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Averse de ploaie și vânt.

dimineața la prânz seara

Au dispărut 4000 de piese
• Raritate. Numărul persoanelor cu diplomă 
de calificare este pe cale de dispariție în 
județul Hunedoara. „Ne confruntăm cu o 
lipsă de forță de muncă pe piața hunedo- 
reană. Personalul calificat devine o raritate. 
Pentru aceasta ne pregătim în 2007 cu peste 
30 de cursuri de calificare", declară Vasile 
Iorgovan, director ATOFM Hunedoara. (C.B)

■ Inventarul de la 
Muzeul Sarmizegetusa 
a demonstrat lipsa a 
4000 de piese muzeale.

Sarmizegetusa (I.J.) - La 
inventarul încheiat, la sfâr
șitul lui 2006, la filiala Sar
mizegetusa a Muzeului Civi

cl persoane, printre care li® 
Sindicatului Energeticieniloi 
cadrul SG „Electrocentrale” 
Mintia și soția acestuia, au 

! grav rănite în urma unui • 
ident rutier petrecut ieri 
tineață, pe DN7, în localitate; 
ămaș. /p.3 (Foto: Traian Mah 

.. www.huon.ro .. jjj

Sunt 15 pe loc pentru armată

0 nouă materie în școli
Deva (C.B.) - în prima perioadă a acestui 

an Ministerul Educației și Cercetării în 
colaborare cu Autoritatea Națională pen
tru Protecția Consumatorilor vor elabora 
propunerile pentru o nouă materie în licee. 
Din anul 2007-2008, liceenii vor studia obli
gatoriu disciplina “protecția consumatoru
lui” care va include programe de educare 
și aspecte importante ale protecției con
sumatorilor, precum și cunoașterea practi
cilor comerciale ale producătorilor, presta
torilor sau distribuitorilor. La Deva, elevii 
și profesorii au opinii diferite cu privire la 
acest aspect, /p.5
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■ Peste 500 de tineri 
vor să facă parte din 
rândurile soldaților sau 
gradaților voluntari.

Deva (M.S.) - Calitatea sol
daților sau gradaților volun
tari din armata română tinde 
spre standarde dintre cele mai 
ridicate, dacă este să ne refe
rim la numărul mare de tineri 
interesați să ocupe posturile

Inaugurarea noului sediu al ISJ
Mai scump ca Bruxelles-ul
la pfețul vilelor șiapadaniriteta de lux, EtareșlhL 
bate de departe Vatșovi’âsâb Safiă, dar și capitala 
Uniunii Europene. ..

■ Noua clădire a Ins
pectoratului Școlar Jude
țean Hunedoara este 
dată în folosință astăzi.

Deva (S.B.) - Construcția 
clădirii inspectoratului a 
început încă din 1991, 
neputând fi terminată din 
cauza lipsei fondurilor nece
sare pentru o lucrare atât de 
mare. în 2006 Ministerul Edu
cației și Cercetării a alocat 
proiectului un fond de 20 de 
miliarde de Iei vechi, bani 

lizației Dacice și Romane Hu
nedoara au ieșit lipsă la 
inventar 4.000 de piese. „O 
parte din ele sunt dispărute 
din al doilea război mondial. 
Există și mai multe procese- 
verbale prin care se demon
strează că cele mai multe din
tre piese au fost înstrăinate. 
Lipsuri s-au înregistrat și în 

disponibile în unitățile mil
itare. Cu o medie de peste 15 
candidați pe loc, județul Hune
doara se situează pe un loc 
fruntaș în ceea ce privește 
interesul tinerilor care doresc 
să facă parte din rândurile 
soldaților sau gradaților vol
untari. în plus, dintre cei 
peste 500 de candidați exis- 
tenți în baza de date a Cen
trului Mi-litar Județean, 20 la 
sută sunt absolvenți de studii 

care au fost bine veniți pen
tru că astfel s-a reușit 
finalizarea construcției imo
bilului. „în fiecare an am 
primit fonduri în acest scop 
și foarte puține au fost mo
mentele în care nu s-a lucrat 
efectiv la această construcție. 
Proiectul a durat atât de mult 
pentru că investițiile făcute 
până acum n-au fost sufi
ciente-. a declarat ing. Vasile 
Pop - ISJ. Clădirea, situată 
lângă fostul sediu al ISJ, ar fi 
trebuit să devină funcțională 
tn sețiQEffibrie 2006. 

urma celor trei furturi care au 
avut loc într-o perioadă de 
câțiva ani. Eu sunt director 
aici din 1996. Ce a fost înain
tea mea nu pot comenta, în 
special pentru că fostul direc
tor este decedat. între piesele 
lipsă, majoritatea sunt piese 
de bronz și de marmură și de 
numismatică. Piesele din aur 

superioare, iar jumătate au 
terminat un liceu și dețin o 
diplomă de bacalaureat. CMJ 
Hunedoara a declanșat activi
tatea de consiliere, înscriere 
și întocmire a dosarelor de 
candidați pentru prima serie 
de pregătire din acest an.

Informații suplimentare pot 
fi găsite pe site-ul Ministeru
lui Apărării Naționale, 
www.mapn.ro, la secțiunea 
„Alege cariera militară”, /p.6 

nu s-au pierdut”, declară 
directorul Muzeului Sarmize
getusa, Gică Băișteanu. Con
tactat telefonic, Marcel Morar, 
directorul filialei județene a 
Muzeului, consideră că „in
ventarul nu este încă finalizat. 
Nu am văzut încă rezultatele 
și nu mă pot pronunța dacă 
piesele lipsesc sau nu”, /p.6

Ucrainean 
expulzat

Deva (M.T.) - Un
ucrainean de 46 de ani a 
fost scos de pe teritoriul 

i țării, sub escortă, de că
tre polițiștii hunedoreni, 
după ce timp de zece ani 
a locuit fără forme legale 
într-o comună hunedo- 
reană, situată la poalele 
munților Retezat, /p.6

mailto:cuvantul@informmedia.ro
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• Aterizare forțată. Avionul care îl 
transporta pe ministrul norvegian de 
Externe, Jonas Gahr Store, plus un grup 
de funcționari și jurnaliști norvegieni, a 
fost nevoit să efectueze o aterizare de 
urgență la Kandahar, în sudul Afganista
nului. Pasagerii au aflat abia la aterizare 
că se află la Kandahar, considerat cel mai 
periculos oraș din Afganistan.

PSD sare la gâtul președintelui

Numai cu 
mandat

Washington (MF) - 
Președintele american, 
George W. Bush, a decis 
să nu autorizeze din nou 
programul controversat 
privind supravegherea 
fără mandat a suspecți- 
lor de terorism, plasân- 
du-1 sub autoritatea u-
nui tribunal 
special secret, 
a declarat 
procurorul 
general, 
Alberto^E^ 
Gon- HEn 
zales.

Știe pe ce se 
bazează

Madrid (MF) - Preșe
dintele Iranului, Mah- 
mud Ahmadinejad, afir
mă într-un interviu a- 
cordat cotidianului spa
niol El Mundo că Israe
lul și Statele Unite nu 
vor îndrăzni să atace ța
ra sa pe fondul crizei 
privind programul nu
clear. „Ei cunosc foarte 
bine puterea poporului 
iranian. Nu cred că vor
îndrăzni să ne atace,
nici ei, nici stă
pânii lor. Nu 
vor face 
lucru at 
prostesc 
declarat 
Ahma
dinejad.

Nuri al-Maliki
(Foto: EPA)

Critici 
dure
Roma (MF) - Preșe
dintele american 
George W. Bush, ca
re a suferit o înfrân
gere în cadrul recen
telor alegeri din Sta
tele Unite, nu a fost 
„niciodată atât de 
vulnerabil cum este 
în prezent", a decla
rat premierul irakian 
Nuri al-Maliki, într-un 
interviu publicat ieri 
de Corriere della Se
ra. „Actuala adminis
trație americană se 
află în mare dificulta
te, după înfrângerea 
electorală suferită în 
urmă cu două luni. 
Niciodată până acum 
nu am simțit slăbiciu
nea lui George W. 
Bush", a precizat li
derul irakian. „Am 
impresia că este vor
ba de ei, cei de la 
Washington, care se 
apropie de sfârșit, și 
nu de noi, cei din 
Bagdad", a adăugat 
Maliki.

Morți și răniți O mașină-capcană 
a explodat ieri într-o piață din Bagdad, 
ucigând peste 15 irakieni și rănind alți 
40. (Foto: EPA)

Clanuri în ambalaj politic

Adrian Sălăgean
adriana lageaji@infomimedia.ro

uns ca cineva 
: să amestece în

latrină pentru ca puhoiul 
dejecțiilor să erupă. Președintele 
Băsescu, via Elena Udrea, a creat 
un precedent: a dat substanță 
bănuielii tuturor că... se fură. 
Celebrul bilet e dovada total pal
pabilă că politicul își atrage
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■ PSD va declanșa pro
cedura de suspendare a 
șefului statului și cere jus
tiției să se autosesizeze.

București (MF) - PSD va de
clanșa procedura de suspen
dare din funcție a șefului sta
tului, a anunțat, ieri, liderul 
PSD, Mircea Geoană, care a 
precizat că social-democrații 
cer ca Băsescu și Tăriceanu 
să demisioneze din funcții, 
iar justiția să se autosesizeze 
în legătură cu acuzațiile pe 
care aceștia și le-au adus.

Geoană a mai spus că PSD 
va declanșa în Parlament și

procedurile de „demitere” a 
premierului Călin Popescu 
Tăriceanu. Liderul PSD a a- 
preciat că o „largă majorita-

W....................................
Să ne gândim nu numai dacă și 

când pleacă premierul Tăriceanu, 
ci ce punem in loc.

Mircea Geoană 
.................................... W 
te” din Parlament ar vota în 
acest sens.

El a precizat că social-de
mocrații vor declanșa întâi 
procedura de suspendare din 
funcție a președintelui Traian 
Băsescu, întrucât aceasta nu

depinde de convocarea Parla
mentului în sesiune extraor
dinară. Geoană a anunțat că, 
până la convocarea Parlamen
tului în sesiune extraordinară 
sau în' sesiunea care începe la 
1 februarie, social-democrații 
vor avea consultări intense cu 
toate partidele parlamentare.
Prin referendum

Procedura de suspendare 
din funcție a președintelui ță
rii presupune ca, după ce mă
sura este adoptată de Parla
ment cu votul majorității se
natorilor și deputaților, aceas
ta să fie validată de populație, 
prin referendum. în cadrul

declanșării acestei proceduri 
de suspendare, președintele 
poate da Parlamentului expli
cații cu privire la faptele ce i 
se impută.

Propunerea de suspendap” 
din funcție a șefului statuk 
poate fi inițiată de cel puțin 
o treime din numărul deputa- 
ților și senatorilor și se adu
ce, neîntârziat, la cunoștința 
Președintelui.

Dacă propunerea de sus
pendare din funcție este apro
bată, în cel mult 30 de zile se 
organizează un referendum 
pentru demiterea Președinte
lui, mai prevede legea funda
mentală.

Acuzații reciproce
■ Băsescu îi cere lui Tă
riceanu să prezinte do
vezi în sprijinul acuzații
lor pe care i le-a adus.

București (MF) - Președin
tele Băsescu îi cere premie
rului Tăriceanu să prezinte 
public dovezi în sprijinul acu
zațiilor referitoare la subor
donarea Guvernului interese
lor sale și ale oligarhiei de la 
Cotroceni, să transmită Par
chetului probele pe care le a- 
re și să revoce miniștrii care 
ar fi acționat în acest sens.

Prezentăm comunicatul Bi
roului de presă al Adminis
trației prezidențiale:.

„Având în vedere acuzațiile 
aduse de către premierul Că
lin Popescu Tăriceanu la a- 
dresa președintelui Traian 
Băsescu, referitoare la «subor

donarea Guvernului interese
lor sale și ale oligarhiei de ca
re s-a înconjurat la Cotro
ceni», președintele României 
îi cere primului-ministru să 
prezinte public dovezi în spri
jinul celor afirmate.

Președintele îi solicită pri
mului-ministru să transmită 
Parchetului General probele 
pe care le deține pentru înce
perea cercetării pretinselor 
acte de corupție în care preșe
dintele țării ar fi implicat.

Președintele îi cere primu
lui-ministru să îi prezinte de 
urgență cererile de revocare 
a acelor miniștri care ar fi ac
ționat pentru sprijinirea aces
tor presupuse grupuri de inte
rese de la Palatul Cotroceni.”

Președintele Băsescu a de
clarat, miecuri, că, la întoar
cerea din Serbia, a trimis la 
Guvern raportul și cârdul de

Premierul Tăriceanu și președintele Băsescu (Foto: epa)

corespondență privată cu pri- 
mul-mihistru, precizând că 
semnificația cârdului era că 
premierul îi propunea un par- 
teneriat cu oligarhiile.

Șeful statului a spus că pri-

mul-ministru îl informa în 
cârd că îi anexează un raport 
referitor la Petromidia, care 
era nesemnat și îl întreba da
că ar putea să vorbească cu 
procurorii în acest caz.

Reacțiile biletului în lumea politică
■ Politicienii se pro
nunță în legătură cu 
biletul trimis de premier 
președintelui.

București/Cluj-Napoca (MF) 
- Președintele PD, Emil Boc, 
consideră că biletul scris de 
premierul Călin Popescu Tă
riceanu confirmă relațiile sa
le privilegiate cu omul de afa
ceri Dinu Patriciu.

