese pe

trăgaci sau motociclete la care 
se aprinde țeava de eșapament 
la o simplă apăsare cu degetul 
a pedalei, sunt doar câteva 
dintre „atracțiile piromanice” 
din magazine. Din luna mar
tie aceste brichete vor dis
părea de pe piață deoarece UE 
le consideră un real pericol 
pentru cei mici. Din dorința 
de a proteja copiii, UE îi 
supără pe fumători care vor 
trebui să scoată mai mulți 
bani din buzunare pentru a le 
achi-ziționa dacă nu vor să 
treacă la „bricheta forestieră”. 
Acest fapt nu-i îngrijorează pe 
de-veni care consideră că bri
chetele se vor cumpăra la fel 
de mult. „Această decizie nu 
cred că îi va afecta pe fu
mători și nici nu are de ce.

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

doara
- Cabinet medical doctor Chiriac Vasile, din Hunedoara
- Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara 

Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din
Hunedoara
- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hune

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

Hunedoara
- Coffee „Snack Savoya", din Deva
- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva
- Cabinet medical Promosan, din Deva

Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simeria 
Restaurant „Bulevard", din Deva, b-dul Decebal, bloc

M, parter
- Cabinet medical „Șonei Raimond", din Hunedoara, 

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

Hunedoara
- Restaurant „Nikos Kreta", din Hunedoara

Cititorii noștri pot vota 
prin SMS
în fiecare săptămână, ziarul nostru lansează o întrebare 

de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 
cu DA sau NU, însoțind răspunsul cu scurte comentarii. 
Rezultatul votului va fi publicat la sfârșitul săptămânii, 

alături de cele mai interesante comentarii.

Vot prin 
SMS 

întrebarea săptămânii: Credeți că 

premierul a apelat la Băsescu în 
favoarea lui Dinu Patriciu?

Trimite SMS conținând cuvântul

r •
Vot prin 

SMS

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.

Doinei Muntean a donat pentru toate grupele de sânge

Se scumpesc și brichetele!
Dacă vor să fumeze atunci să 
cumpere și brichete mai 
scumpe. Oricum decizia ve
nită din parte UE este foarte 
bună. Poate că unii se vor lăsa 
de fumat”, consideră Florinela 
Ciobanu. Vânzătorii din ma
gazine cred că noua măsură 
nu le va conveni deloc fumă
torilor. „Probabil că acum se

Devenii sunt buni platnici
■ Cei mai buni platnici 
ai impozitelor locale au 
fost cetățenii munici
piului Deva.

Clara Păs
clara, pas@informmcdia.ro

Deva - O statistică pe anul 
trecut, întocmită de Servi
ciul de Taxe și Impozite 
Locale din cadrul Consiliului 
Local Deva arată că majori
tatea persoanelor fizice au 
plătit integral impozitele 
locale pe locuințele și auto
turismele deținute în propri-

Cetățenii sunt cei mai conștiin
cioși la plata impozitelor

etate. Ponderea încasărilor a 
fost de 89 la sută pentru imo-

bile și de 80 la sută pentru 
autovehicule, a declarat Car
ia Popa, șef STIL Deva. Soci
etățile comerciale și-au achi
tat impozitele locale într-o 
proporție mai redusă decât 
cetățenii. Astfel, 78 la sută 
dintre persoanele juridice și- 
au plătit dările pentru clădiri 
și 70 la sută pentru mașini. în 
municipiul Deva, aproximativ 
33.000 de contribuabili sunt 
obligați să plătească impozite 
la bugetul local. Cei care nu 
și-au îndeplinit această obli
gație financiară pe anul 2006 
vor trebui să plătească pena
lități de întârziere.

Banane de... Deva!
■ După 30 de ani de 
așteptare, bananierul 
unei devence a făcut 
primele fructe.

Deva (T.S.) - O deveancă 
pasionată de flori a reușit, în 
urmă cu 30 de ani, să 
achiziționeze un lăstar de 
banan. „Pe atunci aveam 
puțin peste 30 de ani și eram 
înnebunită după flori de 
apartament. Am reușit să fac 
rost de un lăstar de banan pe 
care l-am îngrijit cum am 
putut mai bine. Anii au tre
cut, iar bananul, care deja

crescuse dând viață altor 
lăstari, nu rodise niciodată”, 
povestește Irina Ghena.

Și totuși... minunea s-a pro
dus. După aproape 30 de ani, 
bananul a înflorit și a făcut 
primele banane. „Au fost 
două fructe de dimensiuni 
mici care nu au reușit să se 
dezvolte suficient. Probabil 
din cauza temperaturii. Sper 
totuși ca ultima floare pe care 
o are să dea un rod bun. Știu 
că ar fi trebuit să-l țin într-o 
seră, dar faptul că a înflorit 
după 30 de ani mi se pare un 
semn bun pentru familia 
mea”, a concluzionat femeia.

Bananierul va da o nouă recoltă (Foto: Traian Mânu)

Florinela Ciobanu
vor cumpăra mai puține 
brichete. Oamenii s-au obiș
nuit cu cele clasice, ușor de 
folosit și ieftine. Dar va fi mai 
bine pentru copii”, crede 
Iuliana Ioan. „Această schim
bare nu va fi deloc pe placul 
fumătorilor. Mă îndoiesc 
totuși că vor trece la chibri
turi”, spune și Maria Borteș.

Cu diplomă 
sau fără!?

Deva (S.B.) în perioa
da 8-9 februarie, Comisia 
Europeană (CE) va anun
ța rezultatul verificărilor 
efectuate în Parcul Na
țional Retezat (PNR), în 
urma cărora acesta va 
primi o Diplomă de exce
lență. Aceste diplome se 
acordă parcurilor natu
rale protejate ale 
Europei dacă merită și 
în urma unor controale 
ale experților europeni.

Cuvântul liber te 
a^aPtăînTridf

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

Vrei să afli la ce concursuri te invită "Cuvântul liber"? Vrei să știi 
ce premii punem în joci? Vrei să-ți oferim ediția de astăzi GRA
TUIT?

cuvÂ®

mailto:pas@informmcdia.ro
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REMEMBER

1848 - S-a născut, la Șira - Arad, scriitorul loan Sla
vici (m. 1925)._______________________________________
1879 - A avut loc premiera comediei «O noapte fur- 

tunoasă», de I.L. Caragale._______

1916 - S-a născut politologul Sil
viuBrucan (m.2006). _________
1936 - A murit scriitorul britanic
Rudyard Kiplinq (n. 1865).________
1937 - S-a născut John Hume, 
politician, laureat al Premiului

Nobel pentru pace pe anul 1998.______________________
1955 - S-a născut actorul american Kevin Costner 
(foto).

Prognoza pentru astăzi
Pe alocuri ploi. Maxima va fi de 12°C, iar 

minima de 4°C.

Prognoza pentru două zile
Vineri. Ploaie slabă. Maxima va fi de 10°C, 

iar minima de 1°C.
Sâmbătă. Posibile averse de ploaie. Tem

peratura maximă va fi de 8°C. Minima va fi 
de circa 1°C:

CALENDAR RELIGIOS

Calendar Cres :in-Ortodox________________
Sf. Atanasie și Chirii, arhiepiscopii Alexandriei.

Ăștia se 
umflări 

pena

Au pere

Sulu» 

ââh 
pună de 

lucru

Un copac
► f Cetate 

otomană

Loc de vis E în pană 
financiară

I». ! In sală!

A produce 
ceva nou

► V

E aha 
la mȘoci ► Pani ► V

Negri 
la pene

Banc seci

T Cerc 
de fier
Folosit 

la mături

►

Farmec 
personal ► Puse hi

...
Păsărele 
cu pene 
galbeneSătaie 

de inimă
leș» din 
eroziune

T*- Ase 
maturiza

Ga a

► V

Jale ► în parei
Mănun
chiuri 

de

împunge
mereu

!*■

F Aripe, 
de fapt
Ornată 

cu none

► Conținut 
de pene

Cap seci

►
F Are idei ► V

Cu pene 
în chică

W 
de Ibis!

r*-

V
Dispuse 
In grup! ►

Ne plivesc 
de sus

►
facă 

de bani ►
Cale târî 

[aPatl
Ca niște 

pene

Strâns 
de gât

Cate da 
acces
Atti 

la pol ►
V

J»' ’ 

k

!►
Exemplar 
din "rasa 

pură" 
Soin » ►

HOROSCOP

Calendar Romano-Catolic_____________________
Sf. Prisca.

Calendar Greco-Cațolic______ __________________
Sf. Atanasiu și Ciril. începe octava de rugăciune pen
tru unirea creștinilor.

Energie electrică
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 

orele:
8.30-15.00 în Deva, Cartierul Daia, bl.1, sc.1 și 2. 
7.00-15.00 în localitatea Hunedoara: Autoservice 
Peștiș, blocurile din Peștiș și „Produse industriale" 

Peștiș.

Gaz______ ,________-_________________________
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în 
Deva, între orele:
9.00 - 14.00 pe str. Cuza Vodă, bl. E.
9.00 - 16.00 pe D. Zamfirescu, bl.11, sc.B; 22 Decern 
orie, la „SC Florea Bar 700" și bl.B, sc.B; Pietroasa 
nr.13B; Panseluțalor la blocurile 21, sc.A; 22, sc. B,C 
și D; 23, sc.C; 24, sc.C;27,sc. A și C; 28 și 30, sc.A; 
Mărăști la blocurile E1, sc.B; 6, sc.A;1A, sc.B; 16A,sc.D 
și E; B, sc.B; 14,sc.B, 24, sc.B și bl. 25, sc.A.

Apă __________ ______________________ _____
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 

între orele:
8.00 - 15.00 pe B-d I.Maniu și Decebal, blocurile 

A,B,C,D, P,R și S.

REȚETA ZILEI

Ruladă de cașcaval
Ingrediente: 1 pachet de unt, 4 linguri de făină, un praf 
de sare, o cană de lapte (200 ml.), 4 ouă, 300 g cașcav
al dulce, 200 ml smântână.
Mod de preparare: Se topește untul până devine trans
parent se adaugă praful de sare. Treptat se pune câte 
o lingură de făină și se mestecă continuu la foc mic, 
apoi se pune laptele, puțin câte puțin, până se încor
porează bine. Se ia vasul de pe foc și se pun ouăle unul 
câte unul până sunt bine absorbite. Se toarnă com
poziția într-o tavă tapetată cu unt și făină și se dă la 
cuptor cca. 20 min. până se rumenește frumos. Baltul 
obținut se scoate și se răstoarnă pe un prosop umed, 
se rulează și se lasă așa cca. 5-10 min. Apoi se 
derulează pe o folie de celofan, se presară cașcavalul 
dat pe râzătoare și se stropește cu smântână. Se rulează 

din nou, se leagă la capete și se presează cu ceva greu.

(Foto: arhivă)Poftă bună!

Soluția integramel din numărul precedent: H - C - HAM - SIRENA - AU - MINO 
TAUR - PE - TU - URI - REA - FR - A - CARUTA - GS - A - ARATARI -LV-IR- 
Gl  AA - IB - FV - ARMA - EROI - CĂPCĂUNI - DOGAR - LI - U - MATIZ - CAPI

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

CUVÂNTUL liber te vrea cAștigAtori

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

50 RON Al CÂȘTIGAT!

Nume......................
Prenume..... ..........
Adresa...................
................................. Tel.

A
I

Localitatea................................... |
Sunteți abonat la Cuvântul liber? I

DA □ NU □

* LIBER

Berbec

Dimineața aveți prilejul să începeți o activitate pe plan artis-
tic, într-un cadru organizat. E o zi bună pentru a da viață 
speranțelor și viselor, mai ales că imaginația vă ajută.

rilî
Taur

Șefii și colegii vă reproșează că nu reușiți să vă încadra*. 
în programul de lucru. Starea de confuzie și lipsa de entu'.,l„Z 
asm care vă domină ar putea să vă creeze neolăceri.

Gemeni !<«

Dimineața s-ar putea să fiți confuz și nerealist. Cei din jur 
nu vă înțeleg corect. Vă recomandăm să nu fiți prea insis
tent, pentru că puteți isca un conflict.

Rac
Lipsa simțului practic și starea de confuzie vă afectează 
activitatea profesională. Vă sfătuim să evitați discuțiile în
contradictoriu cu colegii de serviciu.

Leu
începeți ziua cu o stare accentuată de oboseală și de con-, 
fuzie. Vă recomandăm să nu luați decizii importante, pen
tru că este posibil să nu găsiți cele mai bune soluții.

Fecioară

Dimineața intrați în posesia unei sume de bani, care vă 
îmbunătățește considerabil situația financiară. Poate fi vor
ba despre un împrumut solicitat de curând sau o primă.

Balanță

Dimineața, intuiția și imaginația vă ajută să vă afirmați pe 
plan profesional și în societate. Vă recomandăm să spe
culați ocaziile care vi se oferă, dar să nu forțați norocull

Scorpion 1
Aveți succes în domeniul artistic. Membrii mai tineri ai ta-
miliei sunt încântați de investițiile pe care intenționați să 
le faceți pentru cămin. t

Săgetător

Aveți un bun randament pe plan intelectual sau artistic șl 
aveți șansa să străluciți în societate. Faceți cunoștință cu 
o persoană deosebită, interesată să vă sprijine creativitatea.

Capricorn

Parcurgeți o perioadă favorabilă pe toate planurile și sunteți 
convins că puteți depăși orice obstacol. Aveți ocazia să vă
afirmați talentul artistic în societate.

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

k

Vărsător
înclinațiile artistice și preocupările din acest domeniu ar 
putea să vă îndepărteze de prieteni. Rezultatele bune vă 
încurajează să continuați în aceeași direcție. t

Pești

Este o zi bună pentru arte, comunicare și călătorii în interes 
sentimental. Intuiția și optimismul vă ajută să treceți mal 
ușor peste o problemă financiară.

7:00 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

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

Elliott, Catherine Beli, 
John M. Jackson 

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

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

Eltău (s) 
10:30 Ochiul magic (r) 
11:30 Un european ca mine

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

138, comedie, SUA, 
2006). Cu: Miley Cyrus 

13:30 Desene animate. Club 
Disney (SUA) 

14:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo 

15:00 Deliciile bucătăriei 
(doc. Anglia) 

15:30 Akzente. Emisiune în 
limba germană 

17:00 Jurnalul TVR 
17:15 Povești întunecate.

Violența domestică 
17:45 Dis-de-seară 
19:00 Jurnalul TVR. Sport

20:20 Teleanemateca:
S Culoarea banilor 

(dramă, SUA, 1986). 
Cu: Paul Newman, 
Tom Cruise, Mary Eli- 
zabeth Mastrantonio. 
R.: Martin Scorsese 

22:20 Atunci și Acum 
22:45 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo 
23:15 Prim plan. Ediție spe

cială 
24:00 Viața ca-n filme (ep.