„Aceste relații se înscriu în 
rândul altor gesturi făcute de 
premier în sprijinul lui Dinu 
Patriciu. Biletul trimis lui 
Traian Băsescu nu se înscrie, 
însă, în cadrul relațiilor insti
tuționale președinte-premier 
și demonstrează un anumit 
tip de a face politică, diferit 
de ce s-a promis în campania 
electorală”, a declarat Boc.

Liderul PD a refuzat să se 
pronunțe din punct de vedere 
juridic asupra biletului.

în ceea ce privește reacția 
premierului Tăriceanu la pre
zentarea biletului, liderul de
mocrat consideră că aceasta a 
fost disproporționată și nu a 
făcut altceva decât să încerce 
aruncarea „gunoiului sub 
preș”.
Să-și dea demisia

Președintele PLD, Theodor 
Stolojan, a declarat că după 
dezvăluirea conținutului bile
tului de către președintele 
Traian Băsescu, singurul gest 
de onoare pe care premierul 
Tăriceanu îl mai are de de fă
cut este să își dea demisia.

„Domnul Tăriceanu mai a- 
re un singur gest de făcut, de 
onoare, și anume să își dea 
demisia”, a declarat Theodor 
Stolojan.

Liderul PLD a arătat că 
pentru el nu a fost „o surpri
ză” gestul premierului de a 
interveni pe lângă președin

tele Băsescu.
„Pentru mine nu este o sur

priză că, până la urmă, super
ficial cum este, a putut să 
scrie și pe hârtie să ceară 
intervenția pentru un om 
aflat sub anchetă penală, să 
intervină în actul de justiție. 
Pentru mine a fost clar din 
momentul în care a chemat 
ministrul Justiției în cabine
tul lui pentru a-1 pune față în 
față cu un om aflat sub 
anchetă penală”, a afirmat 
Stolojan.
„Căderea” președintelui

Președintele PRM, Corneliu 
Vădim Tudor, a declarat că 
povestea cu biletul trimis de 
premier președintelui este 
„însuși faptul că acest Băses
cu bagă la înaintare pe o per
soană profund imorală - așa- 
zisa soție a mafiotului Dorin 
Cocoș - îmi provoacă repul
sie”, a mai spus C.V. Tudor.

■
k't.'ii 4 ii 4-4?ST*

Sorin Ovidiu Vântu

SOV, după gratii
București (MF)

Instanța Judecătoriei sec
torului 1 București l-a 
condamnat, ieri, pe Sorin 
Ovidiu Vântu la doi ani 
de închisoare și plata a 
150.000 de lei cheltuieli 
judiciare către stat în 
dosarul privind consti
tuirea Băncii de Investiții 
și Dezvoltare (BID). 
Instanța a constatat că in
fracțiunea de fals în de
clarații s-a prescris, con- 
damnându-1 pe Vântu 
pentru uz de fals, la doi 
ani de închisoare în re
gim de detenție.

foloase siluind nerușinat sepa
rarea puterilor în stat și 
democrația. într-atât de 
încetățenit, scuzați-mi termenul, 
este acest obicei prin lumea 
gulerelor albe încât premierul 
Tăriceanu nici nu s-a mai deran
jat să lucreze „curat". Discreția 
este subînțeleasă între... „gentle-

meni". Țeapă! Președintele 
Băsescu e un „golan" politic. 
Premierul Tăriceanu nu a intuit 
chestiunea și a gafat grosolan pe 
un petec de hârtie.

A fost destul pentru ca mocirla 
să colcăie. Păi nu pe tot felul de 
răvașe cu „dragă Idane, Petre, 
Radule, Nicule, Traiane, Adriane 
sau barosane" s-au făcut averile 
tranziției? Mai mici sau mai 
mari; dar egal de ilicite. Așa că 
dansul cu poalele în cap a 
început.

Premierul sare de chestiune în 
sus și dă „în gât" grupurile de 
interese din jurul Președintelui

’ * * * » F • I * »’........
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Băsescu, cu Udrea, Cocoș, și 
patrimoniul de invidiat al Regiei 
pentru Administrarea Patrimoniu
lui Protocolului de Stat (RA- 
APPS). Fostul ministru Sereș, iese 
și el din amnezie. Alături de 
șeful său de partid Voiculescu 
scoate din mânecă, la televizor, 
ce altceva, un nou bilet. Hârtie 
cu „influențele" olografe ale 
chiar președintelui „en titre".

i .
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la academia șpăgii. Ce-am 
înțeles de aici? Că toți știu 
despre toți că fură. Ce-am mai 
înțeles!

Tartele cu bilețele încep să 
pocnească încrucișat, vocile 
„pârăsc" sugrumate de furie, 

fețele se învinețesc și totul 
începe să semene cu un „cafteu"

Că toți au ascuns aceasta 
sub fardul luptei anti- 
corupție. Din lipsă de personal 

autorizat moral, nu poate nimen 
să facă ordine în grajdurile 
corupției românești.

Aflăm adevăruri negre numai 
ca rezultat al luptelor dintre cla
nurile cvasioficiale de interese, 
în rest, totul rămâne cum ne-am 
înțeles. Că doar nu vă imaginați 
că demisionează cineva...
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• Amendați în trafic. în urma controa
lelor efectuate în trasee, polițiștii hunedo- 
reni au aplicat 144 amenzi la legea circu
lației, din care 6 la regimul de viteză, au 
ridicat în vederea suspendării 7 permise 
de conducere și s-au reținut două certifi- 

^cate de înmatriculare. Valoarea amenzilor 
Waplicate a fost de 16.279 lei. (M.T.)

Lider de sindicat rănit

■IBM

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Monîca a născut. 
Un bilețel!

■ Liderul de sindicat al 
energeticienilor a fost 
grav rănit într-un acci
dent rutier.

Mihaela Tămaș
mihaela. tamas@informmedia.ro

Săcămaș - Liderul Sindica
tului Energeticienilor, din 
cadrul Termocentralei Mintia, 
Marcel Manga, de 43 de ani, 
a fost grav rănit în urma unui 
accident rutier, petrecut ieri 
dimineață, în jurul orei 5.00, 
pe DN 7, în apropierea 
localității Săcămaș. Marcel 
Manga se afla la volanul unui

Mașinile au fost distruse aproape total (Foto: cl)

grav

Opel Astra, alături de soție și 
o colegă a acesteia, și se 
îndrepta spre Timișoara, unde 
urma să participe la o con
ferință. „într-o curbă la dreap
ta, conducătorul unui Volks-

wagen Passat, Penkov S., de 43 
de ani, cetățean bulgar, nu a 
adaptat viteza la condițiile de 
carosabil, a derapat și a intrat 
pe contrasens”, a declarat 
purtătorul de cuvânt din ca

drul IPJ Hunedoara, subin- 
spector Bogdan Nițu. Auto
turismul condus de cetățeanul 
bulgar s-a izbit violent de 
mașina condusă regulamentar 
din sens opus de către Mar
cel Manga.

în urma impactului, Marcel 
Manga, soția acestuia și șofe
rul bulgar au fost transportați 
în stare gravă la Spitalul 
Județean Deva, fiind internați 
la Secția de Neurochirurgie. 
Victimele au fost eliberate din
tre fiarele contorsionate ale 
autoturismelor de către o 
echipă de descarcerare din 
cadrul ISU „Iancu de Hune
doara”.

Stau și mă gândesc ce bulibășeală o fi 
fost în mintea celor câtorva milioane 
de românași care stăteau cu sufletul la 

gură așteptând s-o vadă pe Monica Iu1 
nenea Columbeanu cum fată sau, mă rog, 
cum naște în direct, și care s-au trezit 
asaltați de finalul unei alte telenovele în 
care marinerul scotea „beletul" compro
mițător. Eu, cel puțin, sunt sigur că, în 
încercarea de a nu pierde momentul în 
care Băsescu arăta „beletul" și cel în care 
Monica „dădea pe-afară", în direct, pe sti
clă, s-au blocat telecomenzile prin aparta
mente și s-au împărțit pumni și palme 
familiale lă greu. Nu mai vorbesc de 
bătăile administrate pe fazele alea în care 
Columbeanu umbla cu forfecuța de unghii 
după ombilicul noului-născut, la con
curență cu cele în care Băsescu ne explica « 
cum avea el grijă să țină „beletul" la su|j-aț 
de teamă să nu-I vadă șmecherii ăia de 
europeni care ne exmatriculează din UE.

UE relansează traducătorii
■ Aderarea a readus 
„pe tapet" afacerile cu 
traduceri de docu
mente oficiale.

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Deva - Dincolo de „aface- 
rile-problemă” apărute odată 
cu aderarea în UE. există și 
afaceri care încep să se ridice 
odată cu această... nouă 
ordine economică. Una dintre 
ele este cea cu birourile de 
traduceri autorizate. Gândiți-

vă numai la faptul că ade
rarea României și Bulgariei 
presupune traducerea a 
peste... un milion de pagini în 
23 de limbi oficiale! Aderarea 
a adus în actualitate trei alfa
bete. Este vorba de alfabetul 
latin, grec și chirilic.
E invazie!

După 1 ianuarie, într-un 
timp relativ scurt, cererile 
pentru traduceri au crescut 
cu cel puțin 50 la sută, 
declară Tatiana Mate, direc
torul unei agenții de profil 
din Deva. „Toată lumea care

voia să intre în UE avea 
nevoie de traduceri autorizate 
ale unor documente oficiale 
(diplome, acte de certificare a 
calificărilor), astfel că am fost 
pur și simplu invadați de 
cerere”, declară Tatiana.

în privința prețurilor, tra
ducătorii țin cont' de „difi
cultatea limbii”. Cele mai 
scumpe traduceri sunt cele 
din chineză, coreeană sau 
japoneză. De exemplu, o pa
gină A4, în chineză, costă 
950.000 de lei vechi, spune 
translatoarea. „în județul Hu
nedoara nici nu găsim astfel

Traducătorii - foarte căutați

de traducători, drept pentru 
care apelăm la cei din Bucu
rești. Cele mai ieftine tra
duceri sunt cele din limba 
italiană, franceză sau engleză. 
Acestea se cuprind în inter
valul 150 și 300 de mii de lei 
vechi pagina”, spune Tatiana.

Băi, frate, atâta îndobitocire n-am 
văzut demult. Să ții un popor întreg 
cu sufletul la gură pentru două fâsuri. Unul 

venit din partea cuplului Băsescu- 
Tăriceanu și c,el de-al doilea din partea 
telenoveliștilor Monica și Irinel. Singura 
diferență este că, în cazul primului cuplu, 
ăștia fraieresc o țară-ntreagă, pe când Mo
nica și Iri fraieresc doar pe cine pune 
botu1. Oricum, ieri, cu siguranță că nimeni 
nu știa cu exactitate dacă Monica a născut 
un bilețel sau dacă Băsescu a așteptat atâta 
timp să prezinte biletul compromițător din 
cauza Monicăi care nu reușea să-l fete. 
Să... „telenoveliți" bine!

Identificarea angajaților

Anumite cabinete, birouri individuale și restaurante 
vâ pun la dispoziție SutlSntul Liber, zilnic. Acestea sunt 
locațiile unde, puteți să citiți GRATUIT Cuvântul Liber: 

medical doctor Anca Georqeta, din Hune-

Deva (I.J.) - Cele aproxima
tiv 200.000 de persoane care se 
află în câmpul muncii au 
intrat în vizorul ATOFM 
Hunedoara. „Suntem într-un 
amplu proces de identificare a 
tuturor persoanelor care lu
crează pentru că, în prezent 
știm doar cine plătește asigu
rări de șomaj. Am luat această 
hotărâre pentru că sperăm ca, 
în 2007, instituțiile județene 
care aparțin Ministerului 
Muncii să dețină un sistem 
informatic integrat care să 
permită în rețea să se verifice 
fiecare angajat în parte și 
fiecare angajator. Lipsa unui 
astfel de program afectează 
structura de comunicare și de

informare între cele cinci 
instituții”, declară Vașile Ior
govan, director ATOFM Hu
nedoara. între persoanele 
identificate se numără și șo
merii care vor fi folosiți pen
tru lucrări comunitare. între 
aceștia se numără și cei care 
vor lucra în cursul acestui an 
la reabilitarea Cetății Deva. 
Pentru susținerea lucrărilor 
care se vor desfășura pe par
cursul mai multor luni, 
Primăria Deva a solicitat aju
torul ATOFM care va pune la 
dispoziție persoane aflate în 
șomaj care vor fi angajate pen
tru lucrări comunitare. Ele 
vor fi plătite din bugetul asi
gurărilor de șomaj.

Fără permis de portarma
Hunedoara (M.T.) - Un 

hunedorean este cercetat de 
către polițiști după ce aceș
tia au stabilit că bărbatul 
participase la o vânătoare 
cu o armă împrumutată, fă
ră să dețină permis de port
armă. Dănuț F., de 45 de 
ani, din Hunedoara, fără 
ocupație, fără antecedente 
penale, voia să participe la 
o vânătoare organizată. Ast
fel, pentru că avea nevoie 
de o armă, s-a gândit să 
împrumute una de la un 
magazin din Hunedoara. 
Administratorul magazinu
lui a fost de acord să-i

împrumute una din armele 
de vânătoare. Bărbatul este 
acum cercetat pentru 
comiterea infracțiunii de 
nerespectare a regimului 
armelor și munițiilor.

Dănuț F.

II - Cab.net medical dotior Chiriâc Vaslle, din Hunedoara

- Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara
- Cabinet medical doc tar Răceanu ileana, din Hune

doara
- EaFmacta veterinară S C Mira Vet Impex S.R la, 

Hunedoara

• left® „BqmK Mp*, din Deva
Wel săaRr la es mnibfsufI le’Thvita EtasaraWUMPFVrei Aă ’Ștti 
ce premii nunem în joc? Vrei să-ți oferim ediția de astăzi GRATU
IT?
Ne găsești, azi, în hypermarketul TRIDENT din Deva, începând cu 
ora 17,00.
Fetele noastre îti stau la disnozitiel Te asteDtămf

specialistului
Siropurile din plante medicinale 
remedii fitoterapeutice pentru TUS 

Farmacist specialist SEPTIMIA ȘERBAN 
Director al LABORATOARELOR FARES BIO VITAL

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?

EQ
CUVĂO
Vot prin

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

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

Puteți vota prin SMS 
până vineri, ora 15.

Pentru trahtea tusei s-au utilitar, 
din cele mai vechi timpuri, 
siropurile din plante medicinale, 
ta-stea sunt preparate utilizând 
soluții exttacihe concentrate in 
substanțe activi: obținute dinir-o 
plantă sau dintr-un amesiec.de 
plante: ele nu conțin arome sau 

Coioiuiili sltir.ilii. finul ’binc 
tolerate deorganism st fiind, din 
acest mtitiv. lipsite de reacții 
adverse.

Utilitatea siropurilor prezintă o serie 
tk avantaje practicr. Siropttnk gust 
dulce, culoare .itr.icnva. miror plăcut 
Fiind lichide dense, prezintă și tmefect 
protector k nivelul mucoasei gastrice 
față d; acțiunea iritanta a unor 
substanțe active incorporate.

Siropurile prezintă o biodisponibițilate 
mare, .substanțele active dizolvase fiind 

umb absorbite la nivelul mucoaselor 
tuUiliu digestiv.

Datorită gustului plăcut țș acțiunii 
blânde, siropurile sunt formele de 
administrate preferate în metlicapa 
pediatrica, nararea rasei folositul 
siropurile este un exemplu 
devenit deja clasic.

Limitările utilizării siropurilor de j 
tuse se referă la contraindicațule 

acestora; ele nu se administrează

diabet zaharat, deoarece conțin 
zahăr. De asemenea, siropurile 

care conțin propolis vor fi 
consumate’ cu prudența tic către 
persoanele alergice la polen.

SIROPUL BLAXtQjlN esw 
realizat după o rețetă creată în 
laboratoarei ie noastre de cercetare; 

conține extracte de frunze de 
" pătlagină, muguri de pin, flori de 

tei, cimbrișor, scai vânat. 
Extractele vegetate fîuidiflcă secreția 
bronșkă, favorizând expectorați®. Are 
acțiufietUititusivă, cu efecte favorabile 

în iasca spastică. Este ușor antiseptic și 
dezodorizant $i ușor sedat iv. 
PLANTUSIN este indicat în bronșite 

acute și cronice cu expectorase 
vâscoasă, congestie pulmonară, 
llrifBte, traheile acute si crunta. catar 

respirator. SIROPUL PLANTUSIN 
CU PROPOLIS Șl
VITAMINA C conține miere de 

albine in loc de zahăr. Asocierea 
extractelor de* plante cu produsele 
stupului și vitamina C generează nn 

efect puternic antitusiv, precum și 
stimularea sistemului imonitar și 

creșterea rezistenței față de 
infecții.

profesioniștii planivfor

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:tamas@informmedia.ro
mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
Cab.net
amesiec.de


vineri, 19 ianuarie 2007 cuvw COTIDIAN /«

1736 - S-a născut englezul James Watt, inventatorul 
mașinii cu abur (m. 1819). 
1809 - S-a născut Edgar Allan Poe, scriitor, poet, 

nuvelist și critic (m. 1849).
1839 - S-a născut pictorul Paul 
Cezanne (rr 1906).______________
1943 - S-a născut cântăreața 
americană Janis Joplin (foto) (m. 
1970).____________________________
1946 - S-a născut cântăreața și 
actrița americană Dolly Parton.

1949 - S-a născut cântărețul britanic Robert Palmer (m. 

2003).____________________________________________________
1951 - A încetat din viață Constantin C. Nottara, com
pozitor. violonist și critic muzical (n. 1890).
1985 - A murit scriitorul Ovid Aron Densusianu (n. 
1904).

lOgyif ritf MBara&it
2°
minim

vîn^rl ir
maxim

Prognoza pentru astăzi
Averse de ploaie și vânt. Maxima va fi de 

11°C, iar minima de 2°C.

Prognoza pentru două zile
Sâmbătă. în general, însorit. Maxima va fi 

de 11°C, iar minima de 3°C.
Duminică. Posibile averse de ploaie. Tem

peratura maximă va fi de 13°C. Minima va fi 
de circa 2°C.

Calendar Creștin-Ortodox____________________
Cuvioșu Macarie Egipteanul, Arsenie și Marcu; Sf. Mc. 
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J J J *-
Berbec
Dacă intenționați să vă cumpărați 0 casă, azi aveți șanse
reale. Sunteți foarte hotărât, dar vă recomandăm să nu 
vă grăbiți centru că puteți să greșiți.

Taur
Aveți mari șanse de reușită Intr-o afacere. Partenerii vă 
apreciază capacitățile intelectuale și vă cer ajutorul în prir# 
bleme delicate. MK

Gemeni
Aflați o veste care s-ar putea să vă schimbe concepția 
despre acumulările materiale. Este posibil ca șocul acestei 
vești să vă facă mai sensibil.

Rac
Sunteți preocupat de relațiile sentimentale și soriți să faceți 
schimbări pe acest plan. Aveți ocazia să faceți cunoștință 
cu o persoană deosebită.

Leu

Sunteți plin de idei și dațl dovadă de Ingeniozitate. Șți putea 
să demarați o afacere, dar se pare că vă lipsesc Itali. Vă 
sfătuim să cereți un împrumut.

Fecioară
Dacă vă căutați un alt loc de muncă, puteți fi optimist.

Oricum, în curând veți fi foarte le h@hI smiu.

■ Balanță
0 rudă mai în vârstă vă oferă un ajutor financiar neaștep
tat ca să puteți intra în afaceri. Dacă nu vă ajung banii,: 
nu ezitați să vă asociați cu un prieten!

Scorpion
O persoană cu experiență este dispusă să vă destăinuie 
câteva din secretele sale din domeniul afacerilor. Această 
întâlnire vă stimulează să vă faceți planuii pentru 0 midi 
afacere.

Săgetător
Aveți un program foarte încărcat, cu multă 
pregătiți pentru o călătorie importantă, care vă pcate aju-

i. Vă

ta mult pe plan profesional.

Calendar Romano-Catolic_________
Sf. Marius și Marta, soți.

Calendar Greco-Catolic____________
Sf. Macariu Egipteanul; Sf. Arseniu, ep.

Energie electrică
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă intre 

orele:
8.30-15.30 în Deva, cartierul Dacia, bl.4.
- în Sântuhalm, la Ferma de legume șl Balastieră:

Gaz ■ ' ___ j_____________ ■_______ _ ___________
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în 
Seva, între orele; "
9.00 - 15.00 în cartierul Dacia bl. @0, 29, 26; pe 
străzile: 22 Decembrie, bl. G, sc. B șl bl. E, Bejan bl. 
Z1, sc. B; A. Endre, nr. 32; CA. Rosetti, ni.2; Cas
tanilor, nr.2i Liliacului, bl. 19A, sc. D; M. Emînescu 
bl. I. sc. 1; bl. G. sc. A șl B; bl. 35.

Apă ; ! i diH H jî .______ i!*hl h!
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.

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

CUVÂNTUL LIBER TE VREA CÂȘTIGÂTORI

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

50 RON Al CÂȘTIGAT!
———————————————— ——— ———————— —

I I
! Nume.................................................. qli
I Prenume......................................... X
[ Adresa............................................. |
1 ............................ Tel.......................... I
I I
1 Localitatea............. .-....................... |
I Sunteți abonat la Cuvântul liber? I

DA □ NU □

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

7:00 Jurnalul TVR.

Pui la cuptor, în pungă
Ingrediente: un pui, 1 kg de cartofi, 2-3 morcovi mari, 
o ceapă, sare, piper, maioneză (sau smântână), o lin

gură de muștar.
Mod de preparare: se curăță legumele și se taie cuburi 
nu prea mari. Ceapa se mărunțește julien. Se amestecă 
totul cu sare și piper. Puteți folosi mai multe legume, 
de exemplu: ardei gras, dovlecel etc. Puiul se spală bine 
și se taie după forma și mărimea preferată. Se condi
mentează după gust, apoi se unge cu 2-3 linguri de 
maioneză și una de muștar bine amestecate. In pun
ga specială pentru introducere în cuptor, se aranjează 
în primul strat legumele și deasupra carnea. Legăm 
punga și o dăm la cuptor pentru 50 de minute, la 

200 grade.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Capricorn
Se anunță 0 zi foarte importantă, mai ales pe plan senti-
mental. Nu este exclus ca nativii necăsătorit! să ia o decizie
în privința logodnei sau căsătoriei.

Vărsător
Nimic nu vă poate schimba hotărârea ie a înceoe 0 viață , 
nouă. Vă preocupă ideea de a porni □ ‘afacere șl ați $ r 
început să puneți detaliile la punct.

Pești ... •.‘r.țgi. < ;;;__ !______ .
Dimineață nu aveți chef de nimic și vă omoară rutina. In 
a doua parte a zilei aflați că «nanul să grimifi a mM 
importantă care vine la timpul potrivit!

1 ijt 1
H k’ j . O
1: t ' • ‘ ” • •.' J.;

6:00 în gura presei7:00 Știrile ProTv.
Meteo Ce se întâmplă cu Mircea Badea.

85X) Justiție militară (s). doctore? Revista presei
8:50 Design - designeri (doc. 9:10 Omul care aduce 7:00 Matinal: Dimineața

Franța, 2003) cartea devreme cu Cristina
9:10 Dis-de-seară (r) 9:15 Tânăr și neliniștit Cioran și Dan Capatos

10:20 Celebritățile timpului 0(film serial, 9:00 în gura presei (r)

tău (s) reluare) cu Mircea Badea.
10:30 Lumea dtește (r) 10:15 Om sărac, om bogat Revista presei
1120 Puterea florilor (doc.) 0(film serial, 10:00 Concurs
1130 Dănutz SRL - Super- reluare) interactiv

maiket de divertisment 11:15 Parte de carte 11:00 Vivere
(r) (reluare) 0(film serial)

13:00 Hannah Montana (ep. 12:15 Meseriașii (r) 12:00 Vocea inimii
9, comedie, SUA 13:00 Știrile ProTv H(film serial)
2006) 1345 Inelul Nibelungilor 13:00 Observator

1330 Desene animate. Club Slțpartea a ll-a) cu Simona Gherghe
Disney (SUA (reluare) 1345 Test de fidelitate

14:00 Jurnalul TVR. Sport 165)0 Tânăr și neliniștit (divertisment)
Meteo 0(film serial). (reluare)

15:00 Delidile bucătăriei Cu: Eric Braeden, 15:00 Neveste de fotbaliști
(doc. Anglia) Joshua Morrow, Lau- (divertisment)

15:30 Tribuna partidelor par reen Beli, Doug David- (reluare)
lamentare son, Peter Bergman, 165)0 Observator

16:00 Arborele imperial Heather Tom, Melody 17:00 9595, te învață ce să
(doc. Anglia, Thomas Scott fad
2005) 17:00 Știrile ProTv. Vremea 195X) Observator

17:00 Jurnalul TVR 1745 Familia Bundy (r) cu Alessandra
17:15 Interes general 18:55 Știrile sportive Stoicescu și Lucian
17:45 Dis-de-seară. 19:00 Știrile ProTv. Sport Mândruță. Sport
195X) Jurnalul TVR Vremea Meteo

2020 Stete de... 5 stele 2K3D Dreptate și răzbunare 2&30 Geniali; Alexandru
2130 Lost Naufragiații (s). □(acțiune, SUA/Africa de Arșinel (partea I)

El Cu: Naveen Andrews, Sud, 2006). Cu: Steven (divertisment)
Emilie de Ravin, Seagal, Luke Goss, 23:15 Urmărit fără vină
Matthew Fox, Jorge Jacqueline Lord. R.: □ (acțiune, SUA, 2000).
Garda. R.: Jeffrey Don E. FauntLeRoy. Cu: Brett Baxter Clark,
Lieber, J.J.Abrams, Steven Seagal inter Lisa Comshaw, Rick
Damon Lindelof pretează rolul lui John Deats, Neil Delama. R.:

22i® Jurnalul TVR. Sport Seeger, un mercenar Mike Tristano, Frank
Meteo forțat să accepte 0 Zagarino.