034, comedie, SUA, 
1990). Cu: Brian Ben- 
ben, Denny Dillon 

0:35 Intră-n joci (thriller,
12 Franța, 1996). Cu: 

Anne Parillaud, Patrick 
Timsit, Daniel Auteuil 

2:25 Pe ce dăm banii? (r) 
2:50 Jurnalul TVR (r) Sport 

Meteo
3:55 Povești întunecate (r) 
425 Oglinda retrovizoare

(r)

7:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă doctore?

9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 

10:15 Om sărac, om bogat
(r)

11:15 Planuri ascunse (film, 
r)

13:00 Știrile ProTv 
13:45 Inelul Nibelungilor

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

Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Beli, Doug David- 
son, Peter Bergman, 
Heather Tom 

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

(serial, comedie). Cu: 
Horia Brenciu, Șerban 
lonescu, llinca Goia, 
Cristina Deleanu, Alina 
Grigore, Raluca Popes- 
cu, Alex Mărgineanu, 
Alex Barba, Ovidiu 
Danci, Nicoleta Drăgan 

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

Vremea

2030 Inelul Nibelungilor
53 (partea a ll-a) (aven

turi, Germania, 2004). 
Cu: Benno Furmann, 
Kristanna Loken, Alicia 
Witt, Julian Sands, 
Samuel West. R.: Uli 
Edel

22:15 Meseriașii (r) 
2300 Știrile ProTv. Sport 
23:45 CSI: Miami

B(s, SUA, 2002). 
în distribuție: 
David Caruso, 
Emily Procter, 
Rory Cochrane, 
Adam Rodriquez 

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

cartea (r)
1:15 Știrile ProTv 
2:15 CSI: Miami (s, r) 
3:15 Pro Motor (r) 
415 Pro Vest (r) 
530 StiU Oana Cazino (r) 
600 Apropo Tv

îmitarpl

6:00 în gura presei cu

Mircea Badea
7:00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos 

9:00 tn gura presei (r) 

10:00 Concurs interactiv 
11:00Vivere (serial) 
12:00 Vocea inimii (serial) 
13:00 Observator 
13:45 Afacerea Nairobi

13 (aventuri, SUA, 1984). 
Cu: Charlton Heston 
Un ghid de safari și 
fiul său se înfruntă în 
această poveste de 
dragoste și trădare 
care se desfășoară in 
savana africană. în 

acest film captivant, 
Lee Cahill și fiul lui, 
Rick, nu se înțeleg de
loc de când Lee a di
vorțat de mama lui 
Rick.

16:00 Observator 
17:00 9595 
19:00 Observator cu

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport

2030 Test de fidelitate 
(divertisment) 

2130 Neveste
de fotbaliști 
(divertisment) 

22:30 Animat Planet 
(divertisment) 

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

24:00 Tăcerea morții 
(thriller, SUA, 
2003).
în distribuție: 

Krtisty Swanson, 
Vincent Spano, 
Bruce Boxleitner. 
Regia: 
Tom Whitus

200 Concurs interactiv 
3:00 Observator 

(reluare)
400 9595

(reluare)
5:15 Vivere

SWreluarel

8:00 Lecția de... istorie. Detec
tivi prin Egipt (doc., r) 8:30 
Poveste fără sfârșit (s, r) 9:00 
Dinotopia (s, r) 10:00 Tono- 
matul DP2 11:30 Lege și 
ordine (r) 12:25 Cum să nu ne 
îmbrăcăm (r) 13:00 Bugetul 
meu (r) 13:30 Teleshopping 
14:00 ABC... de ce? 14:30 
Poveste fără sfârșit (s) 15:00 
împreună în Europa! 16:00 
Jurnalul TVR (r) 16:30 Tribuna 
partidelor parlamentare 17:00 
Dinotopia (s) 18:00 Lecția 
de... Lumea de lângă noi 
(doc.) 18:35 Lege și ordine (s) 
19:25 Câțiva pași spre un 
management mai bun (doc., 
Anglia, 1996) 20:00 Arena 
leilor 21:00 Ora de știri 22:10 
Iubiri și secrete (dramă, Italia, 
2006) 24:00 Marcă înregis
trată

8:00 Iubire de mamă (r) 9:00 
Culoarea păcatului (s) 11:00 
Pariul iubirii (serial, Mexic, 
2004). Cu: Patricia Manterola 
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) 
20:30 Iubire ca în filme (r) 
22:30 SOS, viața mea! (s, 
Argentina, 2006) 23:30
Jurământul (r) 0:30 Poveștiri 
adevărate (r) 1:30 Iubire ca în 
filme (r) 2:30 Muzica de acasă 
3:00 Lori (divertisment) (r) 4:00 
Amy, fetița cu ghiozdanul 
albastru (s)

06.30-07.00 Observator (r) '

16.30-16.45 Știri locale

8:45 Revista presei 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, come
die, SUA, 2002) 12:00 Look i 
who is winning 13:00 țara Iu' 
Papură Vouă (divertisment) (r) 
13:20 Look who is winning 
14:30 Film artistic 16:20 
Bărbatul din vis (s) 17:20 Mal- 
colm și Eddie (s) 18:30 Știri 
19:45 Film artistic 22:00 FBI 
in prima linie (s) 23:00 Ultra
violet (s) 24:00 Cronici para
normale (s)

9:30 Al 7-lea cer (s, r) 10:30 
Teleshopping 11:00 Tele RON 
12:50 Play 14:00 Dragoste și 
putere (s) 14:30 O nouă 
primăvară (dramă, SUA 2003) 
16:30 Al 7-lea cer (s, SUA. 
1996) 17:30 Dezastre în 
lumea sportului (special/doc- 
umentar) 18:00 Focus 19:00 
Cele mai uimitoare filme din 
lume 19:45 Celularul (s, 
România, 2006) 20:00 Super 
Nanny 21:30 Ciao TV 22:00 
Totul despre sex (serial come
die, SUA, 1998) 22:30 Focus 
Plus 23:30 Celularul (r) 23:45 
Spaima șoselelor (r) 0:45 
Focus (r)

9:55 Crăciunul lor (comedie, 
SUA, 2005). 1125 Ora Ame- 
ricii (romantic, India, 2004). 
13.05 Pe platourile de filmare 
13:35 Miracolul Crăciunului 
(aventuri, Canada, 2005)! 
15:05 Frizeria 2 (comedie, 
SUA, 2004). 16:55 Coldplay 
Lh/e (Marea Britanie, 2006) 
18:00 Dl. și dna. Smith 

(romantic, SUA 2005). 2000 
Patrula (acțiune, China, 2004). 

21:30 Cel mai faimos joc 
(biografic, SUA 2005). 2330 
Dragoste mare - Pilot (Ep. 1, 
dramă, SUA, 2006).

10:00 Realitatea de la 10:00 
11:40 Fabrica 1200 Realitatea 
de la 12:00 1320 EU, Româ
nia 14:00 Realitatea de la 
14:00 14:50 Realitatea bursi
eră 150 Realitatea de la 15:00 
15:20 Fabrica 16:50 Marfă 
17:15 Retrospectivele anului 
17:45 Editorii Realității 1800 
Realitatea de la 18:00 18:50 
Realitatea zilei 20:50 România 
fără frontiere 21:50 Prima 
ediție 22:05 Oamenii Realității 
23:15 Realitatea all-indusive 
24:00 Realitatea de la 24:00

12:45 Verdict: Crimă! (r) 13:45 
Taz-Mania (s) 14:15 O familie 
ciudată (s) 14:45 Entertain- 
ment News 15:00 Joan din 
Arcadia (r) 16:15 Entertain-: 
ment News 1630 Prietenii tăi 
(r) 17:00 Calea misterelor (s) 
18:00 Verdict: Crimă! (s) 19:00 
Walker, polițist texan (s, 
acțiune, SUA, 1993) 20:00 
Entertainment News 20:20 
Dispăruți fără urmă (s) 2130 
Prietenii tăi 22:00 Creatura 
(thriller, SUA) 0:15 Schimbul 
trei (s) 1:15 Creatura (film, r)

9:00 Euromaxx (reluare) 9:30 
Euromaxx 10:00 Jurnal euro
pean 10:30 Euroblitz - Azi, 
mâine (r) 11:00 Ne privește. 
Talk-show pe teme sociale 
12:00 Știri 13:05 Marș forțat. 
Cu George Mihalcea 14:35 
Lumea cărților 1535 Euroblitz: 
Jurnal european (r) 16:00 
Nașul (r) 18:00 6! Vine pre
sa! 20:00 Operațiunea Mon
strul (comedie, România, 
1976). Cu: Toma Caragiu, Ma
rin Moraru, Octavian Cotescu 
22:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru 2400 Știri 2400 
6! Vine presa! (r) 200 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru (r)

8:00 Lecții de supraviețuire cu 
Ray Mears 9:00 Automobile 
americane recondiționate 
10:00 Motociclete americane 
12:00 Tehnologie extremă 
13:00 Când se produce deza
strul 14:00 Ray Mears și tehni
cile indigenilor 15.00 Cum se 
fabrcă 16:00 Mașini pe alese 
17:00 Automobile americane 
recondiționate 1800 Motoci
clete americane 1900 Vână
torii de mituri 2000 Tehnolo
gie extremă 2100 Zborul 175 
2200 Dr.G, medic legist 2300 
Constructorii de motociclete 
1.00 Cele mai ciudate povești 
cu OZN-uri
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Deva (C.P.) - Site-ul vă permite accesul la prima plat
formă globală de televiziune accesibilă gratuit care nu 

furnizează programe piratate.

Statul așteaptă noi rentieri
CU» VALUTAR BNR • 17.01.2008

1 euro_______________________________________ 3,3898 lei
1 dolar american_________________________ 2,6322 lei
1 gram aur 52,7039 lei

Dispecerat apă rece_____________________ 227087
Dispecerat apă caldă____________________ 217808
Dispecerat Electrica ___________________ 929
Dispecerat gaz___________________________227091
Informații CFR___________________________ 212725
Urgențe __________________________________ 112
Pompieri____________________________________ 981
Jandarmerie_________________________________ 95B
Poliție______________________________________ 955
O.J.P.C. HD______________________________214971
Deranjamente lift_________________________235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

■ Țăranii pot solicita 
renta viageră doar 
pentru terenurile situ
ate în extravilan.

Clara Păs___________________
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Această modificare 
legislativă a intrat recent în 
vigoare, eliminând posibili
tatea avută anterior . de a 
arenda sau vinde, pentru 
obținerea rentei, a terenurilor 
intravilane. O altă noutate 
constă în faptul că durata de 
prelucrare a unui dosar s-a 
diminuat. „Toate dosarele le 
introducem în baza noastră 
de date de pe Internet, adică 
datele se transmit on-line la 
București. Carnetele de rentă 
viageră se ridică de la Biroul 
Județean în raza căruia își au 
domiciliul beneficiarii, 
indiferent unde s-a depus 
dosarul pentru rentă (legea 
prevede că acest dosar se 
depune la Biroul Județean 
unde se află terenul)”, a pre
cizat Eva Kobal, directorul 
Biroului Județean de Rentă

Renta se acordă persoanelor care dețin teren și au peste 62 de ani

Viageră. Dosarul trebuie să 
cuprindă o cerere tip, o copie 
după actul de identitate al 
solicitantului, o copie după 
actul de vânzare sau arendă, 
o copie după titlul de propri

etate al arendatorului, o 
declarație pe propria răspun
dere din care să rezulte că în 
proprietatea solicitantului nu 
rămâne mai mult de jumătate 
de hectar, o declarație pe pro

pria răspundere din care să 
rezulte că solicitantul1 nu a 
avut în proprietate o 
suprafață de teren agricol mai 
mare de zece hectare în 
extravilan.

Amplasarea aparatelor radar în data de 

18,01,2007:____________________________________________
- DN 7: Tătărăști - llia - limita jud. Arad;
- DN 66: Băcia - Călan;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.

Mai puțini șomeri în 
județul Hunedoara

Finanțări nerambursabile
A

Societatea

SNP 
SIF1 
TLV 
BRD 
BCC
IMPACT
BIOFARM
ANTIBIOTICE

•r

A,

Preț Variație 
închidere (lei/acț) (%) 

0.6000 -1,64
-0,32 
-0,96 
1,00

o 
-0,79

0
0,55
2,45
0,96 

-0,64 

-1,41

3,1600
1.0300

20.3000
0.6000
0.6300
0,6850
1,8400

37,6000
0.0950
3.1000

3.4900

TEL__________
ROM PETROL
SIF3

SIF5_______________________________________________________
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Detebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 

221277.

Deva (C.P.) - Datele statis
tice arată că în județul Hune
doara din 100 de persoane 
apte de muncă, circa șase per
soane nu au o slujbă.

Rata șomajului în județul 
Hunedoara a fost la finele 
anului trecut de 6,4 la sută, 
fiind cel mai mic nivel înre
gistrat până acum de Agenția 
Teritorială pentru Ocuparea 
Forței de Muncă, a declarat 
Vasile Iorgovan, directorul 
instituției.

Față de anul 2005, rata 
șomajului a scăzut, pe par
cursul a 12 luni, cu 2,82 la 
sută. La 1 ianuarie 2007, 
numărul șomerilor aflați în

evidențele ATOFM Hune
doara era de 13696, dintre 
aceștia, 8140 beneficiind de o 
formă de indemnizare, restul 
fiind neindemnizați.

Cei mai mulți șomeri erau 
înregistrați în municipiul 
Deva, iar cei mai puțini la 
Aninoasa.

Numărul șomerilor înreg
istrați la nivelul agențiilor 
locale din județ este 
următorul: Deva 1768 șomeri, 
Brad - 1452, Călan - 1442, 
Orăștie ■ 1390, Hațeg - 1390, 
Hunedoara - 1369, Petroșani - 
1126, Lupeni - 934, Vulcan - 
899, llia - 671, Petrila - 612, 
Simeria - 411, Aninoasa - 232.

Deva (C.P.) - Programul 
PHARE CES 2005 a lansat o 
nouă schemă de granturi 
pentru proiectele ce vizează 
protecția mediului. Finan
țarea este nerambursabilă 
și acoperă până la 90% din 
valoarea ' proiectului, cu 
sume variind între 10.000 și 
75.000 de euro. Solicitanții 
eligibili sunt autoritățile 
publice locale din loca
litățile cu maxim 50.000 de 
locuitori și ONG-urile spe
cializate în domeniul bio- 
diversității și protecției 
naturii. Se finanțează studii 
de piață, analize cost-be- 
neficiu, studii de prefezabi-

litate și fezabilitate, studii 
de evaluare a impactului 
asupra mediului. Proiectele 
trebuie să vizeze gestio
narea deșeurilor, gospo
dărirea apelor uzate, calita
tea aerului, protecția natu
rii. Termenul limită de 
depunere a proiectelor este 
1 martie, ora 16. Consul
tanță și informații supli
mentare se pot obține de la 
sediul din Deva al Agenției 
pentru Protecția Mediului 
Hunedoara (Compartimen
tul Planuri, Proiecte, Pro
grame), situat pe str. Aurel 
Vlaicu, nr.25, telefon 0254/ 
212252.

Sute de locuri de muncă în străinătate
/■Si-

SUBUEU
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Reguli: ÎNCEPĂTORI

în fiecare 9 5 2 8 1 3
bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9,

3 8 7 1 I

2 4 9 7 5
stabilite 
dinainte.

u 7 5 6
Acestea tre
buie corn-

19 1 3 ■ 2
2 3 8pietate cu

cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare

1 9 3 8 5
4 6 5| 1

număr să
figureze o 5 8 |4 7 9
singură da
tă. De ase-

AVANSAȚI
menea, ci
frele de la 1

9 5 44 6
4 3 5 8la 9 trebuie

să figureze 
o singură 6 <4

5 3
1

2 1dată atât pe
rândurile
orizontale
cât și pe 
coloanele 
verticale ale

1 8 3 7
8 2

celor nouă 
blocuri luate 1 7 5 9
împreună. 6 2 7 4

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

■ Pentru înscrierea în 
baza de date este 
nevoie a fi depus un 
set de documente.

Deva (C.P.) - Persoanele 
care vor prezenta documente 
falsificate vor fi denunțate 
organelor abilitate pentru 
cercetarea penală și pedep
sirea faptelor comise. Vor fi 
acceptate numai dosarele în 
care se prezintă toate docu
mentele. Vechimea în muncă 
trebuie dovedită cu carnetul 
de muncă imediat anterior 
anului 2007. Angajatorii 
străini au nevoie de:

- drujbist în domeniul 
forestier - bărbați cu vârsta 
cuprinsă între 20-40 ani și 
minim 1 an experiență.

- fasonator mecanic în 
domeniul forestier - bărbați cu 
vârsta cuprinsă între 20-40 ani 

înceDători Avansați

4 7 1 3 6 8(9 2 5

9 3 5 2 4 7 6 8 1
68 2 1 9 5 3 4 7

3 17 6 2 9 8 5 4

2 6 8 4 5 3 1 7 9

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

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

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

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

Documente necesare pentru depunerea dosarului

- Copie B.l. sau C.l. cu valabilitate de min. 6 luni;
- Copie pașaport cu valabilitate de min. 6 luni;
- Fișă personală (tipizat OMFM);
- C.V. în limba română (tipizat OMFM);
- Copie legalizată a certificatului de absolvire și/sau calificare;
- Copie legalizată a cărții de muncă (toate paginile scrise);
- certificat de sănătate (conform HGR nr. 850/2002);
- Cazierul judiciar în original care să ateste că nu are antecedente penale 
(termen de valabilitate 6 luni);
- Declarație pe proprie răspundere legalizată notarial din care să rezulte 
că solicitantul nu beneficiază de pensie de invaliditate;
- Declarație pe proprie răspundere din icare să rezulte numărul de copii 
minori aflați în întreținerea acestuia, autentificată la notariat;
- Dovadă emisă de Serviciul Public pentru Asistență Specială/primar, din 
care să rezulte că solicitantul de locuri de muncă în străinătate a notificat 
acestora intenția de a lucra în străinătate.
- 2 fotografii tip pașaport.

și minim 1 an experiență.
- măcelar-tranșator - bărbați 

cu vârsta cuprinsă între 20-40 
ani și minim 2 ani vechime

- ospătar - bărbați și femei 
cu vârsta cuprinsă între 20-40 
ani și minim 2 ani vechime

- bucătar - bărbați și femei 
cu vârsta cuprinsă între 20-40 
ani și minim 2 ani vechime

- asamblor montator profile 
aluminiu și geamuri termopan 
- bărbați cu vârsta cuprinsă 
între 20-40 ani și minim 3 ani 
vechime

- fierar betonist - bărbați cu 
vârsta cuprinsă între 20-45 ani 
și minim 2 ani vechime,

- dulgher - bărbați cu vârsta 
cuprinsă între 20-45 ani și 
minim 2 ani vechime,

- zidar - bărbați cu vârsta 
cuprinsă între 20-45 ani și 
minim 2 ani vechime

- faianțar/mozaicar - bărbați 
cu vârsta cuprinsă între 20-40

Se caută muncitori

ani și minim 2 ani vechime
- electrician în construcții - 

bărbați cu vârsta cuprinsă 
între 20-40 ani și minim 2 ani 
vechime

- tinichigiu-vopsitor auto 
autobuze și camioane - bărbați 
cu vârsta cuprinsă între 20-45 
ani și minim 5 ani vechime

- mecanic autobuze și 
camioane - Scania, Iveco, Vol- 
vo, etc. - bărbați cu vârsta 
cuprinsă între 20-45 ani și 
minim 5 ani vechime

mecanic utilaj greu 
(mecanic excavatoare, maca
rale, buldozere, etc) - bărbați 
cu vârsta cuprinsă între 20-45 
ani și minim 5 ani vechime

- mecanic hidraulic - bărbați 
cu vârsta cuprinsă între 20-45 
ani și minim 5 ani vechime

- electromecanic autobuze și 
camioane - Scania, Iveco, Vol- 
vo, etc. - bărbați cu vârsta 
cuprinsă între 20-45 ani și 

minim 5 ani vechime
- instalator aer condiționat 

- bărbați cu vârsta cuprinsă 
între 20 - 40 ani și minim 5 ani 
vechime, dovedită cu carnetul 
de muncă imediat anterior 
anului 2007.

- cazangiu - bărbați cu vâr
sta cuprinsă între 20-45 ani și 
minim 5 ani vechime, capaci
tate sudura argon și CO2.

- sudor argon și CO2 - 
bărbați cu vârsta de maxim 45 
ani și minim 3 ani vechime, 
capacitate în sudură TIG, 
MIG, MAG.

- electrician, înaltă și medie 
tensiune - bărbați cu vârsta 
de maxim 45 ani și minim 5 
ani vechime

- șofer tir internațional - 
bărbați cu vârsta de maxim 45 
ani și minim 2 ani vechime și 
acte doveditoare din care să 
rezulte efectuarea de curse 
internaționale.

mailto:clara.pas@informmedia.ro
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• Furt. în timp ce se afla pe peronul 
Stației C.F. Simeria, Corneliu L., de 53 de 
ani, din Hunedoara, a fost prins de 
polițiști, după ce a furat de la Lucian N., 
de 40 de ani, din Petroșani, un port- 
moneu cu documente personale. Actele 
au fost recuperate, iar bărbatul este cer
cetat în stare de libertate. (M.T.)

• în arest. Mihai S., care are de executat 
1 an și 6 luni închisoare pentru furt califi? 
cat, V.I., care are de executat 2 ani și 6 
luni pentru complicitate la tâlhărie, ambii 
din Lupeni, și Cosmin P., din Petroșani, 
care are de executat 2 ani și 6 luni închi
soare pentru complicitate la tâlhărie, au 
fost închiși în Penitenciarul Bârcea. (M.T.)

PLD pe liste comune cu PD
Deva (M.S.) - Partidul Liberal Democrat 

(PLD) ar putea candida pe liste comune cu 
Partidul Democrat, în cadrul Alianței D.A., 
la alegerile pentru Parlamentul European, a 
declarat ieri, la Deva, deputatul Mona 
Muscă, membru în Biroul Executiv al PLD. 
„Din perspectiva Alianței D.A. nu cred că 
este o problemă, pentru că protocolul dintre 
PD și PNL nu se referă la alegerile 
europene”, a afirmat Mona Muscă. Ea nu a 
exclus varianta ca PLD să se prezinte pe 
liste proprii la alegerile europarlamentare, 
menționând faptul că în această situație 
partidul s-ar face mai bine cunoscut în rân
durile electoratului.

Decizia referitoare la modul în care PLD 
se va prezenta la alegerile pentru Parlamen
tul Europei Va fi luată până în data de 13 
martie, care este și termenul-limită prevăzut 
de lege pentru depunerea listelor de candi
dați. în opinia deputatului Mona Muscă, 
alegerile europene reprezintă un test pentru 
partidele politice din România, pentru că 
fiecare formațiune politică va putea afla 
care este locul ei în preferințele 
alegătorilpr. Mona Muscă s-a ferit să facă 
pronosticuri în ceea ce privește învingătorii 
din cursa europarlamentarelor. „De regulă, 
la alegerile europene s-a votat opoziția. 
România va face o excepție. PSD nu va 
obține un scor electoral mai bun ca acum 
(...) pentru că nu a reușit să se impună pe 
scena politică drept un partid favorit”, a 
adăugat Mona Muscă.

Deputatul Mona Muscă și senatorul 
Viorel Arion, membri fondatori ai PLD, s-au 
întâlnit ieri, la Deva și Hunedoara, cu sim- 
patizanți și susținători ăi partidului.

Viorel Arion, Mona Muscă, Dorin Petrui

Rețea de infractori anihilată
Uricani (M.T.) - Trei tineri din Uricani au 

fost prinși de polițiști după ce au reușit să 
spargă zece apartamente din care au furat 
bunuri în valoare totală de aproximativ 
20.000 lei. Ionuț S., de 21 ani, care este ares
tat deja într-o altă cauză, M.H., de 16 ani, și 
A.D., de 17 ani, aflați în abandon școlar, 
sunt autorii a zece furturi comise în perioa
da iunie 2006 - 2007, pe raza localității. 
Tinerii acționau în special noaptea. Alegeau 
apartamentele persoanelor despre care 
dețineau informații că sunt plecate în 
străinătate sau care aveau bunuri de va
loare. Astfel, intrau în apartamentele vic
timelor și furau de obicei bunuri ușor de 
transportat, în special aparatură electronică: 
televizoare, aparate DVD - player, camere 
video și foto. Reușeau să intre în case prin 
forțarea ușilor de acces sau, în cazul în 
care apartamentul vizat de aceștia era situ
at la etajul unu, intrau prin balcon. 
Acțiunile lor nu se rezumau numai la 
apartamente. Au dat spargeri și în societăți 
comerciale și autoturisme parcate în locuri 
izolate. Prejudiciul cauzat a fost de 20.000 de 
lei, din care polițiștii au reușit să recu
pereze 95 la sută. Cercetările continuă pen
tru documentarea întregii activități 
infracționale.

ACTUALITATE /«

Cu rufele uscate în public
■ Dacă balcoanele din 
UE sunt ornate cu flori, 
ale noastre sunt cu 
haine puse la uscat.
CÂLIN BlCĂZAN

Deva - O scurtă plimbare 
prin orașele județului e sufi
cientă pentru a găsi încă un 
aspect care dovedește că 
românii s-au „europenizat” 
doar cu numele. Fie că 
mergi la Orăștie, Simeria, 
Hunedoara sau Deva, ajungi

Anca Măciucă (Foto: T. Mânu)

la concluzia că balcoanele 
blocurilor sunt utile, printre 
altele, la uscatul rufelor. 
Locatarii lasă rușinea deop
arte, în cazul în care o au, și 
afișează tuturor celor care 
trec pe stradă lenjeria intimă 
întinsă la uscat. Acest obicei, 
statornicit în mentalitatea 
românilor de mult timp, tinde 
să nu se schimbe niciodată 
dacă autoritățile locale nu iau 
măsurile necesare pentru ca 
aceste practici să ia sfârșit. 
Autoritățile locale catalo
ghează acest aspect ca fiind 
inacceptabil, dar cel puțin la 
Deva nu sunt prevăzute în 
hotărârile Consiliului Local 
penalizări care să descurajeze 
acest obicei. „Afișarea pe bal
con a rufelor e o chestie care 
ține de educație. Este inac
ceptabil că am intrat în Uni
unea Europeană cu un astfel 
de obicei care nu ar trebui să 
existe în mentalitatea româ
nilor. Așa cum rufele se spală 
în familie, la fel se și usucă. 
Nu avem prevăzută nici o 
penalizare pentru oamenii 
care își usucă hainele pe bal
con, deoarece acolo unde 
situația ține de bunul simț al

Hunedorenii nu vor 
tarantule
■ Moda animalelor 
exotice periculoase 
nu a „prins" la hune- 
doreni.

Deva (T.S.) - în timp ce în 
Brașov, Timișoara sau Bu
curești cererea pentru ani
malele exotice periculoase 
este în creștere, hunedorenii 
nu par deloc interesați de ast
fel de animale. „Nu am avut 
niciodată comenzi de acest 
gen. Știu că în alte orașe se 
caută tarantule, șerpi con
strictori sau pui de crocodili. 
La noi nu a existat niciodată 
o cerere de acest gen. Dar 
dacă am avea o astfel de 
comandă, o vom onora. O ta
rantulă costă în jur de trei 
milioane de lei vechi”, decla
ră proprietarul unui pet-shop 
din Deva.

Este bine de știut însă că 
cine dorește un animal de 
acest gen trebuie ăă treacă

anumite teste. „Dacă dorești 
o tarantulă sau un șarpe, tre
buie să demonstrezi că ești... 
sănătos mintal! Asta pentru 
că astfel de animale sunt pe- 
riculoâse și pot face rău și 
altor persoane nu numai pro
prietarului. Practic, poten
țialul cumpărător trebuie să 
se prezinte la pet-shop cu 
avizul unui psiholog. Abia 
după aceea se începe proce
dura de livrare a respectivu
lui animal”, declară Marius 
Nedelcu, medic veterinar.

Un păianjen costă 300 de lei

Cu „suspensoarele" la expoziție 
cetățeanului, noi nu putem 
face nimic”, afirmă Florin 
Oancea, viceprimarul munici
piului Deva.

Există cetățeni care con
damnă uscatul rufelor pe bal
con și singura soluție pe care 
o văd să funcționeze este 
amendarea acelora care pro
cedează așa. „E puțin jenant 
să-ți arăți lenjeria cu atâta

(Foto: T. Mânu) 

ușurință. Eu cred că oamenii 
educați găsesc alte variante 
de a-și usca rufele. Nu e prea 
frumos ca atunci când mergi 
prin oraș să vezi cum atârnă 
hainele pe balcon. Dacă s-ar 
stabili niște amenzi pentru 
cei care nu știu să-și usuce 
altfel rufele, sunt sigură că 
obiceiul ăsta ar dispărea”, 
crede Anca Măciucă.

Dezavantajați de „aurari"
■ Căutătorii de co
mori dacice sunt mai 
bine echipați decât 
arheologii.

Deva (M.S.) - Căutătorii 
de comori dacice care prac
tică braconajul arheologic 
în siturile istorice din 
Munții Orăștiei sunt mai 
dotați din punct de vedere 
tehnic decât arheologii, ei 
deținând detectoare de me
tale foarte performante.