23:30 Jesus Christ Superstar misiune extrem de Unui individ con
O(dramă, SUA 2000). riscantă, după ce per damnat pe nedrept i

Cu: Glenn Carter, soanele care l-au raco se oferă șansa de a fi
Jârome Pradon, Renee lat amenință siguranța eliberat cu 0 condiție:
Castle. R.: Gale familiei lui. Seeger tre- să transporte niște dia-

I

8:00 Iubire de mamă (r) 9:00 
Culoarea păcatului (s) 11:00 
Pariul iubirii (serial, Mexic, ] 
2004) 13:30 Daria, iubirea 1 
mea (r) 1430 Iubire ca în filme 
(r) 15:30 Suflete rănite (s) 

30 Iubire de mamă (s)i 
1730 Poveștiri adevărate ■ 
1830 Rebelde (s) 1930 Daria, 
iubirea mea (r) 20:30 Un bac- " 

șiș de 2 milioane de dolari 
(comedie romantică, SUA, j 
1994) 2230 O lume a fiarelor 

Lecția de management (s): (s) 0:30 Poveștiri adevărate (r); 
18:35 Lege și ordine (s) 19:25 
Ray Mears (s) 20:00 D'ale lui 
Mitică 21:00 Ora de știri 22:10 
Campionatul de comedie 
22:40 Home made.ro. 23:10 
Coolmea distracției 0:10 Mica 
Britanie (s) 040 Ray Mears (s) 
1:10 Tonomatul DP2 (r) 235 
Iubiri și secrete (p. Ill-a)

10:00 Tonomatul DP2. Trans
misiune directă 1130 lege și 
ordine (r) 12:25 Câțiva pași 
spre un management mai bun 
(doc., r) 13:00 Motomagia (r) 
13:30 Teleshopping 14:00 
ABC... de ce? 14:30 Poveste 
fără sfârșit (s, aventuri, SUA, 
2001) 15:00 împreună în 
Europa! Magazin interetnic 
16:00 Jurnalul TVR (r) 16:30 
Holiywood reporter (doc.) 
17:00 Dinotopia (s) 18:00

0630-07.00 Observator (r)

1630-16.45 Știri locale

1:30 Daria, iubirea mea (r) 
2:30 Extravaganta Anastasia 
(s) 4:00 Amy, fetița cu ghioz
danul albastru (s)

8:45 Revista presei 9:00 Poză 
la minut (s) 10:00 Parker Le- 
wis (s) 10:30 Unhappily ever 
after (s) 11:00 Raven (s). Cu: 
Raven, Orlando Brown, Kyle 
Orlando Massey, Anneliese 
van der Pol 12:00 Look 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 
20:10 Țara Iu' Papură Vouă 
2030 Film artistic 22:30 Film 
artistic 1:00 Justine (s)

7:30 Dragoste și putere (r) 
830 Sport, dietă și o vedetă 
(r) 930 Al 7-lea cer (s,r) 11.00 
Tele RON 12:50 Play 14:00 
Dragoste și putere (s) 1430 
McBride: Crimă după miezul 
nopții (s) 16:30 Al 7-lea cer (s) 
17:30 Dezastre în lumea 
sportului (special/documentar); 
18:00 Focus 19:00 Cele mai I 
uimitoare filme din lume ‘ 
19:45 Celularul (s) 20:00 CSI 
- Investigații (serial) 21:00 
4400 (s) 22:00 Totul despre 
sex (serial comedie) 22:30 
Focus Plus 2330 Celularul (r) 
23:45 Jurnalul unui criminal 
(thriller) 2:00 Focus (r)

Edwards.Nick Morris
120 Un european ca mine 

W
M Mai mult decât bizar
B(ep. 2, doc. SUA 

1997)
240 Afund și Acum (r)
35)0 Jurnalul TVR (r) Spot 

Meteo
4X6 Stele de... 5 stele (r)
525 Lumea citește (1) 
6:10 Deliciile bucătăriei (r)

i

buie să pătrundă într
una din închisorile de 
maximă securitate din 
Europa de Est pentru 
a-l elibera pe fiul celui 
mai influent traficant 
de droguri din lume. 

22:15 Vacanța Mare (r) 
2335 FamBa Bundy (r)

Qt15 Dreptate și răzbunare 
(film, 
reluare)

mante furate. 
1:15 Observator (r) 
2:00 Concurs interactiv 
3!D0 în căutarea unei 
Hvedete (dramă, SUA, 

2001). Cu: Jake Busey, 
Crispin Glover, 
Natasha Lyonne, 
Adam Goldberg. R.: 
Salome Breziner

55)0 9595 (r)
6:00 VNere (film serial, r)

10:10 Icstrim Tivi (s) 10:45 
Calea misterelor (r) 11:45 Ver
dict: Crimă! (r) 1245 Walker, 
polițist texan (r) 13:45 Taz- 
Mania (s) 14:15 0 familie ciu
dată (s) 14:45 Lumea Pro Ci
nema (r) 15:30 Dispăruți fără 
urmă (r) 16:30 Prietenii tăi (s) 
17:00 Abracadabra (comedie 
romantică) 19:00 Walker, 
polițist texan (s) 20:00 Enter- 
tainment News 20:20 Dispă
ruți fără urmă (s) 2130 Pri
etenii tăi 225» Oameni obiș- 
nuiți (dramă, SUA 1980)

9:00 Misiune imposibilă (r) 
9:30 Euromaxx 10:00 Euro- 
maxx (reluare) 10:30 Fabricat 
în Germania (documentar) 
11:00 Ne privește. Talk-show 
pe teme sociale. Cu Alina 
Stancu 12:00 Știri 1230 Tele
shopping 13:05 Euromaxx 
13:35 Fabricat în Germania 
14:00 Teleshopping 1435 Lu
mea cărților 15:00 Telesho
pping 15:35 Arta (r) 16:00 
Essentze (r) 17:00 Vis de va
canță 17:30 Pasul Fortunei 
19:00 Știri 19:20 Hobby Mix 
20:00 Trenul vieții 22:00 High 
Life 23:00 Cinema Blitz - Blake 
Edwards

12:55 Hustle (biografic, SUA 
2004). 14:30 Spune da 
(comedie, Spania, 2004). 
16:10 Hoții de diamante 
(thriller, SUA, 2004). 17:50 
Agentul Cody Banks 2 
(comedie, SUA 2004). 1930 
Cinema, cinema, cinema 
20:00 Dragoste mare - Siste
mul de alarmă (Ep. 3, dramă, 
SUA, 2006). 21:00 Dragoste 
mare - Edipsa (Ep. 4, dramă, 
SUA 2006). 225X) Câinii ud- 
gași (horror, Africa de Sud, 
2006). 23:35 Dă-te mare și 
tarei (comedie, SUA. 2005).

1140 Fabrica 12:00 Realitatea 
de la 12:00 1320 EU, Româ
nia 14:00 Realitatea de la 
14:00 14:50 Fabrica 16:50 
Marfă. Cu Dragoș Bucur 17:00 
Realitatea de la 17:00 17:15 
Retrospectivele anului 17:45 
Editorii Realității 18:50 Reali
tatea zilei 20:15 Reporterii 
Realității 20:50 România fără 
frontiere 21:00 Realitatea de 
la 21:00 21:50 Prima ediție 
225)5 Tănase și Dinescu 23:15 
Realitatea all-indusive 245)0

DISCOVERY
9:00 Lecții de supraviețuire cu 
Ray Mears 10:00 Automobile 
americane recondiționate 
11:00 Motociclete americane 
125)0 Curse și fiare vechi 
13:00 Tehnologie extremă 
14:00 Când se produce dezas
trul 15:00 Lecții de supra
viețuire cu Ray Mears 165)0 
Cum se fabrică 17:00 Mașini 
pe alese 18:00 Automobile 
americane recondiționate 
19:00 Motociclete americane 
20:00 Vânătorii de mituri 
21:00 Tehnologie extremă 
22:00 Un pas mai departe 
235» Dr.G, medic legist 245)0 
Constructorii de motoddete

made.ro
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Deva (C.P.) - De pe site se .ot afla informații deșire 
proiectele finanțate din fondurile structurale, tipurile de 
finanțări disponibile, posibilii parteneri la nivel local/ 
regional/național, tipuri Se proiecte care au fost fi
nanțate in alte state membre, proiecte de succes și bune 

practici din UE, instituțiile la care trebuie să se depună 
solicitarea de finanțare.

<**

CORS VALUTAR RNR * IA8IA006

O nouă materie pentru elevi
■ După „educația ruti
eră", Ministerul Edu
cației va introduce în 
școli o nouă materie.

CĂLIN Bicăzan

1 dolar american

1 gram aur

3,3904 lei1 euro
2,6198 lei

Amplasarea aparatelor radar în data de 

19.01.2007:

TELEFOANE UTILE
Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 287808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații DFR 2X2725
Urgențe 112
Pompier! 981
Jandarmerie 958...
Poliție 955
M.P.C. HD 2X4971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Deva Integrarea în Uni
unea Europeană se extinde 
încet-încet și asupra elevilor, 
care vor studia în școli ma
terii „moderne”. „Protecția 
consumatorului”, noua disci
plină de liceu obligatorie care 
va apărea în programa șco
lară în anul următor, este 
privită diferit de elevii și pro
fesorii deveni. „Astfel de 
materii constituie legătura 
omului cu viața. îi apropie 
mai mult de societate ca 
cetățeni europeni care trebuie 
să-și cunoască drepturile și 
legislația care-i apără de exis
tența unor produse sau legi 
care aduc atingere person-

Andrei Andrei Andrei Scripniciuc Maria Andrei (Foto: cb)

- DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;
- DN 7: Zam - llia - limita jud. Arad;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 

Mihai Eminescu.

SUDORII
................ .. 33>7. , ti ...... .... ... . .. .< CC,...

TRANZAGHIRURSIERE
' Societatea Preț Variație

SNP 0.5950 -0.83
SIF1 3.1100 -1,58
TLV 1.0200 -0,97
BRD 20.0000 -1,48
IMPACT 0.6300 0
BIOFARM 0.6700 -2,19
ANTIBIOTICE 1.8000 -2,17

37,1000 1,33
ROMPETROL 0.0928 -2,32
SIF3 3.0400 -1,94

SIF5 3.421® -2,01
Rubrică realizat 
b-dul Decebal, 
221277.

ă de SVM IFB FINW 
bl. R, parter (lângă

EST SA DEVA,
QUASAR), tel.:

Reguli;:
în fiecare 

bloc sunt 
câteva Cifre 
între 1 și 9, 
stabilite 
dinainte. 

Acestea tre
buie com
pletate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 

număr să 
figureze o 
singură da
tă. De ase
menea, ci
frele de la 1 
la 9 trebuie 
să figureze 
o singură 
dată atât pe 
rândurile 
orizontale 
cât și pe 
coloanele 
verticale ale 
celor nouă 
blocuri luate 

împreună.

ÎNCEPĂTORI

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

Avansați

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

ncepători

9 3 4'1 8 6I7 5 2
1 8 712 546 3 9

562 39784 1

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

alității în toată complexitatea 
sa”, afirmă Maria Andrei, di
rectorul Colegiului „Transil
vania” din Deva. Dacă profe
sorii par optimiști de demer
sul ministerului, elevii se tem 
că prin introducerea de noi 
materii orarul școlar va fi 
mult mai încărcat. „Dacă s-ar

mai scoate din materiile 
inutile atunci această nouă 
disciplină ar fi binevenită. Eu 
mă tem că orarul elevilor va 
fi și mai încărcat”, spune An
drei Andrei. Alții însă salută 
inițiativa Ministerului Edu
cației și afirmă că noua ma
terie le va fi de folos. „Până

acum nu eram prea bine 
informați și eu cred că ar fi 
bine ca această disciplină să 
fie predată și la școlile ge
nerale nu doar la licee. Deși 
unele materii din programa 
școlară sunt cam în plus, cred 
că aceasta e necesară”, sus
ține Andrei Scripniciuc.

Agricultură pe banii UE
■ Hunedorenii care vor 
să investească în agri
cultură vor primi fon
duri europene.

Clara Păs____________________
dara.pas@lnformmedia.ro

Deva - Cei care doresc să 
demareze o afacere în acest 
domeniu au posibilitatea să 
acceseze fonduri ale UE. Pen
tru aceasta este nevoie de 
elaborarea unor proiecte de 
investiții, aidoma celor întoc
mite pentru accesarea pro
gramului SAPARD. „Minis
terul Agriculturii trebuie să 
întocmească planul național 
de dezvoltare. După ce va fi 
aprobat, fondurile, care con
tribuie la implementarea po
liticii agrare comune, vor

putea fi accesate. Până atunci 
însă trebuie să avem proiec
tele! Pentru a afla informații 
legate de domeniile care 
primesc finanțări neram
bursabile, cei interesați se pot 
adresa Oficiului Județean de 
Plăți pentru Dezvoltare Ru
rală și Pescuit, cu sediul în 
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 
222 (sediul DADR Hune
doara), telefon 217453, interi
or 111”, a precizat Artur 
Kovaci, directorul instituției. 
Acum câteva zile ministrul 
agriculturii estima că fon
durile UE vor putea ajunge la 
beneficiari pe la finele anului.
Donator sau beneficiar

România va putea atrage, 
în perioada 2007-2013, aproxi
mativ 20 de miliarde de euro, 
fi'umai pentru dezvoltarea

Satul românesc se poate revigora pe bani europeni

mediului rural. „Banii vin de 
la CE, iar bugetul se con
struiește din cotizațiile 
fiecărui stat membru, care 
este de 1,04% din produsul 
intern brut. Cum România 
are un PIB de circa 100 de 
miliarde de euro anual, noi 
trebuie să dăm bugetului 
european peste un miliard de 
euro în fiecare an, adică vreo 
opt miliarde până în 2013.

Avem însă posibilitatea să 
primim 32 de miliarde de 
euro (fonduri structurale și 
cele pentru agricultură), dar 
condiția este să avem proiecte 
viabile din punct de vedere 
economico-social. Dacă aceste 
proiecte nu le vom avea, vom 
deveni simpli contribuabili la 
bugetul Uniunii”, conclu
zionează directorul Artur 
Kovaci.

Girul pentru afaceri
■ Apartenența la Ca
mera de Comerț ar tre
bui să fie obligatorie 
pentru toate firmele.