„Pentru acești braconieri 
este foarte ușor să meargă 
în siturile arheologice pen
tru că dispun de detectoare 
care le arată chiar și felul 
metalelor care se află îngro
pate în sol. Muzeul din. 
Deva deține un detector de 
metale, dar el este neper
formant, fiind achiziționat 
în anii 90”, a declarat direc
torul Muzeului Civilizației

Dacice și Romane (MCDR) 
Deva, Marcel Morar.

Căutătorii de comori 
sapă „haotic”, dar se apre
ciază că sunt foarte bine 
organizați. Din constatările 
specialiștilor, gropile săpate 
de braconierii arheologici 
sunt relativ mici și au o . p 
adâncime de maxim 80 de 
centimetri. Aceștia acțio
nează în zonele despre care 
au auzit că s-ar fi găsit o- 
biecte vechi, spre deosebire 
de arheologi, care lucrează 
pe secțiuni bine definite. 
„Cercetarea arheologică se 
efectuează științific deoa
rece obiectele găsite nu pot 
fi scoase din contextul isto
ric. Arheologii urmăresc să 
descopere cum a fost o ci
vilizație, inscripții, .temple, 
practic ce a însemnat acea 
perioadă de la A la Z”, a 
explicat directorul MCDR 
Deva.

Teatru de păpuși pus în scenă la Deva
■ Teatrul din Deva 
încearcă un nou experi
ment: realizarea de 
spectacole cu păpuși.

Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniciM@fnformniedia.ro

Deva - Experiența punerii 
în scenă a unei piese de teatru 
de păpuși pentru copii va fi 
încercată, până la finele lunii 
februarie, în premieră, de 
colectivul Teatrului de Artă 
Dramatică Deva (TADD). Pen
tru cei care vor experimenta,

M............•••••
, Dacâ totul va 

merge bine vom 
prezenta specta
colul ia sfârșitul 
lui februarie șl 
va & ceva profe
sionist! “
Cornelia Diaconu

•..........-...........................M
în scopul obținerii unui spec
tacol - „Năzdrăvanii”, tehni
cile speciale și deloc ușoare 
care se cer, la Deva a venit 
actrița Cornelia Diaconu, de

la Teatrul Dramatic „Elvira 
Godeanu” Târgu Jiu.
„Copilul nu te iartă!“

într-un dialog purtat de 
aceasta cu managerii teatrului 
devean, Turi Zoltan și Mihai 
Panaitescu, „s-a hotărât ca la 
Deva să se înființeze o secție 
de spectacole pentru copii și 
teatru de păpuși. Totul depin
de de acest prim pas, realiza
rea primului spectacol de tea
tru de păpuși”. Cornelia Dia
conu are experiență în acest 
domeniu și spunea că: „Am 
găsit la Deva voci foarte bune! 
Sunt ale unor balerine, soliști 
și o actriță de la teatrul de
vean, dar mai este încă mult 
de lucru până aceștia învață 
și să mânuiască păpușile! Asta 
pentru că publicul format din 
copii este exigent și nemai
pomenit! Copilul nu te iartă. 
Dacă se întâmplă ceva fără 
suflet, el spune tare și pe loc! 
Trebuie să fii foarte sigur pe 
vocea ta, să nu te trădeze și să 
exprime foarte multă sinceri
tate”. Cornelia Diaconu cu
noștea proiectul TADD, de 
„teatru pentru copii și de 
păpuși”, și a acceptat invitația

Mânuirea păpușilor nu este un lucru ușor!

de a fi profesoară. A venit la îngrijite și iubite de ea și cu 
Deva cu păpuși realizate, foarte mult entuziasm.

mailto:sanda.bocaniciM@fnformniedia.ro


România "atacă" CE 2007

^•Victorie în Italia. Steaua a învins, ieri, 
’’ cu 3-1, echipa secundă a Sienei în primul 

amical al anului 2007. Steaua a deschis
scorul prin autogolul lui Capogrosso în 
minutul 54, iar Ov. Petre (70) și Boștină 
(80) care a reușit golul meciului printr-un 
șut din voleu, din afara careului, au urcat 
scorul la 3-0. (C.M.)

Programul primului tur preliminar de la Deva 

joi, 18 ianuarie______________________
Letonia - Bulgaria (ora 17.30)
România - Anglia (ora 20.00) 
s/ineri, 19 ianuarie
Anglia - Letonia (ora 17.30) 
komânia - Bulgaria (ora 20.00) 
Duminică, 21 ianuarie
Bulgaria - Anglia (ora 11.00) 
România - Letonia (ora 13.30)

Lotul României

L
i

I:

■ Naționala de futsal 
are mari șanse de a se 
califica la turneul final 
al CE din Portugalia.

ClPRIAN MAR1NUȚ 
ciprian.marinut@informniedia.ro

Deva - Naționala de fotbal 
în sală are șansa de a crește 
cota fotbalului românesc prin 
obținerea biletelor de parti
cipare la Campionatul Euro
pean de Futsal Portugalia 
2007, după ce naționala pe 
teren mare nu s-a mai califi
cat la un turneu final din 
anul 2000. Tricolorii de la fut
sal vor debuta, azi, în pre
liminariile CE, în turul I pre
liminar și au ca obiectiv 
câștigarea turneului de la 
Deva care asigură accederea 
în turul secund și apoi califi
carea la turneul final.

Echipa antrenată de Zoltan

Lupu, căpitanul naționalei

Jakab, din care fac parte și 
șase jucători de la FC CIP 
Deva, campioana României, 
va întâlni formațiile Angliei, 
Letoniei și Bulgariei, adver
sare în fața cărora e cotată ca 
favorită la câștigarea grupei. 
Tricolorii din naționala de 
futsal pot scrie istorie dacă 
reușesc să ajungă la un 
turneu final la doar patru ani 
de când fotbalul în sală se 
practică în mod organizat în 
România. Pentru a face pri-

Tricolorii mizează pe public

mul pas spre acest obectiv, 
respectiv pentru a se califica 
în turul II preliminar, trico
lorii au nevoie de sprijinul 
publicului. “FRF și FC CIP 
Deva, organizatorii turneului, 
au decis ca intrarea specta
torilor să fie gratuită, pentru 
ca publicul din Deva să spri
jine echipa națională. Aș
teptăm cât mai mulți specta
tori la sală și dorim ca ei să 
vină cu steaguri tricolore 
pentru a crea o atmosferă

care să ajute echipa”, afirma 
Paul Grecu, vicepreședintele 
FC CIP Deva.
Inspecție UEFA

După Letonia care a sosit 
marți, ieri au sosit la Deva 
și naționalele Bulgariei și 
Angliei care au și efectuat 
aseară câte un antrenament. 
La Deva au ajuns, ieri, și de
legații UEFA, arbitrii și ob
servatorii, care au inspectat 
Sala Sporturilor și hotelurile 
în care sunt cazate echipele 
participante. „Cu excepția 
unor mici comentarii legate 
de suprafața de joc de la Sala 
Sporturilor ale observatorului 
principal al turneului, fostul 
arbitru internațional Alexis 
Ponnet din Belgia, totul a fost 
în regulă”, comenta Paul Gre
cu. Fie ca Deva să poarte 
noroc naționalei României și 
ca tricolorii să se califice la 
CE 2007.

Klein (Izorep Tg. Mureș); Rizan (Energo Craiova) - por
tari; Molomfălean (CIP Deva); L. Szocs (Izorep); Dobre 
(CIP); Măgurear, (CIP); Matei (CIP); Lupu (CIP); Aj Cso- 
mă (Izorep); Stoica (FM Constanța); Lorand Szocs (ACS 
Ddorheiu); S. Chivu (Energo); Gherman (CIP); Cănăvoiu 
iJPoli Tim.) - jucători de câmp. Antrenor: Zoltan Jakab. 

Șanse de calificare
'iacă România c tigă grupa va evolua, în perioada 18- 
25 februarie 2007, în Slovenia, în grupa G în cel de a' 
doilea tur preliminar, alături de naționala țării gazdă, 
Belgia și Republica Moldova. Dacă România se va ca
lifica de pe poziția a doua va juca în grupa C cu 
reprezentativele Spaniei (campioana mondială care va 
fi și gazda meciurilor din această grupă), Polonia și 

Macedonia.

Campionatul municipal de 
volei feminin

Deva (V.N.) - La Liceul Teoretic „Traian” 
,-jjpva s-au încheiat ieri întrecerile fazei 
Municipale la volei feminin a Olimpiadei 
Naționale a Sportului Școlar. Iată și 
ultimele rezultate: Colegiul Național „Dece- 
bal” - Colegiul Tehnic Energetic 2-0; Grupul 
Școlar „Grigore Moisil” - Liceul Pedagogic 
2-0; Grupul Școlar „Grigore Moisil” - 
Colegiul Tehnic Energetic 2-0; Colegiul 
Național Decebal - Liceul Pedagogic 2-0; 
Grupul Școlar „Grigore Moisil” - Liceul Teo
retic Traian 1-2; Colegiul Tehnic Energetic - 

r-Liceul Pedagogic 0-2; Liceul Teoretic Traian 
1 - Colegiul Național Decebal 2-0.

Cla*am«nt final
1. Liceul Teoretic Traian 8 puncte
2. Grupul Școlar G. M. 7 puncte
3. Colegiul Național Decebal 6 puncte
4. Liceul Pedagogic 5 puncte
5. Colegiul Tehnic Energetic 4 puncte

„Mureșul" Deva nu 
renunță la promovare
■ Devenii au reluat 
pregătirile, iar cu noile 
achiziții sunt încrezători 
în viitor.

Valentin Neagu
valentin, neagu@informmedla.ro

Deva - „Mureșul ” Deva se 
află în aceste zile în plină 
pregătire. Acomodarea și vi
zita medicală sunt prioritare, 
urmând ca de luni, 22 ianua

rie, fotbaliștii să efectueze un 
stagiu de pregătire la Sovata 
până la 2 februarie. Din dis
cuția avută ieri cu Gică Bar- 
bu, antrenorul devenilor, a 
reieșit faptul că actualul lot 
cuprinde 20 de sportivi. La 
sfârșitul turului s-a renunțat 
la cinci jucători, iar acum au 
fost achiziționați șapte, din 
care doi de la echipa a doua, 
Agrocompany Băcia. S-a re
nunțat la Ceaușu, Velea, Cio- 
cania, Manole și Rednic și au

Devenii au obiective îndrăznețe în retur
fost aduși următorii jucători: 
Pisoiu, mijlocaș, de la Mediaș, 
Vîrtic, fundaș central, de la 
Gloria Bistrița, Ordean, fun
daș, de la Corvinul 2005 Hune
doara, Petcu, mijlocaș, de la 
CFR Timișoara, Chelariu, vârf

și Horvat, portar, ambii de la 
Agrocompany, Elec, mijlocaș, 
revenit în activitatea com- 
petițională. Obiectivul deve
nilor pentru acest sezon 
rămâne același, adică pro
movarea în Liga a doua.

Mulțescu a
■ Portarul Jiului vrea 
să devină jucător liber 
de contract pentru a se 
transfera la Ceahlăul.

Petroșani (C.M.) - Jiul e pe 
Cale să-l piardă și pe al doilea 
portar care a apărat buturile 
echipei în tur, după ce Că
tălin Mulțescu a depus un 
memoriu la Comisia pentru 
Statutul Jucătorului pentru a 
deveni jucător liber. Anterior 
deciziei lui Mulțescu, care 
este sub contract cu clubul 
Jiul Petroșani până în 2009, 
celălalt goalkeeper al mine
rilor, Dumitru Hotoboc, s-a 
transferat la FC Argeș.

„Actele mele sunt piese

făcut memoriu la FRF

Cătălin Mulțescu (Foto: T. Mânu)

grele. Jiul Petroșani îmi 
datorează mulți bani și, în 
plus, oficialii clubului mi-au 
inclus în contract o clauză pe

care eu n-o recunosc”, a 
dezvăluit goalkeeper-ul moti
vele care l-au determinat să 
depună memoriu.

Meciuri amicale
Hunedoara (C.M.) - 

Programul de pregătire 
pentru retur al FC Corv- 
inul 2005 este unul „gen
eros”, condițiile asigu
rate de finanțatorul Flo
rin Uscatu fiind cu mult 
peste obiectivul echipei, 
în această perioadă echi
pa se află în cantona
ment la Sovata, iar între 
7 și 17.02 hunedorenii 
vor efectua un turneu în 
Grecia. Corvinul are pro
gramate șase amicale: cu 
Dacia Orăștie (27.01.), cu 
Victoria Nădlac (30.01.), 
cu Poli II Tim. (31.01. și 
3.02.), cu Gaz Metan și 
Mureșul Deva (6.02.).

Nu fl ittult fl mlfcMu BETOOOOOONI
Ctatlg* un I-POD... d« la HUONItll!

>i

Vrei 5C ) si Cuvântul liber _ ?
3

[ Aua

Cei care in ziarul de vineri, J2 ianuarie, au uâsit inse
rată o carte poștală pentru cititori de probă pot 
colecționa fiecare piesă puzzle (6) apărută din 13 până 
in 19 ianuarie, inclusiv, și apoi să le lipească pe cartea 
poștală, reconstituind imaginea. Pentru a participa la 
concurs, depuneți-o in cutiile speciale Cuvântul Liber, 
sau la O.P.1, C.P.3, Deva, sau trimiteți-o la sediul 
redacției din Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A. până 
in 29 ianuarie, in 30 ian narii' puteți fi câștigătorul 
celor Toți participanții ce se încadrează
in regulament vor primi, timp de o lună. Cuvântul 
I.iber A_ AA-’-'_

REGULAMENT:
- ’ ■ ■■ . i : .1 - ultimele 6

Alătură-te Cuvântului Liber!
Cu noi ai numai de câștigat.' JURNAL WCT

mailto:ciprian.marinut@informniedia.ro
mailto:neagu@informmedla.ro
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• Trimiși acasă. Camerunezul Cyril Ndi- 
ba și gabonezul Patrik Nguema, ambii 
jucători ai formației franceze de liga a 
doua Le Havre, care au venit în probe la 
formația Pandurii Târgu Jiu, au fost trimiși 
acasă după două antrenamente de către 
antrenorul Eugen Neagoe. (MF)

• Calificare. Echipa Girondins Bordeaux 
s-a calificat în finala Cupei Ligii Franței, 
după ce a învins în deplasare, cu scorul 
de 2-1 (0-0), formația Reims, din liga a 
doua, în semifinalele competiției, 
informează cotidianul L'Equipe. (MF)

Calificare
București (MF)

Echipa FC Barcelona s- 
a calificat in sferturile 
de finală ale Cupei Spa
niei, după ce a învins pe 
teren propriu, cu scorul 
de 3-2 (2-2), formația din 
liga secundă Deportivo 
Alaves, în manșa secun
dă a optimilor de finală, 
informează AFP. Golu
rile învingătorilor au 
fost marcate de Saviola 
'16, 21, și '63, în timp ce 
pentru oaspeți au în
scris Paulista '35 și Ar- 
thuro '42. în meciul tur, 
FC Barcelona a învins, 
în deplasare, cu scorul 
de 2-0.

Buget
București (MF) - Buge

tul Agenției Naționale 
pentru Sport a fost ma
jorat cu 250.000 lei, fon
durile fiind destinate 
finanțării cheltuielilor 
privind participarea re
prezentativei de tenis a 
României la meciul cu 
Franța, din primul tur al 
Grupei Mondiale a Cupei 
Davis, programat la Cler- 
mont Ferrand (8-10.02.). 
Guvernul a adoptat ieri 
suplimentarea bugetului 
Agenției Naționale pen
tru Sport.

Jennifer Capriati
(Foto: EPA)

Revenire
București (MF) - 
Sportiva americană 
Jennifer Capriati a 
declarat că încă mai 
speră să revină pe 
terenurile de tenis, 
după doi ani de 
absență din cauza 
accidentărilor. „Sunt 
în Florida și continui 
să mă antrenez, sper 
să revin pe circuit", a 
afirmat Capriati, în 
vârstă de 30 de ani, 
fostă numărul 1 
mondial. Capriati s-a 
retras în urmă cu doi 
ani, după Openul 
Australiei 2005, pen
tru a fi supusă unei 
intervenții chirugicale 
la umărul drept, fără 
a se putea recupera 
însă în proporție de 
sută la sută. Spor
tiva americană a fost 
cea mai tânără ju
cătoare care a ajuns 
într-o finală din cir
cuitul WTA.

Ronaldo, aproape de Milan
■ Singura piedică în 
transferul brazilianului 
a mai rămas acceptul 
celor de la Real.

București (MF) - Brazilia
nul Ronaldo ar fi ajuns la un 
acord cu AC Milan, scrie, 
miercuri, Gazzetta dello 
Sport, care susține că mai tre
buie rezolvat cel mai impor
tant lucru: clubul Real Ma
drid să fie convins să-l lase pe 
atacant să plece. Potrivit 
cotidianului sportiv milanez, 
Fabiano Farah, agentul 
jucătorului, și Adriano Ga- 
lliani, administratorul delegat 
al clubului lombard, s-au în
tâlnit, marți, la Milano, cei 
doi ajungând rapid la un 
acord, în contextul în care 
Ronaldo vrea neapărat să ple
ce de la Real Madrid.

Clubul AC Milan și 
antrenorul Carlo Ancelotti ar 
fi încântați de sosirea unui 
atacant, deoarece, în pofida 
revenirii de formă a lui

Calderon și-a cerut scuze
■ Președintele i-a criti
cat pe jucători, pe fani 
și foști oficiali ai clubu
lui spaniol.

București (MF) - Președin
tele clubului Real Madrid, Ra
mon Calderon, și-a cerut scuze 
după o serie de aprecieri pole
mice la adresa jucătorilor și 
a fanilor făcute în timpul unui 
discurs la o universitate din 
Madrid. „Vreau să-mi cer scu
ze de mii de ori față de orice 
persoană pe care aș fi putut să 
o ofensez. Dar vreau ca lumea 
să știe că tot ceea ce am făcut 
de când am ajuns aici a fost 
pentru binele clubului”, a

„Ne vom adresa FIFA"
București (MF) - Managerul general al FC 

Steaua, Mihai Stoica, a declarat că în cazul 
în care Atletico Paranaense nu va trimite 
certificatul de transfer al portarului brazili
an Andrey Nazario Afonso, gruparea din 
Bulevardul Ghencea se va adresa forului 
mondial. „Referitor la situația transferului 
lui Andrey, lucrurile sunt foarte simple din 
punctul nostru de vedere. Contractul cu 
Club Atletico Paranaense a fost semnat din 
luna decembrie. Suma de transfer a fost vi
rată în contul clubului brazilian săptămâna 
trecută, iar Andrey a semnat sâmbătă un 
contract cu FC Steaua. în situația în care 
Atletico va refuza să-și dea acceptul pentru 
eliberarea certificatului de transfer la solici
tarea Federației de Fotbal din Brazilia, ne 
vom adresa FIFA pentru soluționarea cazu
lui, care este extrem de simplu”, a spus 
Stoica. Mihai Stoica spune că așteaptă scu
zele celor care au pus la îndoială veridici
tatea afirmațiilor pe care le-a făcut referitor 
la oferta transmisă de gruparea olandeză de 
AZ '67 Alkmaar Iui Andrey Nazario Afonso.

Președintele 
grupării Bayern Mun- 
chen, Franz Beckenba- 
uer, a estimat, miercuri 
că mijlocașul Sebastian 
Deisler, care și-a anun
țat încheierea carierei 
la vârsta de 27 de ani, 
ar putea reveni într-o 
zi pe terenul de fotbal.

(Foto: EPA)

Publicația
Daily Mirror 
serie că ata
cantul Andrei 
Șevcenko i-a 
cerut patronu
lui Roman A- 
bramovici să 
renunțe la ser
viciile Iui Jose 
Mourinho 
(foto) și să-l 
aducă la Chel- 
sea pe fostul 
său antrenor 
de la AC Mi- 
lan, Carlo 
Ancelotti

(Foto: EPA)

Alături de Adrian Mutu?
București (MF) - Atacantul 

stelist Nicolae Dică a declarat 
că i-ar plăcea să joace alături 
de Adrian Mutu, colegul său 
de la reprezentativa României, 
la echipa AC Fiorentina. 
„Orice fotbalist din lume ar 
vrea să joace în campionatul 
italian, e unul dintre cele mai 
puternice, cu jucători de mare 
valoare. Sunt prieten cu Adri
an Mutu, ne cunoaștem de 
mult, am jucat împreună cu 
el, suntem colegi și la națio
nală. Sigur că mi-ar plăcea să 
joc alături de el la Fiorenti
na, așa cum o fac și la echipa 

Alberto Gilardino, ceilalți doi 
atacanți Filippo Inzaghi și 
Marco Borriello, nu dau sa
tisfacție: primul nu mai 
marchează multe goluri și dă 
din ce în ce mai mult semne 
de enervare, în timp ce al 
doilea a fost depistat pozitiv. 
Potrivit Gazzetta dello Sport, 
cel mai bun marcator din 
istoria Cupei Mondiale ar 
câștiga șase milioane de euro 
pe sezon la AC Milan și și-ar 
păstra drepturile de imagine, 
lucru ce i-ar permite să 
obțină un total de aproxima
tiv 11 milioane de euro pe 
sezon.

Așadar rămâne de convins 
clubul Real Madrid să se se
pare de jucător, la un preț 
considerat acceptabil de către 
AC Milan. Ramon Calderon, 
președintele Realului, care îl 
vrea pe brazilianul Kaka de 
la AC Milan, ar putea pro
pune un schimb, dar pentru 
nimic în lume italienii nu vor 
să se despartă de conducă
torul lor de joc.

Calderon i-a criticat pe toți 
spus Calderon. Calderon a fost 
prezent la Centrul Universitar 
Villanueva pentru a participa 
la un curs intitulat „El otro 
Madrid” (Celălalt Madrid), re

„Crește cota lui Nicolae Dică"
■ Gigi Becali a spus că 
este dispus să-l cedeze 
pe atacant doar pentru 
șase milioane de euro.

București (MF) - Site-ul 
„lensois.com” a scris că gru
parea RC Lens ar trebui să îl 
transfere pe „prețiosul” ata
cant al echipei Steaua Bu
curești, Nicolae Dică, autor a 
patru goluri în acest sezon al 
grupelor Ligii Campionilor. 
„Crește cota lui Dică. Anunțat 
ca posibilă sosire la Lens, 
românul atrage privirile mul
tor cluburi. Glasgow Rangers 
ar fi dispusă să dea patru mii. 
euro, gruparea scoțiană fiind 
în competiție cu Lens. Con
form Foot Mercato, numărul 
zece este urmărit și de Aston 
Villa, AEK Atena, Florentina 
sau Portsmouth. în Franța, 
Bordeaux și Lille îi fac con
curență lui Lens. Lupta pen
tru Dică nu va fi ușoară”, a 

națională a României. Eu 
sper, dar nu depinde de mine, 
ci de conducători și de antre
nor. Eu și Mutu suntem jucă
tori de profil diferit și nu cred 
că ne încurcăm unul pe altul. 
Pot să joc foarte bine și în 
spatele celor doi atacanți”, a 
spus Dică. Internaționalul ro
mân este numit „Steaua Ste
lei” de către sursa amintită, 
care adaugă că este destul de 
dificil ca gruparea din Bule
vardul Ghencea să îi dea dru
mul acum, deși prețul este re
lativ mic, șase milioane de 
euro.

Ronaldo (mijloc) vrea în Italia (Foto: EPA)

feritor la aspectele privind or
ganizarea și administrarea 
clubului. Cotidianul As notea
ză că era prevăzut ca prezența 
sa în fața studenților de la 
Drept și Marketing să aibă un 
caracter privat, însă în sală a 
intrat și un jurnalist de la pos
tul Cadena Cope, care a înre
gistrat declarațiile lui Calde
ron. Astfel, Calderon l-a acuzat 
pe fostul președinte al clubu
lui, Florentino Perez, că a sa
botat aducerea lui Kaka de la 
AC Milan la Real Madrid. 
„Perez a vorbit cu Silvio Ber- 
lusconi (n.r. - patronul clubu
lui AC Milan) pentru ca aces
ta să-și prelungească acordul 
lui Kaka”, a spus Calderon.

Pentru stelist se bat mai multe echipe din Europa (Foto: EPA)

scris sursa citată, care se în
treabă dacă Lens va face o 
ofertă pentru „acest prețios ju
cător, autor a patru goluri în 
grupele Ligii Campionilor”. 
Deși s-au vehiculat numele e- 
chipelor OSC Lille, RC Lens, 
Girondins Bordeaux, Aston 
Villa, Portsmouth, Florentina, 
AEK Atena, Glasgow Rangers, 
Celtic Glasgow, Werder Bre-

Clubul
Real Madrid 
a anunțat că 
l-a sancționat 
pe antrenorul 
Fabio Cape- 
llo, pentru un 
gest obscen 
la adresa u- 
nor suporteri 
la meciul cu 
Real Zarago- 
za, fără a 
preciza natu
ra sancțiunii.

(Foto: EPA)

Accidentare
București (MF) - Inter

naționalul argentinian al 
echipei Espanol Barce
lona, Pablo Zabaleta, ac
cidentat la un umăr la 
antrenamentul de marți, 
va fi indisponibil aproxi
mativ două luni, a anun
țat gruparea catalană, ci
tată de AFP. Zabaleta, 
care a împlinit marți 22 
de ani, a efectuat teste 
medicale care au arătat 
că a suferit o „luxație^ 
acromio-claviculară a, 
umărului stâng”. El va fi’ ’ 
operat și va fi indisponi
bil circa două luni.

men, ca fiind interesate de 
achiziționarea lui Dică, ma
nagerul general al FC Steaua, 
Mihai Stoica, a declarat că a 
existat o singura ofertă pentru 
jucător, considerată însă nein
teresantă. Finanțatorul stelist 
Gigi Becali a anunțat că este 
dispus să îi dea drumul lui Di
că pentru suma de șase mi
lioane de euro.
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Vând ap. 2 camere (03)

• 2 cămări, 2 balcoane, 2 focuri gaz, etaj 3, posi
bilități mansardare, zonă centrală Tel. 
0724/340986,0254/211881. (T)
• decomandate, contorizări, repartitoare, ușă 
metalică, termopane, vedere la stradă, nu este 
pe colț, Al. Streiului, bl. 66, sc. A, et. 5/32, preț 
62.000 ron. Tel. 0730/678124. (T)
■ decomandate, ultracentral Deva, Bdul 
Decebal, bl. 22, preț 135.000 ron. Tel. 0254/219764, 
0724/848493. (T)
•Wc zona piață, etaj 2 din 4, gresie, faianță 
itstorizări apă, gaz, preț negociabil. Tel.

«M/860143, orele 8-11. (T)
• două camere la parter (uscătorii), zona Baroul 
de avocați, complex de alimentație publică P+l 
și apartament de serviciu. Tel. 0723/514133, 
235570. (T)
• parter, balcon închis cu termopan, beci sub 
balcon, centrală ușă metalică interfon, 2 intrări, 
prin scară și balcon, zona Gojdu, Al. Crinilor, 
125.000 ron. Tel. 0723/227569. (T)
• urgent, contorizări apă gaz, confort 1, zona 
Miorița, bl. M3, ap. 8, etaj 1, preț 130.000 ron. Tel. 
223336. (T)
• decomandate, Deva, zonă bună etaj interme
diar, parchet, balcon închis, contorizări 
complete, preț 31.000, tel. 0726-710903. (Al)
• semidecomandate, centrală termică 
termopane, parchet, gresie + faianță zona 1 
Decembrie, et. 1, preț 1,50 mld., negociabil, tel. 
0742/019418. (Al)
• urgent, Deva, Gojdu, semidecomandate, 52 
mp, centrală termică, termopane, balcon, 
parchet, 110.000 ron fix, tel. 0722/564004. (Al) .
• 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)
• urgent, zona Sala Sporturilor, etaj intermediar, 
contorizări, preț 72.000 ron, tel. 0740/013971. (A2)
• Dada, 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, 
3724/305661. (A2)
• urgent dec, living. bucătărie stil bar, CT, 
gresie, faianță parchet, termopane, et. 1, zona 
Eminescu, preț 38.000 euro, tel. 0740/290024. (A3)
• dec, repartitoare, apometre, balcon închis, 
st=6C mp, zona loan Corvin, preț 1,15 miliarde, 
tel. 0740/290024. (A3)
• circuit, gresie, faianță parchet, cabină de duș, 
balcon inchis, et. 2, zona Dacia, preț 1 miliard, 
tel. 0740/290024. (A3)
• semidec, gresie, faianță parchet, canalizare 
separată zona Al. Teilor, preț 650 mii., neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• semidec, gresie, faianță parchet, reparti
toare, et. 2, zona Al. Moților, preț 980 mii. neg.,

0740/290024. (A3)

h piață decomandate, etaj intermediar, cu 

, centrală termică, termopan, parchet, 
gresie, faianță modificări, amenajat, - liber - preț 

39500 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (A4)
• decomandate, zona Bejan, cu balcon, centrală 
termică parchet, gresie, faianță, ușă metalică 
ocupabil repede, preț 75000 ron negociabil, tel. 
0740/535095,0730/474275,232808. (A4)
• decomandate, etaj bun, zona piață - 
Kogălniceanu, cu parchet, balcon mare închis, 
fără modificări, bine întreținut, ■ urgent - preț 
105000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)

■’ zona Decebal, vedere la stradă etaj interme- 
jiar, centrală termică, termopan, parchet, 
gresie, faianță, bine întreținut, ■ urgent ■ preț 
105000 ron negociabil, tel. 0723/251498, 
0788/165703. (A4)