Claia Păs____________________
clara.pas@lnformmedia.ro

Deva - Aceasta este părerea 
ministrului delegat pentru 
comerț, Iuliu Winkler. El a 
explicat recent, la Deva, că 
obligativitatea de a deveni 
membru al Camerei de Co
merț se impune pentru că un 
astfel de organism oferă girul 
că firma respectivă func
ționează corect și respectă eti
ca în afaceri. „Acest lucru

este general valabil în țările 
UE. Nu este ceva inventat de 
noi. Acum că parteneriatele 
în afaceri vor fi mult mai 
multe, este nevoie să poți afla 
informații despre ce gen de 
om de afaceri este partenerul 
tău de la o instituție care are 
credibilitate. Pentru a se rea
liza acest lucru, este necesar 
însă ca în acest an să se cla
rifice Legea Camerelor de 
Comerț. România are nevoie 
de o mișcare Camerală pu
ternică”, susține ministrul 
Iuliu Winkler. La ora actuală, 
doar firmele care doresc sunt 
membri ai Camerelor de Co
merț, plătind în schimb o 
cotizație.

PĂREREA TA CONTEAZĂ: Ce credeți
J J i J j J 41 / J. J J 4 J 4 j'ii. J J 4 J J J J J- J'J J- J-J-J„J

Nu știu ce să cred 
și care dintre cei 

doi are dreptate! Ro
mânii merită să afle 
cât mai multe, dar nu 
prin astfel de scan
daluri. Faptul în sine 
arată că la noi există 
o schimbare în bine!
Fabian Boțea, 
Hunedoara

bune

Iuliu Winkler

Autorizare
București (MF) - Car

mangeriile și măcelăriile 
trebuie să se înregistreze 
la Autoritatea Națională 
Veterinară și pentru Si
guranța Alimentelor pâ
nă pe 27 ianuarie 2007. 
Tariful este de 300 lei 
pentru fiecare unitate. 
Micii producători mai 
pot vinde cu amănuntul 
lapte, brânză și alte pro
duse din lapte, pește și 
produse din pescuit, 
miere și produse din 
miere, în afara razei 
județului de proveniență, 
până în data de 18 iulie.

Nu-mi place deloc 
ce se întâmplă!

Scandalurile de acest 
gen nu cred că ne fac 
un mare bine, nouă, 
tuturor, pentru că 
denotă neseriozitate!

Elena Ștefan, 
Deva

Sunt de părere că 
amândoi sunt vino- 

vați de circul ieftin 
care se întâmplă! 
Președintele și pre
mierul României au 
înșelat din nou 
încrederea noastră!

Marcel Palamaru, 
Deva

Nu este deloc bine 
pentru imaginea 

României! Ar trebui 
să auzim mai mult 
despre lucruri bune, 
nu ca ceea ce se 
întâmplă și cum se 
ceartă politicienii 
între ei!...
Ionel Petrescu, 
Hunedoara

Nu mă pasionează 
deloc politica! Nu 

mă interesează. Aces
te treburi apar cu 
scopul intoxicării’ 
opiniei publice și dis
tragerea atenției de la 
lucruri mai impor
tante!
Tudor Dumbrava, 
Simeria

mailto:dara.pas@lnformmedia.ro
mailto:clara.pas@lnformmedia.ro
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• Elev. Un elev de 15 ani, din orașul 
Vulcan, este cercetat de poliție după ce a 
spart o mașină și a furat 650 de lei, Pre
judiciul a fost recuperat în proporție de 
85 la sută.(M.S.)

• Accident. Un bărbat de 63 de ani, din 
Hunedoara, a fost accidentat grav pe 
strada Alexandru Vlahuță de o mașină 
condusă de un tânăr de 22 de ani, din 
localitate. Pietonul s-a angajat în traver
sarea străzii prin loc nemarcat și fără să 
se asigure. (M.S.)

Lucrări reluate
Geoagiu (M.S.) - Lu

crările de reabilitare ale 
rețelei de apă din local
itatea Aurel Vlaicu au 
fost reluate după o lună 
de la întreruperea aces
tora. Finanțarea lucră
rilor este realizată prin 
Programul SAMTID al 
Uniunii Europene, fina
lizarea acestora fiind 
prevăzută pentru sfâr
șitul lunii mai, a 
declarat primarul ora
șului Geoagiu, Simion 
Mariș.

Ședință la 
Deva5

Deva (M.S.) - Consi
liul Local Deva se va în
truni, în această dimi
neață, în cadrul unei 
ședințe extraordinare 
programate la sediul 
Primăriei. Pe ordinea de 
zi este cuprins proiectul 
unei hotărâri referitoare 
la aprobarea programe
lor de ocupare a forței 
de muncă promovate de 
AJOFM Hunedoara pen
tru municipiul Deva. 
Consilierii vor mai 
decide care va fi forma 
de gestiune a serviciului 
public de alimentare cu 
energie termică în sis
tem centralizat, ca parte 
integrantă a serviciilor 
publice energetice din 
municipiul Deva.

Mona Muscă
(Foto: EPA)

■M V w

Fara 
anticipate 
Deva (M.S.) - Depu
tatul Mona Muscă, 
membru în Biroul 
Executiv al Partidului 
Liberal Democrat 
(PLD), a apreciat, la 
Deva, că alegerile 
anticipate nu mai 
sunt posibile în 
România. „Trenul 
alegerilor anticipate 
s-a pierdut atunci 
când s-a răzgândit 
premierul. Acum nu 
mai poți lua un 
tramvai", a spus 

Mona Muscă.
Ea a susținut că 
primul ministru nu s- 
a consultat cu colegii 
din Partidul Național 
Liberal atunci când 
s-a răzgândit în pri
vința declanșării 
alegerilor anticipate, 
însoțită de senatorul 

Viorel Arion, depu
tatul Mona Muscă s- 
a întâlnit cu simpati- 
zanți ai PLD din 
Deva și Hunedoara. 
Programul întâlnirilor 
a continuat ieri în 

județele Timiș și 
Caraș-Severin.

Incendiu... aplicat!
Deva (T.S.) - Patru autospeciale ale pom

pierilor hunedoreni și două ambulanțe 
SMURD „au dat fiori”, ieri după-amiază, 
devenilor aflați în orașul de la poalele 
Cetății. Semnalele sonore și luminoase au 
atras multe persoane în zona restaurantului 
Sarmis unde au oprit mașinile de 
intei-venție. Din fericire, totul a fost o simu
lare, având drept scop verificarea 
capacității de reacție a celor aflați în servi
ciul pompierilor militari. La fața locului au 
fost desfășurate mașinile de intervenție, 
având loc și aplicații ale medicilor de pe 
ambulanțele SMURD. www.huon.ro

Muzeu devalizat 50 de ani
■ între piesele care 
lipsesc din muzeu se 
numără monede și 
statuete.

Ina Jurcone
ina.jurcone@informmedia.ro

Sarmizegetusa - După efec
tuarea inventarului anual la 
Muzeul Civilizației Dacice și 
Romane - Filiala Sarmizege
tusa, a ieșit la iveală o situație 
fără precedent într-o firmă de 
stat care gestionează obiecte 
ce fac parte din patrimoniul 
național. Este vorba de dis
pariția a nu mai puțin de 4.000 
de piese care fac parte din

zestrea națională, cele mai 
spectaculoase dintre acestea 
fiind monede foarte vechi, 
statuete de marmură și bronz. 
Se pare că este primul inven
tar la sânge efectuat la Filiala 
Sarmizegetusa a muzeului, dat 
fiind faptul că au fost descope
rite lipsuri ce datează tocmai 
din al doilea război mondial. 
„Am preluat muzeul cu aces
te pierderi din 1996. Din cele 
4.000 de piese care lipsesc, ma
joritatea sunt de ceramică u- 
zuală, care nu au o valoare 
foarte mare. De aceea, nici nu 
cred că există riscul ca ele să 
fie valorificate undeva. Despre 
piesele înstrăinate de fostul 
director, Emil Nemeș, pe care

Clădirea muzeului din Sarmizegetusa (Foto: t. Mar

Piesele zac împrăștiate printre echipele care lucrează

•Soldați și gradați voluntari
■ în județ sunt 
disponibile 39 de pos
turi la două unități mi
litare din Brad și Deva.

Deva (M.S.) - Tinerii care 
doresc să devină soldați sau 
gradați voluntari, angajați cu 
contract în structurile arma
tei, trebuie să se adreseze Cen
trului Militar Județean Hune
doara, unde a început deja 
activitatea de consiliere, îns
criere și întocmire a dosarelor 
pentru prima serie de pregăti
re din acest an.

Candidații pot opta pentru 
32 de locuri libere existente la 
o unitate militară din Brad, cu 
specificația că pe 22 de posturi 
vor putea aplica doar tinerii 
care au efectuat deja stagiul 
militar. Alte șapte locuri sunt 
disponibile la o unitate mili
tară din Deva, una dintre

cerințe fiind ca tinerii să aibă 
armata făcută. După în
tocmirea dosarelor de candi
dat, tinerii vor participa la un 
examen de selecție la Centrul 
Zonal Alba-Iulia, unde vor tre
bui să treacă de testele psiho
logice și de pregătire fizică, se
lecția primei serii de pregătire 
pentru soldați voluntari fiind 
prevăzută să se încheie la ju
mătatea lunii februarie. Cei 
admiși vor fi angajați și vor 
începe prima perioadă de pre
gătire, după care vor fi repar
tizați la unitățile militare pen
tru care au optat. Pentru a do
ua serie de înscrieri pentru 
un post de militar profesio
nist, care va începe în luna iu
lie, în județul Hunedoara vor 
fi disponibile 40 de locuri doar 
la o unitate militară din Brad, 
pentru 15 dintre posturi fiind 
necesar ca tinerii să aibă sta
giul militar îndeplinit.

Tinerii hunedoreni doresc să devină militari

l-am succedat, nu mai poate 
spune nimeni nimic, pentru că 
a trecut în neființă”, declară 
Gică Băișteanu, directorul Fi
lialei Sarmizegetusa al Muzeu
lui Civilizației Dacice și Ro
mane Hunedoara. Rapoartele 
de inventar în întreg județul 
nu au fost încă finalizate, con
ducerea muzeului apreciază că 
este nevoie de ceva vreme 
pentru a stabili cu exactitate 
ce s-a întâmplat cu piesele

lipsă și dacă ele pot fi găsit 
„N-am văzut rezultatul invei 
tarului de la Sarmizegetus; 
Pentru obținerea unui rapo: 
final este nevoie de anumii 
proceduri specifice cai 
urmează să se realizeze î 
această lună. Abia apoi putei 
afirma cu exactitate ce lipseș 
și ce nu”, susține Mărci 
Morar, directorul Muzeuli 
Civilizației Dacice și Romar 
Hunedoara.

Expulzat după 10 ani
Deva (M.T.) - Un ucrai- 

ilean a fost scos din țară cu 
escortă, după ce zece ani a 
locuit ilegal în Râu de 
Mori. Ivan Dodiak, inginer 
de profesie, a intrat în țară 
la 31.08.1996, după un divorț 
care l-a dărâmat psihic. A 
lucrat ca inginer la o firmă 
de construcții în Siberia. 
Pentru că iernile erau 
cumplit de grele, bărbatul 
a decis, după divorț, să se 
întoarcă în Ucraina. Nu a 
găsit de lucru, astfel că a 
hotărât să vină în Româ
nia. Conform legislației din 
acea perioadă, bărbatul a- 
vea voie să rămână pe teri
toriul României timp de o 
lună, fără să aibă nevoie de 
viză. Pentru că s-a acomo
dat foarte repede cu clima 
și oamenii din județul Hu
nedoara, Ivan a decis să 
rămână în comuna Râu de 
Mori. Aici, s-a reprofilat, 
devenind sobar. Oamenii 
din sat au început să-i spu
nă „rusu’ sobaru’,,. A fost 
prins din întâmplare, după 
ce șeful Postului de Poliție 
din Râu de Mori l-a auzit 
vorbind rusește la o întâl
nire. A fost anunțat Biroul 
Județean pentru Străini. în 
conformitate cu legea a fost 
scos din țară. Comisarul

Nicolae Calbor, șeful Biro
ului Județean pentru Stră
ini Hunedoara, a declarat 
că „în cooperare cu polițiș
tii din comună l-am găsit 
pe Dodiak în satul Clopoti- 
va. Acesta locuia la oame
nii cărora le construia sobe 
de teracotă. Pașaportul îi 
expirase în 12 decembrie 
1999. Pentru că a depășit 
dreptul de ședere, cu peste 
60 de zile, ucraineanul a 
fost returnat în țara de 
origine”. Astfel, polițiști 
din cadrul Biroului Jude
țean pentru Străini Hune
doara l-au scos de pe teri
toriul țării, sub escortă, iar 
timp de 2,6 ani i se inter
zice să mai intre pe terito
riul României.

Ivan Dodiak

Maeștri în arta servirii, veniti la Deva
A ' A

■ Un număr de 27 de 
ospătari din întreaga 
țară s-au întrecut în 
arta servitului, la Deva.

Kannelore Acărnulesei-

Deva - Ospătari și șefi de 
sală din mai multe restau
rante din țară s-au întâlnit la 
Deva, unde au făcut un curs 
de perfecționare în arta ser
virii. Ei au studiat cu maeștri 
în tehnica servirii de la Bu
curești. La finalul cursului, 
care a debutat la începutul 
acestei săptămâni, cursanții 
au făcut o scurtă demonstra
ție. Ei au arătat cum poate im 
ospătar să deschidă apetitul 
culinar clientului său, dezo- 
când rhiar în fata Ini rMictala

păt rumenit, care va umple un 
platou aranjat cu măiestrie 
alături de frunze de salată 
verde și roșii mici, dar foarte 
bine coapte. Un secret pe care 
îl știu doar ospătarii cu pre
tenții este acela că friptura nu 
se înțeapă niciodată cu fur
culița. De aceea, atunci când 
este tăiată, carnea șe ține cu 
dosul unei furculițe mari, us
tensilă profesională, de bună 
seamă.
Artă în tăierea fructelor

Tăiatul fructelor este o artă 
desăvârșită. O portocală ser
vită în coajă nu pare a stârni 
un apetit deosebit. O portocală 
curățată artistic, tăiată felii 
groase și aranjată în formă de 
floare pe o farfurie, însă, pare 
dnia nn adnuârat Hol i oi ti crac.

Dexteritate în tăierea puiului

ospătarului să prepare o 
salată de fructe chiar în fața 
lor. Iar un grapefruit din care 
ao cmato mioTiil bniontă oii

sucul și se toarnă pești 
bucățile de fructe așezate ci 
grijă într-o cupă de sticlă îț 
deschide cu siguranță pofti 
pentru desert. Vedeta serii i 
fost ananasul. Fructul exotic 
curățat de coajă și de interi 
orul lemnos, apoi tăiat feli 
potrivite arată pur și simpli 
spectaculos, dacă porțiile vo: 
fi aranjate pe o farfurie, îi 
jurul frunzelor care au fos 
îndepărtate la început de pi 
fruct. Cursul de perfecționări 
pentru ospătari are rolul, spui 
organizatorii, de a revigor; 
arta servitului. „Rolul acestu 
curs este de a îmbunătăți câ 
mai mult tehnica servitului” 
spune Nicolae Strizu, unu 
dintre organizatori.

www.huon.ro .

http://www.huon.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
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• Amicale. Antrenorul echipei Mureșul 
Deva, Gică Barbu, a declarat că după 
revenirea din cantonamentul de la Sovata
și până la reluarea campionatului, echipa 
sa va disputa 8-10 meciuri amicale. (V.N.)

• Retrogradare. După ce 48 de ani 
Știința Petroșani a activat în primul eșalon . 
al rugby-ului românesc, echipa din Vale 
are în această ediție puține șanse de a se 
mai salva de retrogradare. Minunea se va 
întâmpla doar dacă va obține trei victorii 
în ultimele cinci partide, ceea ce este 
puțin probabil. (V.N.)

Tricolorii au "umilit" Anglia
de la FC CIP Deva. Aspectul 
jocului s-a schimbat puțin în 
primele secunde de după 
pauză, când englezii au punc
tat prin Budd și au prins 
puțin curaj.

Totuși cele mai mari rea
lizări ale britanicilor au fost... 
o apărare ermetică care a 
stăvilit o vreme acțiunile 
românilor și câteva ieșiri 
tăioase pe contraatac. Inven
tivitatea românilor a “născo
cit” rapid antidotul la sis
temul adversarilor și aceeași 
trei jucători de la FC CIP care 
au punctat în prima repriză 
au înscris alte trei goluri con
secutive. Pe final, a mai mar
cat și Chivu și s-au ratat alte 
multe ocazii, în contextul în 
care în Anglia era ca un bo
xer la podea.

■ Naționala României 
a făcut instrucție cu 
reprezentativa brita
nică, învingând la scor.
ClPRIAN MARINUț

ci prian.marinului nformmedia.ro

Deva - Plusul de tehnici
tate, inventivitate și omoge
nitate i-au adus naționalei de 
futsal a României un debut 
cu dreptul în campania de 
calificare la CE 2007. Trico
lorii și-au confirmat statutul 
de favoriți ai grupei B și au 
câștigat la diferență mare de 
scor partida cu Anglia, prima 
din cadrul turului I prelimi
nar. După acest succes Româ
nia s-a instalat pe primul loc 
al grupei și, raportat și la

nivelul partidei Bulgaria - 
Letonia, pare cea mai 
îndreptățită pretendentă la 
calificarea în turul secund.
Diferență de clasă

Cu o primă linie formată, 
cu excepția portarului, din 
jucători de la FC CIP Deva, 
România a făcut legea în 
teren încă din start. în secun
da 11 Gherman a țintit bara, 
iar Molomfălean l-a imitat în 
minutul trei. Ocaziile ratate 
nu s-au răzbunat, ci au pre
vestit deschiderea scorului 
reușită de Molomfălean, după 
o recuperarea a lui Lupu. 
Anglia a avut o tresărire de 
orgoliu și Haddow a egalat cu 
un șut surprinzător. Egali
tatea a rezistat doar 20-30 de 
secunde, pentru că tricolorii

Molomfălean, cel mai bun tri
color de pe teren

au revenit în avantaj prin 
golul reușit de Lorand Szocs 
după o pasă a lui Dobre. în 
continuare, jocul a fost la dis
creția tricolorilor care au 
marcat trei goluri consecu
tive, toate semnate de jucători

ROMÂNIAANO.IA B<« (B-l)
__ ___ LÎVc';-???? L

Sala: Spoiturilor Deva, spectatori: 1.200
Au marcat: Molomfălean (5, 12, 34), Lorand Szocs 
(7), Lupu (17 și 32), Gherman (19 și 31), S. Chivu (36) 
/ Hadfcw (7), Budd (21).
România: Klein, Rizan - portari; Molomfălean; Matei, 

Gherman, Lupți (cpt.) - Lo. Szocs, Dobre, A. Csoma, 
Stoica - Easzlo Szocs, S. Chivu. Antrenor: Zoltan Jakab. 
Anglia: Smith, Robinson - Canham, Harris, Budd, Fol- 
lett (cpt.) - Sykes, Adams, Elford, Watsdn, Skuballa, 
Haddow. Antrenor - Graeme Dell.

Victorie muncită pentru letoni

Turul I preliminar de la Deva
Rezultate, joi, 18 ianuarie
Letonia - Bulgaria 2-0
România - Anglia 9-2

Clasamentul

VTSAIi 8007

Programul de azi, 19 ianuarie 
Anglia - Letonia (ora 17.30) 
România - Bulgaria (ora 20.00)

1. România . 1 1 0 0 9-2 3
2. Letonia 1 1 0 0 2-0 3
3. Bulgaria 1 0 0 1 0-2 0
4. Anglia 1 0 0 1 2-9 0

■ După un joc confuz 
și cu multe ratări, 
Letonia s-a desprins în 
ultimele secunde.

Valentin Neagu
va lentin.neagu@infornimedia.ro

Deva - în meciul de debut al 
turului I al Preliminariilor 
Campionatului European de 
Fotbal care s-a desfășurat 
aseară la Sala Sporturilor din 
Deva, Letonia a reușit să 
învingă greu reprezentativa 
Bulgariei. Deși vecinii de la 
sud au început în forță parti

Unul din 60 de "testați"
Petroșani (V.N.) - Marin Tudorache, tehni

cianul de la Jiul Petroșani, a declarat că, 
din cei 60 de jucători cu vârste cuprinse 
între 17 și 25 de ani, care s-au aflat în 
probe la Jiul, l-a oprit doar pe fundașul 
Cristian Munteanu. „Nici un jucător nu m-a 

| ^încântat în mod special, așa că așteptăm.
’Săptămâna viitoare vor mai veni ceva 
jucători, printre care și un portar din 
America”, a explicat Tudorache. El a mai 
precizat că înaintea plecării în stagiul de 
pregătire din Antalya va face unele disponi
bilizări la lot: „Voi renunța la 6-7 jucători, 
dar în mare voi păstra jucătorii pe care i- 
am folosit în turul de campionat pentru că 
printre ei se află fotbaliști cu experiență”. 
Jiul va susține sâmbătă, de la ora 11.00, un 
meci amical cu CS Vulcan.

Suspendare pentru doi ani?
■ Deși Mulțescu spune 
că mai are de primit 
6500 de dolari, 
finanțatorul neagă.

Petroșani (V.N.) - Alin 
Simota, patronul Jiului nu s- 
a înțeles în privința transfe
rului lui Cătălin Mulțescu la 
Ceahlăul Piatra Neamț. în 
aceste condiții, portarul tre
buie să se prezinte până sâm
bătă la echipă. Dacă nu face 
acest lucru el riscă să fie sus
pendat. „Dacă nu revine la 
echipă va fi suspendat doi ani. 
Am trimis deja o adresă ofi
cială echipei Ceahlăul Piatra 
Neamț, care va trebui să tri
mită jucătorul la Petroșani”, a 
spus Simota.

Mulțescu a depus memoriu 
la FRF pentru a deveni jucă- 

da, reușind o bară chiar în 
minutul 1, cei care vor 
deschide scorul vor fi letonii 
prin Mihails Lisjakovs. Iar 
acest lucru s-a întâmplat în 
minutul 2. Așadar, 1-0 pentru 
Letonia. Prima repriză, ca de 
altfel întreaga partidă, s-a 
desfășurat sub semnul echili
brului, ambele echipe dorind 
cu ardoare victoria. Bulgarii 
au încercat mai des poarta de 
la distanță, în timp ce letonii 
au fost mai combinativi. Cu 
toate acestea, nici o echipă nu 
a reușit să marcheze, scorul la 
pauză menținându-se 1-0.

Deși partea a doua a jocului

Cătălin Mulțescu (Foto: T. Mânu) 

tor liber de contract, susți
nând că gruparea din Pe
troșani nu i-a achitat salariul 
și se pregătește de o săp
tămână cu Ceahlăul Piatra 
Neamț. Mulțescu a afirmat că 
Jiul îi datorează suma de 6.500 
de dolari și că îi va lecui pe 
oficialii grupării din Petroșani 
„să mai dea bani cu țârâita”. 
„Nu mă întorc chiar dacă ar 
fi să mă las de fotbal. Nu-mi

a fost mai încinsă, cu atacuri 
mai directe la ambele porți, 
nici bulgarii nici letonii nu 
reușesc să introducă mingea 
în plasă. S-au ratat foarte 
multe ocazii, chiar din poziții 
clare de gol. Singurii care s- 
au remarcat au fost portarii 
celor două echipe. în minutele 
30 și 34 letonii ratează și două 

pasă de ceea ce spun cei din 
conducere. Ar trebui să-și 
vadă de datoriile pe care le au 
față de mine”, a spus Mul
țescu. Simota i-a transmis fot
balistului că, dacă nu va 
reveni la antrenamentele 
echipei pregătite de Marin 
Tudorache, va fi suspendat 
până în vara anului 2009, 
când îi va expira contractul, 
„îl vom suspenda, așa că îi 
recomandăm să nu se joace și 
să, înceteze să mai afirme că 
Jiul îi este dator. Nu avem 
nici o datorie față de acest 
jucător. Mai mult, Mulțescu 
îi datorează Jiului moralitate. 
Mi-e jenă de ceea ce spune 
prin presă și rămân stupefi
at că un jucător care se află 
sub contract cu Jiul poate să 
spună asemenea lucruri”, a 
declarat Simota.

lovituri de penalitate prin 
Nicolajs Kocerigis. Pentru a 
reuși egalarea, bulgarii au 
jucat în ultimele două minute 
cu portarul în atac, dar tot în 
zadar. în aceste condiții, cu 20 
de secunde înainte de final, 
letonii reușesc să mai 
marcheze încă o dată prin 
Antons Bakanins.

Un hunedo- 
rean la Barca

Deva (V.N.) - La în
ceputul lunii martie, în 
campusul de pregătire al 
campioanei Europei, Bar
celona, se vor antrena și 
trei juniori români. între 
aceștia se află și Alexan
dru Iacob, de 17 ani, de la 
Corvinul 2005 Hunedoara. 
După cum se știe, Iacob 
este căpitanul naționalei 
Under 17, joacă pe postul 
de mijlocaș și este fiul 
fostului președinte al 
Corvinului, Vaier Iacob. 
Celelalte două alegeri ale 
lui Emil Săndoi, antre
norul naționalei de tine
ret sunt Răzvan Ochiroșii 
(Steaua) și Gabriel Torje 
(Poli Timișoara).

REGI! A.MENT
ultimele 6

ud "v‘l

Cei care in ziarul <le vineri, 12 ianuarie, au găsit inse
rată o carte poștală pentru cititori de probă pot 
colecționa fiecare piesă puz.zle (ti) apărulâ 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 speciali- Cuvântul Liber, 
sau ia O.P.l. C.P.3. Deva, sau trimiteți-o la sediul 
redacției din Deva. Slr. 22 Decembrie, nr. :>7A. pană 
in 29 ianuarie, in 30 ianuarie puteți fi câștigătorul 
celor 1 Toți participanții ce se încadrează
in regulament vor primi, timp de o lună. Cuvântul 
Liber
Alăturate Cuvântului Liber! I fi D ii Al Ti
Cu noi ai numai de caștifjat! JunNnu bli/t ILJ! ■

nformmedia.ro
mailto:lentin.neagu@infornimedia.ro
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• Arbitrii Stelei. Meciul Steaua - Sevilla, 
programat la București, în 15 februarie, la 
ora 20.30, va fi arbitrat de germanul Flo- 
rian Meyer, a anunțat site-ul oficial al 
Federației Germane de Fotbal. Potrivit 
Glasgow Evening Times, partida retur, de 
la Sevilla, va fi condusă la centru de Stu- 
art Dougal, din Scoția. (MF)

• împrumut. Clubul Manchester United 
l-a împrumutat la Parma până la finalul 
sezonului pe italo-americanul Giuseppe 
Rossi, care fusese deja împrumutat la 
Newcastle. Manchester îl achiziționase pe 
Rossi, internațional italian under-21, chiar 
de la Parma, în iulie 2004. (MF)

Campionii cluburilor, decorați

lonuț Popa contra Gigi Becali
București (MF) - Antrenorul echipei Poli 

Iași, lonuț Popa, a declarat, ieri, că se 
gândește foarte serios să intre in politică. 
„Nu știu încă în ce partid, nu am analizat 
deocamdată acest aspect. Poate în partidul 
mustăcioșilor. Nu există, dar mi-1 fac eu. 
Dacă Gigi Becali și-a făcut partid, eu de ce 
să nu-mi fac?”, a spus lonuț Popa. întrebat 
dacă îi va înscrie în partidul său și pe 
jucătorii de la Poli Iași, tehnicianul a afir
mat că nu se poate deoarece nu se 
încadrează în condițiile sale. „Păi niciun’ ’ 
nu are mustață. Ca să intre în partidul .eu 
trebuie să fie mustăcios. Și nu oricum, ci să 
aibă mustață de câțiva ani. Eu port mustață 
de la 18 ani și mă mândresc cu ea. E un 
întreg ritual ca să ți-o întreții. Trebuie 
spălată cu soluții speciale și cu miere de 
albine”, a precizat Popa.