• zona Hotel Deva, bun pt. locuit sau firmă, 
poziție bună fără modificări, contorizat gaz 2 
focuri, repartitoare, preț 118000 ron negociabil, 
tel. 0745/302200,0788/165703. (A4)
• zona Trident, parter mai înalt, fără amenajări, 
sau modificări, bloc de 4 nivele, liber, ocupabil 
imediat, preț 70000 ron negociabil, tel. 0730 
474275,0740 535095. (A4)
• Bd. Dadă etaj 1, cu intrări separată balcon, 
parchet, faianță, gaz 2 focuri, repartitoare, bine 
întreținut, igienizat, vedere la stradă liber, preț 
108000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• decomandate, parter, 59 mp, hol central, 
parchet de stejar în camere, hol și bucătărie, 
zona piață, preț 120000 ron negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498, 232808. (A4)
• etaj 3, decomandate, 2 balcoane, închise cu 
termopan, zona Decebal, gaz 2 focuri, parchet 
mici modificări, ocupabil azi, preț 36000 euro 
negociabil, tel. 0788/165703,0745/302200. (A4)
• decomandate, zona Lido - Densușeanu, etaj 
bun, balcon, contorizări, fără amenajări, sau 
modificări, preț 118500 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095,232809. (A4)
• 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 Dadă 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)
• zona Gojdu, sdec, multiple îmbunătățiri 
(gresie, faianță, geamuri termopan, CT, parchet 
laminat, vedere pe 2 părți), etaj 3, preț nego
ciabil, tel. 0740/317.314. (A9)
• zona Bd. Decebal, dec, camere cu parchet, 
contorizări integrale, etaj 1, preț negociabil, tel. 
231.800. (A9)
• sdec, amenajat modern (CT, termopan, aer 
condiționat), integral mobilat și utilat (totul 
nou), balcon deschis, etaj intermediar, vedere 
spre B-dul 1 Decembrie, preț 160.000 Ron, tel. 
231.800. (A9)
• Brad, apartament 2 camere, modificat, living, 
balcon închis, gresie, preț negociabil, zonă 
centrală, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, gresie, faianță parter, zona A, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. f A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent, Deva, piața imediat, tel. 215212 (Al)

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, zid cărămidă, balcon mare, 
parchet stejar, contorizări apă gaz, zona Bdul 
Bălcescu, preț 115.000 ron. Tel. 0254/229444, 
după ora 18. (T)

noaptea devoratorilor de

PUBLICITATE
2007

SRectiBKosJ v<s avea lac in
Hotel Rusca din Hunedoara vinen, ianuiiirîe, oro 2 1 
biletele se vor pune 2 vânzare la
Hotel Rusca din Hunedoara si în foca pile partenere.

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE:

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

• decomandate, 2 băi, balcon inchis, et. 1, zona 
Decebal, preț 1.550 mld. negociabil, tel. 
0742/019418. (Al)
• ar t contorizări, balcon inchis, et. 3, 
Zamfirescu, preț 115.000 ron, negociabil, tel. 
0740-210780. (Al)
• semidecomandate, centrală termică parchet, 
termopane, et. 2, zona Ștrand, preț 28000 euro, 
tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• semidecomandate, contorizări, et 1, zona 
Gojdu, preț 140.000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• 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 1,3 miliarde, tel. 
0740/290024. (A3)
• decomandate, 160 mp, etaj 1, cu 3 balcoane, 2 
băi, centrală termică gresie, faianță parchet, 
beci, opțional, și cu garaj, zona Bld. 22 Decem
brie, preț 80000 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095,232809. (A4)
• decomandate, etaj 3, termopan, gresie, 
faianță, parchet, hol central, bucătărie modi
ficata, zona Minerului, preț 115000 ron nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095,232809. (A4)
• decomandate, boxă garaj, zona împăratul 
Traian, bloc nou, etaj 2, modificări, 2 balcoane, 
termopan, centrală termică parchet, gresie, 
faianță, bine întreținut, preț 80000 euro nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095,232809. (A4)
• decomandate, zona Șc. Gen. nr. 6, cu 2 
balcoane, centrală termică, parchet, gresie, 
faianță bine întreținut, - liber ■ preț 140000 ron 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095,232809. 
(A4)
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din Austria caută feteîrumoase!
Ite» SfioahUA U.ti».s Mtaați la: 43 6646504320
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Alege CL pentru anunțul tău

Vrei ca CL șă-ti aducă EURO-premii? Câștigă în 27 februarie:
< i/./.Ui./. pi siAi/.'i uriii/.i.A'i'i i,i,7. iui ii'1, u'i,t'Ui,,i'i sau<. ini,ri
< '.I (T.'l pentru r,> riuinca la in gospodărie să fie mai ușo,na, ■,au < j’ >, T UU 1,1'1,', pentru că după Sărbători, <u 

siguranța ai i<inia:> faia bani! fâ-ți un abonament la Cuvântul liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește ți actualul abonament cu minim 
o lună și participa la concurs cu copia după chitanță p.inâ în 26 februarie. Cu CL, 2007 a început câștigători

RtGULAMLNI' I a atc.l nu pol parb-. ipa dng.ipiții S Inionri Mfdt.i S.R.t
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Suntem la un click distanță de voi!

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

http://party.huon.ro
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DEPOZIT MAGAZIN
DEVASTR. C A. ROSETTI Nr. 2 ( CEANGAI) Tel. 227 929

• DOAR 2 LEI COSTA ORICE PRODUS DE 
ÎMBRĂCĂMINTE SECOND-HAND.

• MOCHETĂ IMPORT BELGIA PESTE 20 MODELE
PREȚ DE LA 4 LA 16 LEI / MP Q

WTEA2

' T ' l K
SRL HAȚEG

PHONE 0254 772366 £
0744 707144 t

TEL /FAX 0254 770561
EMAILtridenthateg@yahoo corn

Tâmplărie AL-PVC cu geam termopan 
Arcade și uși glisante, Plase țânțari 

Jaluzele verticale

• etaj 3, contorizări la apă și gaz, parchet, gresie, 
faianță, Al. Romanilor, preț 73.000 ron, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• eta| 3, centrală termică proprie, mobilă 
modernă, gresie, faianță, multiple îmbunătățiri, 
Al. StreiuTui, preț 95.000 ron, tel. 223400, 
0720/387896,0740/914688. (A5)
• zona Gojdu, semidec., et.l, neamenajat, 
ocupabil imediat, preț 140.000 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Dacia, semidec., parchet laminat, ușă 
metalică, etaj 4, Izolat preț 75.00 lei, tel. 206003, 
230324(A7)
• zona Minerului, dec., etaj 3, parchet laminat 
gresie, faianță, termopan, 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 băl amenajate, ușă metal, C.T., 
ocupabil Imediat, amenajat la chele, s=78 mp, 
preț 65.000 euro, tel. 0745/640.725. (A7)
• piața M. Viteazul, parter înalt, balcon închis cu 
termopan, C.T., ușoare amenajări s = 72 mp, preț 
46.000 euro, tel. 0745/159.608. (A7)
• B-dul Dacia, et. 1, în circuit, balcon închis, 
parchet gresie, faianță, contorizări, s=70 mp, 
preț 47.000 euro, neg., tel. 206003,230324, (A7)
• zona împăratul Tralan, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băl, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță, termopane, 
CT, garaj + pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8>
• zona L Creangă, parchet, contorizări, st 78 mp, 
pretabll pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron,neo.,tel.O746/77928a<A8)
• zona împăratul Tralan, dec., 2 băl, CT, balcon 
închis cu termopan, garaj sub bloc, tel. 231.800. 
(A9)
• zona pieței centrale, Deva, dec., bale cu gresie, 
faianță, termopane, camere cu parchet, CT, 
balcon, etaj Intermediar, garaj sub bloc, preț 
75.000 euro, tel. 212.141. (A9)
• zona ProgrMul, Deva, dec., hol central, balcon, 
etaj 3, preț 155.000 Ron, neg., tel. 231.800. (A9)
• zonă centrală, Brad, 2 băl, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• In Deva, orice zonă, Indiferent de amenajări, 
sau etai, evaluare la vedere, cu plata urgent, tel. 
0730/474, . i. 0740/535095. (A4)

Vând ap. 4 camere (07)

1 <9 computer 
Troubteshooters

■

?• * f l’t r r- -f Xi h J ♦r ’ ■
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Probleme cu calculatorul ? 
Service, reparații, rețele, 

vânzări calculatoare, 
imprimante la 230441

Facturi, chitanțe, gestiune, l
contabilitate, producție conform ta

noului COD FISCAL-sunați la 230449 sau 211446

FIREI1ZE IYIODA
inrxx.i_ixx.rxi style 

ACCESORII Șl ÎMBRĂCĂMITE
TOTUL LA NUMAI:

35 LEI 45 LEI
55 LEI 65 LEI

ANGAJEAZĂ; 
VÂNZĂTORE MAGAZIN DEVA Șl 

COMPLEX COMERCIAL 
PALIA ORĂȘTIE

LIMBA ITALIANĂ CONSTITUIE AVANTAJ 
INF.LA Nr. 07241966.067 E

DEVA STR 1 DECEMBRIE Nr. 11( LÂNGĂ CLUB RENO ) CV’UL LA fA*' t

T?entmRÎe^Afaceri
Organizează cursuri de:

<■ Administrator pensiune I 
turistică șa agrotoristică I 

<• Manager în turism
înscrieri zilnic, între orele 9-16, I 

pâ-ia la data de 30.01.2007 i
Adresa contact: Deva, Bdiil 22 Decembrie Nr. 37
'el./i .x: 0254 218111; E-mail: maMer<a»ofU.rS

CCNTRUL oe ArACrlt*

SSSÎJgiS

• decomandate, et 2, zonă centrală, st 104 mp, 
vedere la bulevard, 2 băl, 2 balcoane, contorizări, 
preț 245.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• doc. grecie, faianță, parchet, CT, garaj, boxă, 
et Intermediar, zona împăratul Traian, preț 
70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• doc. CT, 2 băi, boxă, 2 balcoane, st=112 mp, 
et. Intermediar, zona plzzeria Veneția, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
o dec. living, faianță, gresie, 2 băl, 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 Ldec., 2 balcoane, CT proprie, zona Progre
sului, preț 55.000 euro, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
• dec. *1.3, centrală termică proprie, living, 2 
băi, 2 balcoane, st = 102 mp, amenajat modern, 
Bd. 22 Decembrie, preț 70.000 euro, neg., tel. 
223400,0720/387896,0740/914688,, (A5)
• AL Laleleof, 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. 
1746/779288. (A8)

I • la 14 km de Deva, casă nouă 3 nivele + gara,.
800 mp teren, canalizare, apă gaz, curent, 75.000 
euro, tel. 0722/564004. (Al)
• In Deva, 3 camere, bucătărie, baie, teren 300 
mp, preț 90.000 euro, negociabil, tel. 0740/210780. 
(Al)
• urgent, 4 camere, baie, bucătărie, curte și 
grădină st= 1.500 mp, apă curent, sobă teracota, 
zona Cristur, preț 1,8 miliarde, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• urgent 2 camere, hol, bucătărie, cămară beci, 
bucătărie de vară, anexe, apă curentă, curent 
trifazic, livadă s=2000 mp + 2000 mp teren lângă 
casă, zona Geoagiu, preț 25.000 euro. neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• casă nouă D+P+M, living, bucătărie, baie, 3 
camere, toate utilitățiile, st 380 mp, zona 
Dorobanți, preț 350.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0720/387896. (A5)
• 3 camere, 2 băi, 2 bucătării, dec., CT proprie, 
termopane, teren aferent st= 500 mp, Deva, zonă 
semicentrală, preț 360.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0720/387896.(A5)
• zona Str. Eroilor, construcție 1980, P+l, 5 
camere, scară interioară, garaj, C.T., curte st= 
500 mp, preț 130,000 euro, tel. 206003,230324. 
(A7)
• zona Creangă 3 camere, bucătărie, baie, 
s=150 mp, C.T., curte, grădină, st=950 mp, preț 
140.000 euro, tel. 206003,230324. (A7)
• zona JudecAtorlel. 4 camere, dec., 2 băi, 
bucătărie, garaj, grădină st=100 mp, preț 160.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pavilioanele ofițerilor, construcție 
cărămidă 3 camere, hol, baie, necesită 
amenajări, curte st=420 mp, liberă, preț 55.000 
euro, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Călugărenl, 2 camere, bucătărie, hol, 
teren st=400 mp, preț 220.000 lei, tel, 206003, 
230324. (A7)
• construcții 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi, 
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
■ construcții 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă, garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• urgent casă în Deva, zonă centrală 3 camere, 
baie-bucătărle-hol-terasă, încălzire centrală, 
garaj, curte, piscină, preț 150.000 euro, neg., tel. 
231.800,0745/511.776. (A9)
• urgent In Deva, 3 camere, bucătărie, baie cu 
gresie, faianță, piscină curte, ST-58C mp,,zonă 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro, neg., tel. 
231.800,0740/317.313. (A9)
• zona Parc Deva, (D+P), 6 camere, 2 băi, 
camere cu parchet, 2 centrale termice (pe gaz și 
pe lemne), garaj, anexe, ST - 800 mp, preț 190.000 
euro, neg., tel. 212.141. (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 (A10)

Vând case la țară (17)

• casă In satul Bretea Mureșană, preț nego
ciabil, Tel 0254/215795 (T)

Vând garsoniere (19)

Vând ap. 5,6 camere (09)

msc TALC DOLOMITÂ SA
• I «.1 rx K O OARA.

Societate cu vastă experiență In domeniul Industriei extractiv», caută 
candidați motivați (I cu potențial pentru următoarele poziții:

CONTABIL ȘEF
Cerințe generale-
• Absolvea cu dlploreă da licență «I învățământului 
supwigRxtonomic.

■ Abiiităli manageriale și de comunicare, spirit de 
echipă.dinamic.
• Expenentă relevantă în domeniu
• Foarte bune <4>ilitați de orerare PC

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

ȘEF MAGAZIN
Cerințe generale:
■ Studii superioare și experiență in vânzări
■ Abilități manageriala și de comunicare, spirit do echipă,dinamic
< Capacitate de a lucra in condiții de stres șl program prelungit
■ Cunoștințe foarte bune privind piața materialelor de construcții
• Abilități de operare PC și cunoștința de contabilitate primară
■ Carnet de conducere categoria ,B‘ constituie un avantaj.

S« oferă:
• Pachet salaris motlvant și multiple 
beneficii.
• Posibilitatea de a lucra Intr-o echipă 
tânără, intr-un mediu modem, 
profesional și In plină dezvoltare

Candidați care întrunesc condițiile prevăzute, sunt rugați să depună un dosar care să conțină o 
scrisoarea de intenție, cumculum wlae. copie act studii, copie act identitate până cel târziu In data de 
19.01.2007 ia sediul firmei noastre din str. Zlaști, nr.121, Hunedoara sau e-mail. tdhd@rdslink.ra

Informații suplimentare : Serviciul Resursa Umana • Mobil: 0741/229320 
Doar candldațll aalactațt vor fi contactați. (74521)

secretară
Conatpfc

- cunoștințe operate PC ExseQ;

- cunoașterea unei limbi străine de circulație nternațlonală (preferabil 
engleză);

- cunoștințe în domen u.

Interviul va avea loc la sediul societății (Deva, str. Mmm, mM M data 
de 20.01.2007, ora 09.00.

Persoanele interesate pot trimite CV și Scrisoare de Intenție la tei.rtax: 
0254.230.305.

(74413)

DEVA
Bd. 1 Decembrie 20 A 

( centrul vechi >
0254.212.215 

Luni-Vineri 10.00-18.00 
10.00-13.00

• zona L Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et. bun, 3 băi, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg., tel. 
074R/7RSR7I). (A8)

Vând case, vile (13)
• casă In 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)

• două camere, terasă închisă, parter, 
contorizări, faianță, gresie, zona Dacia, preț 
70.000. Tel. 0254/229017,0728/069396. (T)
• somldEComandatt, balcon închis, gresie + 
faianță ușă metalică, st 32 mp, zonă ultracen
trală preț 820 mii., negociabil, tel. 0742/019418. 
(Al)
• Deva, *ta) 3/4, zona Gojdu, parchet, contorizări 

i complete, preț 67,000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• lemldee, 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)
e 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)
• Zamfirescu, parter, contorizări, preț 22.000 
euro, tel. 22J712,0724/305661. (A2)
• Dada, et 3, dec., contorizări, amenajat, preț 
67.000 ron, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• semidec, zona Mărăști, preț 65.000 RON, tel. 
0740/290024. (A3)
• dec, gresie, faianță parchet, CT. bucătărie 
modificată, zona Dorobanți, st=40 mp, tel. 
0740/290024. (A3)

o urgent, semidec, parchet, gresie, faianță, 
repartitoare, mooilată, balcon închis, zona 
Mărăști, preț 670 mii., neg, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• decomandată, 38 mp, cu balcon, parchet, 
gresie, faianță, apometre, repartitoare, gaz 2 
focuri, zona Dorobanți, stare foarte bună, preț 
31000 euro negociabil, tel. 0745/302200, 
0723/251498,232808. (A4)
»zona Decebal - I. Maniu, etaj intermediar, 
decomandată, parchet, contorizată, stare bună, 
ocupabilă în 7 zile, preț 85000 ron negociabil, tel. 
0740/535095,0730/474275,232808. (A4)
• garsonieră, decomandată, cu balcon, parchet, 
gresie, faianță, apometre, repartitoare, mobilă, 
zona Zamfirescu, stare bună, se poate da și cu 
chiriași, preț 75000 ron negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498. (A4)
»zona Carpați, etaj intermediar, parchet, 
faianță, gresie, poziție bună, bine întreținută, 
ocupabilă foarte repede, preț, 75000 ron nego
ciabil, tel.0740/535095,0730/474275,232808. (A4) 
s et 1, parchet, balcon închis, Instalație pt. 
centrală termică contorizări, fără îmbunătățiri, 
Calea Zarandului, preț 65.000 ron, neg., tel. 
223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
» et 3, gresie, faianță contorizări, Al. Romanilor, 
preț 70.000 lei, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)
» dec, et 3, gresie, faianță contorizări la apă și 
gaz (2 focuri) balcon închis, interfon, Eminescu, 
preț 60.000 ron. tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• urgent zona Dacia, dec., et. bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578, (A8)
• zona Dada, 1 cameră, baie, parchet, marmură, 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48.000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet, gaz contorizat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră, gresie, faianță, inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată, preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288. (A8)
• zona Zamfirescu Deva, dec., amenajată 
(parchet laminat, gresie, faianță), contorizări, 
etaj 3, preț 85.000 Ron, neg., tel. 231.800, 
0740/317.314. (A9)
• zona Dada, Deva, dec., amenajată (gresie, 
faianță), mobilă de bucătărie, cameră cu 
parchet, contorizări, preț 68.000 Ron, neg., tel. 
231.800,0740/317.314. (A9)

• Brad, confort 1 sporit, etaj 2, mobilată preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490. 
0788/158.483. (A10)

Vând terenuri (21)

• două terenuri extravilan, de 6.000 și 24.700 mp, 
localitatea Totești ■ Hațeg, lângă canton, acte tn 
regulă titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)
• Intravilan Duva, 2 parcele 1700 mp, zona 
Zarand ■ „bazin apă", toate facilitățile, apă gaz, 
canal, curent, drum acces, preț negociabil. Tel. 
0743/011772. (T)
• Intravilan Mintia, 2600 mp, preț 7 euro mp, 
negociabil. Tel. 0746/164081. (T)
• In Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 
mp/parcela, fs 22 m, facilități, 20.000 euro 
parcela, tel. 072^/564004. (Al)
• Intravilan In Șoimuș, ST 4600 mp, fs 70 m,:& ? 
20 euro/mp parcela, tel. 0740/210780. (Al) ’

• urgent teren intravilan, st=3.519 mp, fs=20 m, 
zona Bărsău, preț 1,5 euro/mp, acces din drum, 
tel. 0740/290024. (A3)
• teren Intravilan, st=2.750 mp, fs=20 m, 
facilități: apă curent, gaz, zena Sântandrei, preț
15 euro/mp, tel. 0740/290024. (A3)
• teren Intravilan, sts 5.700 mp, fs=30 m, 
facilități: apă gaz, curent, zona Sântuhalm, preț
20 euro/mp, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• zona Deva, Mintia, Vețel, Șoimuș, Bălata, 
Hărău, Bîrsău, Simeria, Sîntandrei, deal pt. 
investiție, parcelare, construcție casă pt firme, 
etc., preț negociabil, tel. 0730/47427* 
0740/535095,232809. (A4)
• In Deva, zona Eminescu, ST -17000 mp, 
parcelat, de la 500 mp, la 800 mp, teren plan, 
formă dreptunghiulară, poziție bună ideal pt 
investiție, construcție casă, acte la zi, preț de la 
13 euro, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 
0723/251498,0740/535095,0788/165703. (A4)
• la DN7, între Sântandrei șl Simeria, 3 parcele a: 
1.800 mp, 1.600 mp, 1.100 mp, preț 25 euro/mp, 
tel. 223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• teren extravilan în suprafață totală de 160.000 
mp, parcelabil în parcele cu suprafețe de 6.000 
mp-1&000 mp, situat între Deva și Simeria, preț
3 euro/mp, neg., tel. 223400, 0721/577366, 
0740/914688. (A5)
• st = 1.000 mp, din care 400 mp intravilan îri
zona Uzo Balcan, preț 30 euro/mp, neg., tel, 
223400,0720/387896,0742/005228 (A5) -,3

S.C. SILVERLIVE PROD SRL, cu sediul in loca
litatea Teliucu Superior, Str. Principală, nr.83, județul Hune
doara, anunță depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației 
de mediu pentru obiectivul „Exploatare forestieră".
Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hunedoara, zilnic, intre 
orele 8-16.
Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în termen de 10 
zile lucrătoare de la data anunțului. (74 >

SUPER OFERTĂ! 
Uși de interior PORTA DOORS
■ TAMPLARIE PVC Șl ALUMINIU PROFIL! 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

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)

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

mailto:tdhd@rdslink.ra
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parte a unei corporații internaționale mass-media 
a care deține poziția de lider în publicarea de ziare

W și servicii Intemet în vestul Austriei, în 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

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)

• it = 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)
• Deva, Intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro. neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• Intravilan h Deva, zona Zăvoi. S -1000 mp, FS 
-18 m, utilități în zonă, preț neg., tel. 212.141 sau 
231.800. (A9)
• zona Bejan, Deva, S - 500-1000 mp, toate 
utilitățile în zonă, preț 25 euro/mp, tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• Brad, 1000 mp, pt. construcție vilă, în satul 
Dudești (Dealul Mare) preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad • Deva, 1800 mp, intravilan, acces la 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil,

’-Mitei. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483.
(A10)

' -• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• Brad, 03 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanță, la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 1350 mp, intravilan, zona B, preț nego
ciabil, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

Cumpăr teren (22)

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

• intravilan și extravilan, zona Deva, minim de 
Utilități. Tel. 0720/462263,0730/189668. (T)

Vând spații comerciale (25)

• in Deva + teren, 2 garaje, centrală termică, 
canalizare, apă, gaz, curent, 82.000 euro, tel. 
215212. (Al)
• urgent, hală de producție, 5 birouri, rampă, 
poduri rulante, curent trifazic, CT, teren aferent 
4800 mp, zona industrială Deva, tel. 0740/290024, 
0254/232060. (A3)
• zona Mărăsti, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578. (A8)
• zona Gojdu, Deva, pretabil pentru spațiu de 
producție, ST -150 mp, 2 intrări, acces auto și 
pietonal, preț 80.000 euro neg., tel. 231.800, 
212.141. (A9)

jp, • clădire P+2, construcție nouă, sc 320 mp, 
•J amenajată, pretabilă pentru laborator, birouri, 
? CT, Deva, preț 210.000 euro tel. 0740/317.314. 
J (A9)

ANGAJEAZĂ

AGENTI COMERCIALI 
Cerințe: permis categ. B

CV-urile se depun la fax: 234.349, 
până la data de 26.01.2007.

(74960)

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

• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)

Imobile chirii (29)
• închiriez apartament 3 camere, Deva. Bdul 
Decebal, toate facilitățile, pe termen lung, preț 
200 euro, negociabil. Tel. 0722/328820, 
0745/080899. (T)
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere, 
Deva, etaj 1, piață, renovat, mobilat complet, 
centrală termica, preț 200 euro/lună. Tel. 
0722/564004,0722/968910. (T)
• Închiriez urgent apartament 2 camere, Deva, 
contorizări, preț foarte avantajos. Tel. 
0723/683113. (T)
• ofer spre închiriere garsonieră, zona M. 
Eminescu. Tel. 0741/253795. (T)
• garsonieră, Deva, complet mobilată, 80 
euro/lună, tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere, Deva, complet mobilat, 
150 euro/lună, tel. 215212. (Al)
• 80 mp,3 camere, toate utilitățile, curte 120 mp, 
Hunedoara, preț 400 euro. tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• garsonieră mobilată, aragaz, frigider, zona
Mărăști, preț 110 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• apartament 2 camere dec., mobilat complet, 
aragaz, frigider, zona Piață, preț 150 euro/lună, 
tel. 0740/290024. (A3)
otn Deva, Bd. 1 Decembrie, S - 140 mp, 
amenajat, contorizări, preț neg., tel. 
231800.0745/511.776. (A9)
• zona 22 Decembrie, Deva, S - 203 mp, preț 
neg., tel. 212.141,0745/511.776. (A9)
• zonă ultracentrală, Deva, S 45 mp, preț 20 
euro/mp, tel. 231.800. (A9)
• zona gării Deva, dec., amenajat stil occidental 
(CT, termopane, spoturi, gresie, faianță), mobilat 
și utilat integral, etaj 3, preț 320 euro/lună, neg., 
tel. 0745/511.776. (A9)
• zona Băkescu, dec., baie cu gresie, faianță, 
CT, termopane, utilat și mobilat integral (totul 
nou), 400 euro/luna, neg., tel. 231.800, 
0723/619.177. (A9)

Auto românești (36)

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

Auto străine (37)
• vând Renauit Twingo 1,2 i, af 2001, recent 
adus, impecabil, 63.000 km, preț 4.550 euro nego
ciabil. Tel. 0723/455092,711063. (T)
• vând Votvo V401,9 TDi, af 2001, full-electric, 
ABS, SRS, TLC, 6 airbag, MP3, climă, jante Al 16 
inch, 8500 euro. Tel. 0723/227569. (T)
• vând VW Golf II, TD, af 1986, VT 2008, piese de 
schimb, preț negociabil. Tel. 0722/566983. (T)

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

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

Piese, accesorii (42)

• vând portbagaj auto, de fabrică, stare foarte 
bună. Tel. 0254/211124. (T)
• vând uși Opel Astra combi, 4 bucăți, complete, 
af 1994, preț bun. Tel. 0742/265124,0765/359284. 
(T)

Mobilier și interioare (47)
• vând comodă nouă cu 4 sertare, dimensiuni 
109/66/35, preț 200 ron. Tel. 0745/750705. (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 
latei. 222137,0724/759002. (T)
• vând mobilă de sufragerie, completă, cu 
bibliotecă; mobilă de bucătărie, suspendată, 
aragaz, covor persan 3/4 m. Tel. 0723/851439. (T)
• vând mobilă: 2 vitrine, masă 8 persoane, 
fotolii, ușă, bufet bucătărie, preț 1200 ron. Tel. 
0254/229017,0728/069396. (T)
• vând mobilă combinată, pat dublu, dulap, 
vitrină, măsuță +2 fotolii, birou, toate stare 
foarte bună. Tel. 0720/400422. (T)
• vând ușă exterior cu toc, ușă interior cu toc, 
geam în 2 canate cu toc, 18 geamuri simple fără 
toc, negociabil. Tel. 0723/455092,0254/711063. CT)

Materiale de construcții (53)

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

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând 2 vaci și 2 vițele, preț negociabil. 
Informații, Cărpiniș, nr. 55. (4/17,01)

• vând cățel vânătoare rasa Foxterier, vârsta 2 
luni, preț 50 euro/exemplarul. Tel. 0254/265072, 
comuna Băița - Hărțăgani. (8.17.01)
• vând cățel Boxer german din părinți campioni, 
vârsta 6 luni, cu carnet de sănătate, și purceluș 
de Guineea. Tel. 0723/506443. (T)

• vând ponimb 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)

Instrumente muzicale (60)

• vând pianină Ceaikovski 7,5 octave, placă 
bronz, corzi încrucișate, stare foarte bună preț 
1000 euro, negociabil. Tel. 0751/224104, 
0354/105708, Deva. (T)
• vând saxofon sopran, preț avantajos. Tel. 
0722/842710. (T)

Altele (61)

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

• cumpăr lăzi de plastic, deșeu. Tel. 
0723/227569. (T)
• vând țuică de prune calitate excepțională, 
ideală pentru orice tip de evenimente, preț 
negociabil, în funcție de cantitate. Tel. 212242 
Sau 0721/400563. (T)

Cititorii Cuvântul 
liber: 

Oameni bine 
informați! 

Ziarul familiei tale!

Informația te privește!