Tehnicianul ieșenilor s-a declarat mirat 
de faptul că șoferii din România au pus 
stegulețul Uniunii Europene la geamurile 
mașinilor. „Cred că toți au înnebunit. Toți 
flutură stegulețele UE. Eu sunt de părere că 
intrarea în UE este un dezastru. Italia, 
Franța și alte câteva țări nu ne vor în UE. 
Ne va costa foarte scump această integrare”, 
a spus Popa.

Sampras, deținătorul recordului 
de turnee de Grand Slam câștigate la 
simplu (14), și Arantxa Sanchez, triplă 
învingătoare la Roland Garros, vor fl 
incluși în Panteonul gloriei tenisului, 
la 14 iulie. (Foto: EPA)

FC Sevilla, în sferturile Cupei
București (MF) - Echipa FC Sevilla, 

adversara Stelei în 16-imile Cupei UEFA, s-a 
calificat, ieri, în sferturile de finală ale 
Cupei Spaniei, după ce a învins, cu scorul 
de 3-1, formația Rayo Vallecano, din liga a 
treia, în manșa secundă a optimilor com
petiției. Pentru FC Sevilla au marcat Alfaro 
'17 și '85 și Kanoute '71, în timp ce pentru 
Rayo a înscris Mauri '24. în tur, cele două 
echipe au terminat la egalitate, scor 0-0.

Antrenorul echipei FC Sevilla, Juande 
Ramos, a trimis în teren următorii jucători: 
Cobeno - Daniel Alves, Aitor Ocio, Draguni- 
tovici, David (Duda '65) - Adriano (Kanoute 
’46), Marți, Maresca (Renato '65), Puerta - 
Alfaro și Kerzakov.

Steaua va întâlni FC Sevilla în 16-imile 
Cupei UEFA, primul meci urmând să aibă 
loc la București, în 15 februarie, în timp ce 
returul se va disputa la 22 februarie, în 
Spania.

■ Echipa Internacional 
Porto Alegre a primit 
medalia de onoare de 
la președintele Braziliei.

București (MF) - Președin
tele Braziliei, Luiz Inacio Lu- 
la da Silva, i-a decorat, ieri, cu 
medalia de onoare a meritului 
sportiv pe jucătorii, pe an
trenorii și conducătorii forma
ției Internacional Porto Ale
gre, câștigătoare în luna de
cembrie a Campionatului 
Mondial al Cluburilor, infor
mează AFP. în cadrul unei ce
remonii ce a avut loc la pala
tul Planalto, sediul guvernu
lui, Lula a decorat șapte jucă
tori, pe antrenorul Abel Bra
ga și pe conducătorii clubului. 
„Este foarte emoționant să fiu 
aici. Ne aflăm aici pentru a 
primi recunoașterea președin
telui”, a declarat căpitanul 
echipei Porto Alegre, Fernan- 
dao. Printre alți sportivi care

au primit această decorație se 
află ultimul câștigător al ma
ratonului de la New York, Ma-

rilson Gomes dos Santos, echi
pa masculină de volei, cam
pioană mondială și olimpică

(la JO de la Atena din 2004), 
precum și naționala de fotbal, 
campioană mondială în 2002.

Cota lui Ronaldo este în 
continuă scădere
■ Milan a oferit patru 
milioane de euro pen
tru brazilian, dar Real 
vrea minimum zece.

București (MF) - Gruparea 
AC Milan a oferit patru mi
lioane de euro pentru ata
cantul brazilian Ronaldo, în 
timp ce Real Madrid solicită 
20 de milioane de euro, dar ar 
putea accepta și zece, scrie, 
joi, cotidianul Marca, citând 
Gazzetta dello Sport. „Clubul 
Real Madrid a comunicat 
reprezentanților lui Ronaldo, 
care s-au întâlnit deja de trei 
ori cu directorul sportiv Pe- 
drag Mijatovici, că nu este 
dispus să-l lase pe jucător să 
plece pentru mai puțin de 20 
de milioane de euro. Gazzetta

dello Sport dă asigurări că 
AC Milan a oferit patru mi
lioane și ar fi dispusă să 
ajungă până la opt milioane. 
Clubul madrilen ar putea 
accepta plecarea brazilianu
lui, dacă AC Milan și-ar mări 
propunerea până la 10 mi
lioane de euro”, scrie Marca.

Gazzetta dello Sport a a- 
nunțat, ieri, că Ronaldo ar fi 
ajuns la un acord cu AC 
Milan. însă, cotidianul italian 
a scris că.milanezii nu vor să 
plătească pentru transferul 
atacantului brazilian, mulțu- 
mindu-se să se ocupe de sala
riul de șase milioane de euro 
net pe an. în cursul zilei de 
miercuri, președintele ma
drilenilor, Ramon Calderon, a 
anunțat că este pregătit să-l 
lase să plece pe Ronaldo, însă

Nu se mul
■ Un campion mondial 
nu va participa la CE 
de patinaj artistic din 
lipsă de motivație.

București (MF) - Elvețianul 
Stephane Lambiel, campion 
mondial și vicecampion olim
pic la patinaj artistic, a anun
țat că nu va participa la Cam
pionatele Europene de la Var
șovia (22-28 ianuarie), din lip
să de motivație, informează
presa elvețiană. „Nu am luat 
această hotărâre de pe o zi pe 
alta. Nu a fost ușor să accept 
că nu voi merge la Europene. 
Am vrut să lupt, dar nu sunt 
mulțumit de prestația mea”, 
a precizat Lambiel, care încă

ucatoarea Mgia-
nă de tenis Justine He- 
nin-Hardenne, care nu 
participă la Australian 
Open din motive „fami
liale și personale’’, s-a 
despărțit de soțul său, 
Pierre Yves. (Fo»o.epa)

Ronaldo nu mai este ceea ce a fost (Foto: epa)

nu gratis. Ronaldo, transferat 
în 2002 de la Internazionale 
Milano la Real Madrid, pen

tru circa 45 de milioane de 
euro, este sub contract cu 
clubul spaniol până în 2008.

Stephane Lambiel și-a pierdut pofta de a câștiga (Foto: EPA)

de la finalul sezonului trecut 
declarase că îi lipsește „focul 
interior”. Lambiel nu are în 
palmares nici un titlu euro
pean, clasându-se pe locul al 
doilea la ediția de anul trecut 
a CE, de la Lyon, în spatele

campionului olimpic Evgheni 
Plușenko. Elvețianul va fi 
înlocuit la CE de la Varșovia 
de medaliatul cu bronz la 
Campionatele Naționale ale 
Elveției, Moris Pfeifhofer (18 
ani), debutant la Europene.

Lyon în finala 
Cupei

București (MF) - Echi
pa Olympique Lyon s-a 
calificat în finala Cupei 
Ligii Franței, după ce a 
învins, ieri, pe teren pro
priu, cu scorul de 1-0 (1- 
0), formația Le Mans, în 
semifinalele competiției, 
informează AFP. Unicul 
gol al întâlnirii a fost 
marcat de Abidal, în 
minutul 22. Olympique 
Lyon va întâlni echipa 
Girondins Bordeaux în 
finala Cupei Ligii Fran
ței, care va avea loc la 31 
martie, pe Stade de 
France.

Adrian Mutu își cere copilul
■ Clubul Florentina, 
solicitat să informeze 
despre veniturile lui 
Adrian Mutu.

București (MF) - Instanța 
Judecătoriei sectorului 1 
București a dispus, ieri, în 
procesele dintre Adrian Mutu 
și fosta sa soție, Alexandra 
Dinu, transmiterea unei a- 
drese către clubul Fiorentina, 
pentru a-i remite un docu
ment privind veniturile a- 
nuale ale acestuia. Alexandra 
Dinu a fost prezentă, ieri, în 
fața instanței, în cele două 
procese pe care le are cu fos
tul său soț, unul vizând pen

sia de întreținere a fiului lor, 
iar celălalt o cerere a spor
tivului pentru reîncredin- 
țarea lui Mario.

Fotbalistul a cerut, inițial, 
instanței reducerea sumei pe 
care o plătește ca pensie de 
întreținere pentru fiul lor, 
Mario. Apoi, s-a răzgândit și, 
în 12 octombrie, a revenit cu 
o nouă cerere, solicitând reîn- 
credințarea minorului, pe 
motiv că fosta soție, Alexan
dra Dinu, nu are suficientă 
grijă de băiețel. Mario are 
patru ani și a fost tot timpul 
în grija Alexandrei, băiatul 
fiind încredințat mamei, prin 
hotărâre judecătorească, în 
urma divorțului.

Mutu este în proces cu fosta 
soție pentru tutela copilului

La termenul următor, sta
bilit pentru 1 martie, Mutu va 
trebui să răspundă întrebă
rilor Alexandrei cu privire la 
cauză, prezența fotbalistului 
nefiind însă absolut necesară, 
întrucât poate fi reprezentat 
de către avocat.
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Vând ap. 2 camere (03)
• decomandate, ultracentral Deva, Bdul 
Decebal, bl. 22, preț 135.000 ron. Tel. 0254/219764, 
0724/848493. (T)
• 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. 8j etaj 1, preț 130.000 ron. Tel. 
223336. (T)

• urgent, decomandate, Deva, B-dul luliu Maniu, 
et. 2, parchet, ST 55 m, termopan, contorizări, 
balcon mare închis, preț 135 000 ron, tel. 
0726/710903. (Al)
• lGojdu, 52 mp, balcon, parchet termopan, 
110.000 ron fix, tel. 0722/564004. (Al)
• modificat, centrală termică, termopan, 
parchet, gresie + faianță, ST 50 mp, balcon 
închis, zona Bălcescu, preț 980 mii, negociabil, 
tel. 0742/019418. (Al)
■ decomandate, contorizări, balcon, et 4/10, B- 
dul luliu Maniu, preț 130 000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (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. Dacia, et. 1, circuit, balcon închis, parchet, 
contorizări, preț 105.000 ron, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)