< A
Top A8A Construct SRL, localitatea Simeria Veche, | 

Balastieră, fără număr, anunță elaborarea primei versiuni a Planului 
Urbanistic Zonal privind „Hale producție, reparații, spații administra
tive" în incinta balastierei și declanșarea etapei de încadrare pentru 
obținerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a 
planului/programului se poate realiza la APM Deva, str. A. lancu, nr. 
25, zilnic, între orele 8-16.

(2/17.01)

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul ARPM 
Timișoara, Bd. Mihai Viteazul, nr. 32, în termen de 18 zile calendaristice 
de la data prezentului anunț.

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 3O.O1.2007, 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.

Personalul din Primăria orașului Geoagiu este alături 
de colegul Igna Ioan în momentele grele pricinuite de 
trecerea în neființă a tatălui său

IGNA IOSIF
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Suntem nr. 1 
în județul 
Hunedoara

Pierderi (62) Comemorări (76)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Lupea Gheorghe. Se declară nul. (6/17.01)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Vasiu Samflora. Se declară nul. (1/17.01) .
• pierdut certificat înmatriculare aparținând SC 
Virgil Silvicom SRL Deva, eliberat de ORC Deva. 
Se declară nul. (10/17.01)

Licitații (64)

• Consiliul Director al Asociației Cerna Deva 
organizează, în data de 22 ianuarie, ora 14, 
licitație pentru concesionarea pășunii pentru oi, 
pe anul 2007, în clădirea școlii din Sântuhalm. 
Tel. 0254/210867. (11/17.01)

Solicitări servicii (71)

• caut femele pentru îngrijirea unei bolnave. Tel. 
215396, orele 15-18. (5/17.01)
• caut urgent femeie pentru îngrijirea unei 
femei bolnave, în Deva, la domiciliul acesteia, 
permanent. Tel. 0254/219934. (T)

Prestări servicii (72)

•abordabil, transport zilnic, sigur șl rapid, 
persoane In Italia ■ IOD euro, Spania ■ 120 
euro, Franța, Portugalia șl Belgia, cu mașini 
modeme; r rf pentru grupuri; asigur 
necesanjl pentru o călătorie sigură. Tel. 
0723/329600, 0765/455835, 0743/241010. 
(4/21.11)

Se împlinesc 6 luni de la plecarea dintre noi a 
iubitei și neprețuitei noastre soție și mamă, arde
leancă din Orăștie

DAN MARLA LOLI
Amintirea ei vie și chipul ei blând, frumos, drag și 

fermecător vor dăinui mereu în inimile noastre și 
ale celor care au cunoscut-o și le-a fost dragă, i-au 
fost alături prietenește și au prețuit-o. Comemo
rarea sâmbătă 19 ianuarie, ora 11, la Catedrala „Sf. 
Nicolae” din Deva.
Dumnezeu să o odihnească în pace și să-i aibă 

în pază sufletul ei nobil și curat.
Familia, Dan soț și Dana fiică

• meditez Intensiv matematică pentru capaci
tate pe baza testelor naționale propuse; prima 
ședință, gratuit. Hunedoara, tel. 0740/194667. (T)
• transport marfă și mobilă local, preț 30 ron pe 
cursă. Tel. 0745/080899,0722/328820. (T)
• transport persoane Italia, Germania, Franța, 
Belgia, Anglia, Spania, Portugalia, la destinație. 
Tel. 0745/568861, 0742/121148, 0749/037604. 
(73824)

(12/17.01)

Decese (75)

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)
• magazin încălțăminte, centru, Deva, anga
jează vânzătoare. Tel. 0727/881104. (10/16.01)
• Motel Lowe angajează bucătar specialist, 
salariu corespunzător. 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)
• societate comercială angajează doi montatori 
pal melaminat. Informații Deva, tel. 0254/212221 
sau 0722/524805. (13/8.01)
• societate comercială din Hunedoara, cu 
specific panificație, angajează gestionar- 
distribuitor, tehnolog, șofer-distribuitor. 
Informații latei. 0254/749092. (10/11.01)
• vânzător, Deva, 3 posturi, data limită 9.02. 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, Lupenl, 1 post, data limită 30.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Lupenl, 3 posturi, data limită 30.01. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Orăștie, 4 posturi, data limită 31.01. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Simeria, 1 post, data limită 20.01., 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 -16.
• vulcanizator 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.
• zidar-restaurator, Deva, 3 posturi, data limită 
9.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar-restaurator, Lupeni, 4 posturi, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• zidar-rosar-tencuitor, Brad, 4 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• zidar-șamotor. Hunedoara, 1 post, data limită 
15.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• zugrav-vopsitor, Brad, 1 post, data limită 15.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.

Colectivul SC Danielle Company Deva este alături de 
colega lor Cacio Sorina în greaua încercare pricinuită 
de încetarea din viață a tatălui său

IOANCI CACIO
Sincere condoleanțe. 

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

(7/17.01)

Colectivul DSVSA Hunedoara este alături de colegii 
Jula Ioan și Mihai în greaua încercare pricinuită de 
încetarea din viață a celei care a fost mamă și bunică

JULA ANA
Sincere condoleanțe.

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

(9/17.01)

Cu adâncă durere în suflet familia anunță încetarea 
din viață a celei care a fost o bună soție, mamă, 
bunică,

înv. GAVRILĂ MARLA
înmormântarea va avea loc vineri 19 ianuarie, ora 13, 
de la Casa mortuară Deva la Cimitirul Bejan.

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

(74987)/

(74728) ;746Q5)

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
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• Recunoaște. Supermo- 
delul Naomi Campbell a 
recunoscut; în fața unei 
instanțe din Manhattan, că 
și-a atacat menajera cu un 
telefon mobil și a fost con
damnată de judecător la

Are o stea pe Walk of Fame

cinci zile de muncă în folosul comunității.

Actori iordanieni, îmbrăcați în 
soldați romani, au reînviat atmosfera 
perioadei antice a orașului Petra, aflat 
pe lista de propuneri pentru cele Șapte 
Noi Minuni ale Lumii. (Foto: epa)

■ Magnatul american 
Donald Trump a primit 
o stea pe celebrul „bule
vard al gloriei".

Los Angeles (MF) - Magna
tul american imobiliar Don
ald Trump a primit o stea la 
Hollywood, pe celebrul „bule
vard al gloriei”, ca recom
pensă pentru incursiunea sa 
în lumea divertismentului cu 
o emisiune de televiziune de 
tip reality show, „The 
Apprentice” („Ucenicul”).

Steaua lui Trump, situată 
pe trotuar la intersecția a 
două dintre cele mai mari 
artere ale capitalei americane 
a cinematografiei, Hollywood 
boulevard et Highland ave- 
nue, este cea de-a 2.327-a care 
ornează „bulevardul gloriei”, 
una dintre principalele a- 
tracții turistice la Los Ange
les. Miliardarul a fost însoțit 
la ceremonie de cea de-a treia 
sa soție, Melania, în vârstă de

Turneu mondial
Los Angeles (MF) - 

Cântărețul de muzică 
country Keith Urban, 
soțul actriței Nicole Kid- 
man, a fost externat din 
clinica de dezintoxicare 
unde a urmat un trata
ment împotriva alcoolis
mului și se pregătește de 
un turneu mondial pen
tru promovarea celui 
mai recent album al său. 
Urban (39 ani) a fost 
internat la clinică timp 
de trei luni.

in era digitală
Sundance (MF) - Festi

valul de la Sundance in
tră în era digitală anul a- 
cesta cu un blog video, 
cu scurtmetraje de vân
zare pe iTunes, bloguri 
oficiale ale sponsorilor, o 
comunitate virtuală pe 
Second Life și nenumă. 
rate site-uri independen
te. S-a ajuns la un acord 
cu Apple's iTunes Store 
pentru vânzarea online a 
32 de scurtmetraje pentru 
prețul de 1,99 dolari bu
cata. Filmele vor putea fi 
vizionate gratuit și pe 
site-ul de internet oficial 
al festivalului.

Denzel (Foto: EPA)

Cel mai 
iubit
Los Angeles (MF) - 
Denzel Washington 
s-a situat pe primul 
loc în celebrul top 
Harris al starurilor 
cele mai iubite, rea
lizat la nivel național 
în Statele Unite, sur- 
dasându-l pe Tom 
Hanks care a deținut 
supremația în ultimii 
doi ani. Hanks s-a si
tuat pe locul al 
doilea. Deși partitura 
lui Washington (52 
ani) din recent 
lansatul film „Deja 
Vu" nu a fost 
strălucită, actorul a 
fost foarte apreciat 
pentru rolul pe care 
l-a avut în pelicula lui 
Spike Lee, „Omul din 
interior". John 
Wayne s-a situat pe 
locul al treilea.

Stațiune montană evacuată
■ Incendiile din Aus
tralia distrug locuințe și 
determină evacuarea 
unei stațiuni montane.

Canberra (MF) ■ Flăcările 
care au cuprins regiunea 
muntoasă din sud-estul Aus
traliei au forțat evacuarea sa
tului Thredbo din New South 
Wales, o stațiunea montană 
situată la 150 de kilometri sud 
de Canberra. Autoritățile lo
cale au anunțat că se con
fruntă cu unul din cele mai 
grave incidente de acest tip. 
Deși temperaturile ajungeau 
la 40 de grade Celsius,

Stare de catastrofă naturală
■ Peste 40 de morți în 
SUA și stare de cata
strofă naturală în Mis- 
souri, din cauza vremii.

Șapte pescăruși se bucură de puțin 
soare în Frankfurt Oder, Germania.

Chicago (MF) - Casa Albă a 
decretat stare de catastrofă nat
urală în Missouri, după ce de
clarase stare de urgență în 
Oklahoma, în urma inunda
țiilor și căderilor de zăpadă, 
care au provocat moartea a 42 
de persoane pe întreg teritori
ul țării. Frontul rece care s-a 
abătut asupra centrului țării, 
producând scăderea tempera
turii cu peste 15 grade, a 
început să se deplaseze luni 
spre est. în statul New York au 
fost prevăzute marți și mier
curi căderi masive de zăpadă. 
Un număr de 51.000 de locuințe

(Foto: EPA)

Nominalizări Brit Awards
Londra (MF) - Lily Allen este, cu patru 

nominalizări, este favorită la ediția din 2007 
a Brit Awards, distincții ale industriei muzi
cale britanice care vor fi acordate pe 14 fe
bruarie, Londra. Lily Allen a fost nominali
zată la categoriile „cea mai bună cântăreață 
britanică”, „cel mai bun album britanic”, 
„cel mai bun debut britanic” și „cel mai 
bun single britanic” pentru melodia „Smile”. 
Trupa rock Muse a fost nominalizată la trei 
categorii, pentru „cel mat bun grup brita
nic”, „cel mai bun album britanic” și „cea 
mai bună interpretare live”. La categoria 
„cel mai bun grup britanic” mai concurează 
Arctic Monkeys, Kasabian, Razorlight și 
Snow Patrol. Grupul american Gnarls 
Barkley a obținut tot trei nominalizări, pen
tru „cel mai bun grup internațional”, „cel 
mai bun album” și „cel mai bun debut”.

Favoritele criticilor la Oscar
■ Filmele „Babei" și 
„Cârtița" sunt favoritele 
criticilor americani la 
premiile Oscar.

Los Angeles (MF) ■ Dacă dra
ma „Babei” a fost propulsată în 
cursa pentru Oscar după ce a 
primit Globul de Aur pentru 
cel mai bun film, thriller-ul 
„Cârtița” rămâne favorit într-o 
cursă strânsă unde „Dream-

Donald Trump (Foto: epa)

36 de ani, și fiul lor, Barron, 
în vârstă de 10 luni.

Cu o avere evaluată la 2,9 
miliarde de dolari, Trump a 
devenit de șase sezoane o 
vedetă de televiziune, cu real
ity show-ul „The Apprentice” 
în care miza este reprezentată 
de un post într-una din com
paniile sale. Cultivând un stil 
tiranic, miliardarul este cele
bru pentru replicile sale 
favorite: „you're fired!” („ești 
concediat!”) și „you're hired!” 
(„ești angajat!”).

autoritățile din sudul statului 
Victoria au continuat să se 
lupte cu flăcările care au dis
trus opt case în timpul nopții 
și au pus în pericol alte 12 
comunități.

Incendiile declanșate în 
cele mai multe cazuri de ful
gere au distrus peste 1,1 de 
milioane de hectare de teren 
din Victoria, în timp ce au 
avut loc incendii și în alte 
patru state australiene. In
cendiile au provocat întreru
perea alimentării cu energie 
electrică în Melbourne, iar un 
alt incendiu a ajuns la Toom- 
bullup, distrugând cel puțin 
șapte case.

in McAlester, Oklahoma, copacii erau acoperiți cu un strat de 
gheață (Foto: EPA)

și întreprinderi au rămas fără 
curent electric. Serviciul na
țional de meteorologie a trimis 
avertizări cu privire la pro

girls” păstrează câteva șanse de 
a se impune, subliniază criticii 
americani. „Dreamgirls” a câș
tigat trei trofee Globul de Aur. 
în cursa pentru Oscar, „dacă 
un film și-ar putea face loc 
între «Babei» și «Cârtița» acela 
ar fi «Dreamgirls», unde parti
turile actorilor sunt formida
bile”, este de părere Lew Har
ris, responsabil al site-ului cine
ma movies.com. Martin Scors- 
ese a obținut Globul de Aur

ducerea de inundații în mai 
multe state, din Louisiana, 
până în Ohio și Illinois. Casa 
Albă a decretat stare de ur- 

pentru cel mai bun regizor pen
tru „Cârtița”. „Vorbesc cu 
membri ai juriului în fiecare zi 
și zvonurile care vin de la Aca
demie (americană de film n.r.) 
indică faptul că filmul «Cârtița» 
va fi recompensat cu Oscarul 
pentru cel mai bun lungme- 
traj”, a spus Tom O'Neil, jur
nalist al Los Angeles Times.

Pe 23 ianuarie se vor anunța 
nominalizările la premiile 
Oscar. 

gență în Oklahoma, furnizând 
un ajutor federal pe termen 
scurt acestui stat în care, în 
ultimele trei zile, au fost înre- ’ 
gistrate 14 decese.

Circa 103.000 de persoane au 
rămas fără curent electric. în 
statul Missouri, penele de 
curent au afectat nu mai puțin 
de 300.000 de persoane, fapt 
care a determinat Casa Albă să 
decreteze stare de catastrofă 
naturală. în Texas, intervenția 
Gărzii Naționale a fost solici
tată după căderea unor ploi 
masive, care au provocat inun
dații și evacuarea locuințelor, 
în California, guvernatorul Ar- 
nold Schwarzenegger a decretat 
marți stare de urgență în mai 
multe regiuni agricole, din ca
uza pagubelor provocate de 
înghețul culturilor.

Preoți Shugendo s-au 
rugat în fața unei cas
cade în cadrul practi
cilor ascetice de iarnă, 
în munții Kumano, 
provincia Wakayama. 
(Foto: EPA)

movies.com