• Gojdu, et 2, semidec., centrală termică, 
amenajat, preț 135.000 ron, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• urgent dec, living, bucătărie stil bar, CT, 
gresie, faianță, parchet termopane, et. 1, zona 
Eminescu, preț 38.000 euro, tel. 0740/290024. (A3)
• dec, repartitoare, apometre, balcon închis, 
st=60 mp, zona loan Corvin, preț 1,15 miliarde, 
tel. 0740/290024. (A3)
• circuit gresie, faianță, parchet, cabină de duș, 
balcon închis, et. 2, zona Dacia, preț 1 miliard, 
tel. 0740/290024. (A3)
• semidec, gresie, faianță, parchet, canalizare 
separată, zona Al. Teilor, preț 650 mii., neg, tel. 
0740/290024. (A3)
• zona piață, decomandate, etaj intermediar, cu 
balcon, centrală termică, termopan, parchet, 
gresie, faianță, modificări, amenajat, - liber - preț 
39500 euro negociabil, tel. 0723/251498', 
0745/302200. (A4)
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• semidec, gresie, faianță, parchet, reparti
toare, et. 2, zona Al. Moților, preț 980 mii. neg., 
tel. 0740/290024. (A3)
• 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 ia stradă, etaj interme
diar, centrală termică, termopan, parchet, 
gresie, faianță, bine întreținut, ■ urgent - preț 
105000 ron negociabil, tel. 0723/251498, 
0788/165703. (A4)
• zona Hotel Deva, bun pt. locuit sau firmă, 
poziție bună, fără modificări, contorizat gaz 2 
focuri, repartitoare, preț 118000 ron negociabil, 
tel. 0745/302200,0788/165703. (Â4)
• 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)
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• Bd. Dada, etaj 1, cu intrări separată, balcon, 
parchet, faianță, gaz 2 focuri, repartitoare, bine 
întreținut, igienizat, vedere la stradă, liber, preț 
108000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• decomandate, parter, 59 mp, hol central, 
parchet de stejar în camere, hol și bucătărie, 
zona piață, preț 120000 ron negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498, 232808. (A4)
• etaj 3, decomandate, 2 balcoane, închise cu 
termopan, zona Decebal, gaz 2 focuri, parchet 
mici modificări, ocupabil azi, preț 36000 euro 
negociabil, tel. 0788/165703,0745/302200. (A4)
• decomandate, zona Lido ■ Densușeanu, etaj 
bun, balcon, contorizări, fără amenajări, sau 
modificări, preț 118500 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095,232809. (A4)
• 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)
• Mineralul, centrală termică proprie, gresie, 
faianță, ușă metalică, parchet, preț 90.000, tel. 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• zona Dacia, etaj 2, circuit, balcon, contorizări, 
tel. 206003,230324. (A7)
• pe Tltu Maiorescu, dec., etaj 3, s=54 mp, 
neamenajat, preț 130.000 lei, neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
• pe Emlnescu, 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 Llc. 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 șl utilat, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578.(A8)
• zona Zamflrescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță, termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Ak .a 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 Goldu, 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 șl 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. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• uraent Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, zid cărămidă, balcon mare, 
parchet stejar, contorizări apă, gaz, zona Belul 
Bălcescu, preț 115.000 ron. Tel. 0254/229444, 
după ora 18 (T)
• Gojdu, etaj 1, balcon, parchet, contorizări 
complete, preț 136 000 ron, tel. 0726/710903. (Al) 
semidecomandate, centrală termică, 
termopane, parchet, gresie + faianță, zona 
Mărăști, preț 28000 euro negociabil, tel. 
0742/019418. (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 băl, 2 balcoane, termopane, gresie, 
faianță, parchet, garaj, boxă, zona Imp. Tralan, 
preț 70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• semidec, parchet apometre, repartitoare, 
balcon închis, zona Gojdu, preț 13 miliarde, tel. 
0740/290024. (A3)
• decomandate, 160 mp, etaj 1, cu 3 balcoane, 2 
băl, centrală termică, gresie, faianță, parchet, 
beci, opțional, șl 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 
Tralan, 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. 0736/474275,0/9/525095,232809. 
(A4)
• stal 3, contorizări la apă șl 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, Straiului, preț 95.000 ron, tel. 223400, 
0720/387896,0740/914688. (A5)
• zona Gojdu, semidec., et.l, neamenajat, 
ocupabil imediat, preț 140.000 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Dada, semidec., parchet laminat, ușă 
metalică etaj 4, Izolat, preț 75.00 lei, tel. 206003, 
230324. (A7)
• zona Minerului, dec., etaj 3, parchet laminat, 
gresie, faianță termopan, ușă metalică preț 
120.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona I. Creangă parter înalt, dec., balcon 
închis, beci, termopane peste tot, parchet 
laminat, 2 băl amenajate, ușă metal, C.T., 
ocupabil imediat, amenajat la cheie, s=78 mp, 
preț 65.000 euro, tel. 0745/640.725. (A7)
• piața M. Viteazul, parter înalt, balcon închis cu 
termopan, C.T., ușoare amenajări s= 72 mp, preț 
46.000 euro, tel. 0745/159.608. (A7)
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• B-dul Dada, et 1, în circuit balcon închis, 
parchet, gresie, faianță contorizări, s=70 mp, 
preț 47.000 euro, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat 2 băl, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță termopane, 
CT, garaj* pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0^45/786578 (A8)
• zona l Creangă parchet contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• zona împăratul Tralan, dec., 2 băl, CT, balcon 
închis cu termopan, garaj sub bloc, tel, 231800. 
(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 Prognaul, Deva, dec., hol central, balcon, 
etaj 3. preț 155.000 Ron, neg., tel. 231.800. (A9)
• zonă contrată 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. 
(Al®

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• în Deva, orice zonă Indiferent de amenajări, 
sau etaj, evaluare la vedere, cu plata urgent, tel. 
urtO/474275,0740/535095. (A4'

Vând ap. 4 camere (07)

• doc, grasle, faianță parchet CT, garaj, boxă 
et. Intermediar, zona împăratul Tralan, preț 
70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dec, CT, 2 băl, boxă 2 balcoane, st=U2 mp, 
et Intermediar, zona plzzerla Veneția, preț 
80.000 euro, neg, tel. 0740/290024. (A3)
• 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 băl, 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 t dec, 2 balcoane, CT proprie, zona Progre- 
sulul, preț 55.000 euro, neg, tel. 223400, 
0742/005228 0724/169303. (A5)
• dec, et.3, centrală termică proprie, living, 2 
băl, 2 balcoane, st = 102 mp, amenalat modern, 
Bd. 22 Decembrie, preț 70.000 euro, neg, tel. 
223400,0720/387896,0740/914688 (A5)
• AL Laletaor, 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. Carpațl, 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)
9 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. 
ur+6/- 1288 (A8

Vând ap. 5,6 camere (09)
• Dova. 6 balcoane, 2 băl, scară Interioară 
centrala termică 130 mp, 240000 ron, tel. 
0722/564004. (Al)
• zona L Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et bun, 3 băl, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f. 
frumos amenajat preț 360.000 ron, neg., tel. 
0745/786578 <A8'

Vând case, vile (13)
• 3 camera, bucătărie, baie, piscină curte șl 
grădină 500 mp, zonă centrală preț 140000 euro 
negociabil, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)

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)

Calculatoare si accesorii 
(51)

Piața Victoriei 5B/10 
M 0354405002.0254235-509

^BENE
Internațional

calculatoare • monitoare 
imprimante • accesorii pc 
ta<Mutw—rect iMhm iei ^secrad brad 

în limita 

stocului!
Reduceri mari 
în IANUARIE

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

• 2 camera, bucătărie, anexe teren, 1000 mp, în 
Răduleștl, preț 50 000 ron negociabil, tel. 
0740/210780. (Al)
• urgent 4 camere, baie, bucătărie, curte și 
grădină st= 1.500 mp, apă curent, sobă teracotă, 
zona Crlstur, 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, bale, 3 
camere, toate utilltățiile, 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 
sem Icentrală 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 Judecătoriei, 4 camere, dec., 2 băi, 
bucătărie, garaj, grădină st=100 mp, preț 160.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pavilioanele ofițerilor, construcție 
cărămidă 3 camere, hol, baie, necesită 
amenajări, curte st=420 mp, liberă preț 55.000 
euro, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Călugărenl, 2 camere, bucătărie, hol, 
teren st=400 mp, preț 220.000 lei, tel. 206003, 
230324. (A7)
• construcție 2006, P+M; living, bucătărie, 2 băi, 
3 dormitoare, terasă garaj,'teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• urgent, casă în Deva, zonă centrală 3 camere, 
baie-bucătărie-hol-terasă încălzire centrală 
garaj, Curte, piscină preț 150.000 euro, neg., tel. 
231300,0745/511.776. (A9)
• urgent, în Deva, 3 camere, bucătărie, baie cu 
gresie, faianță piscină curte, ST-580 mp, zonă 
ultracentrală. Deva, preț 150.000 euro, neg., tel. 
231300,0740/317.313. (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, 
0788/040490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, comuna 
București, 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/u«j.u >788/158.483. (A10)

Cumpăr casă (14)

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

Case de vacanță (15)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
0254/613.366.0786/040.490.0788/158.483. (A10)

Vând case la țară (17)

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

Vând garsoniere (19)

• două camere, terasă închisă parter, 
contorizări, faianță, gresie, zona Dacia, preț 
70.000. Tel. 0254/229017,0728/069396. a) .
• semidecomandate, contorizări, parchet, 
balcon închis, zona Dacia, preț 58.000 ron, tel. 
0745/63902210726/316796. (Al)
• semidec, bucătărie, baie, faianță gresie, etaj 
intermediar, Dacia, preț 61.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• semidec, bucătărie, baie, faianță gresie, 
balcon, CT, ocupabilă imediat, Dacia, preț 60.000 
ron, tel. 0741/154401,227542 seara (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
CT, mobilat, Bd. Decebal, preț30.700 euro, tel. 
0741/154401,227542 Seara. (A2)
• semidec, Bejan, parter, preț 56.000 ron, tel. 
0741/154401,227542 Seara (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, suprafață 
mare, Dorobanți, preț 110.000 ron, tel. 
0741/154401,227542 Seara (A2)
• urgent, zona M. Eminescu (Micro 15)', dec., 
balcon, modernizări, preț 56.000 ron, neg., tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dacia, etaj intermediar, balcon, 
modernizări, centrală termică preț 17.000 euro, 
neg., tel. 0740/013971. (A2)
• 22 Decembrie, dec., et 4/8, s=46 mp, balcon, 
amenajat, contorizări, termopane, preț 100.000 
ron, tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, et 1, bucătărie, baie, apometre, preț 
76.000 ron, tel. 0745/367893. (A2)
• Zamflrescu, parter, contorizări, preț 22.000 
euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dada, et 3, dec., contorizări, amenajat, preț 
67.000 ron, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• semidec, zona Mărăști, preț 65.000 RON, tel. 
0740/290024. (A3)
• dec, gresie, faianță, parchet CT, bucătărie 
modificată zona Dorobanți, st=40 mp, tel. 
0740/290024. (A3)

• urgent, semidec, parchet, gresie, faianță 
repartitoare, mobilată balcon închis, z 
Mărăști, preț 670 mii, neg., tel. 2320^ 
0742/290024. (A3)
• decomandată 3S 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. Manlu, 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 Zamflrescu, stare bună se poate da șl cu 
chiriași, preț 75000 ron negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498. (A4) -
• zona Carpațl etaj Intermediar, pardf 

faianță gresie, poziție bună bine întrețliwa, 
ocupabilă foarte repede, preț, 75000 ron nego
ciabil, tel. 0740/535095,0730/474275,232808. CA4)
• ol 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 ă 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 șl 
gaz (2 focuri) balcon închis, Interfon, Emlnescu, 
preț 60.000 ron, tel. 223400, 0724/16930.’ I 
0742/005228(45)
• urgent, zona Dacia, dec, et bun, baie, 
bucătărie, parchet apometre, preț 54000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578. (A8)
• zona Dada, 1 cameră baie, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et bun, preț 48000 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 Zamflrescu Deva, dec, amenajată 
(parchet laminat gresie, faianță), contorizări, 
etaj 3, preț 85.000 Ron, neg, tel. 231300, 
0740/317314. (A9)
• zona Dada, Deva, dec, amenajată (gresie, 
faianță), mobilă de bucătărie, cameră cu 
parchet contorizări, preț 68000 Ron, neg, tel. 
231300,0740/317314 (A9)
• Brad, confort 1 sporit etaj 2, mobilată preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
078R/158483. (A10'

Vând terenuri (21)

• două terenuri extravilan, de 6.000 și 24700 mp, 
localitatea Totești ■ Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)
• intravilan Deva, 2 parcele 1700 mp, zona 
Zarand ■ „bazin apă”, toate facilitățile, apă gaz, 
canal, curent drum acces, preț negociabil. Tel. 
0743/011772. CD

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.

(745BZ)
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parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

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

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 

distribuitor de presă 
pentru Deva

Cerințe:

• Abilități de comunicare;
• Disponibilitate la program matinal;
• Seriozitate.

Decese (75)

Familia Lăpușcă mulțumește tuturor celor care au fost 
alături de noi cu prilejul stingerii din viață a celei care 
a fost mama și bunica noastră,

prof. ILEANA INDREIU
Dumnezeu s-o odihnească in pace!

Comemorări (76)

La 21 ianuarie se împlinesc 5 ani de 
când inima mătușei mele

STÂNGA RAFILA
din Zdrapți a încetat să mai bată. 

Nu te voi uita cât voi trăi pe acest 
pământ.

Dumnezeu să-i odihnească în 
pace sufletul ei bun și milos. 

Nepotul Gheorghe, din Șoimuș, 
cu familia

Oferim:

• program de lucru flexibil;
• venituri în funcție de realizări;
• mediu de lucru atractiv și competitiv.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactati-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

• Intravilan, Deva, zonă rezidențială. 6 parcele, 
740 mp/parcela, FS 22 m, facilități, 20000 euro 
parcela, tel. 0722/564004. (Al)
• Intravilan, In Șoimuș, ST 4600 mp, FS 70 m, preț 
20 euro/mp, negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
•' urgent,taren intravilan, st=3.519 mp, fs=20 m, 
zona Bârsău, preț 1,5 euro/mp, acces din drum, 
tel. 0740/290024. (A3)

. , • teren Intravilan, st=2.750 mp, fs=20 m, 
facilități: apă, curent, gaz, zona Sântandrei, preț 

’ I 15 euro/mp, tel. 0740/290024. (A3)

• teren Intravilan, st= 5.700 mp, fs=30 m, 
facilități: apă, gaz, curent, zona Sântuhalm, preț 
20 euro/mp, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• zona Deva, Mintia, Vețel, Șoimuș, Bălata, 
Hărău, Bîrsău, Simeria, Sîntandrei, deal pt. 
investiție, parcelare, construcție casă, pt firme, 
etc, preț negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095,232809. (A4)
• In Deva, zona Eminescu, ST -17000 mp, 
parcelat de la 500 mp, la 800 mp, teren plan, 
formă dreptunghiulară, poziție bună, ideal pt. 
investiție, construcție casă, acte la zi, preț de la 
13 euro, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 
0723/251498 0740/535095,0788/165703. (A4) 
>la DN7, între Sântandrei și Simeria, 3 parcele

J.800 mp, 1.600 mp, 1.100 mp, preț 25 euro/mp, 
tel. 223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• teren extravian în suprafață totală de 160.000 
mp, parcelabil în parcele cu suprafețe de 6.000 
mp -18.000 mp, situat între Deva și Simeria, preț 
3 euro/mp, neg., tel. 223400, 0721/577366, 
0740/914688. (A5)
e st = 1.000 mp, din care 400 mp intravilan în 
zona llzo Balcan, preț 30 euro/mp, neg., tel. 
223400,0720/387896,0742/005228.  (A5)
e st = 7171 mp, în incinta fostelor sere Sântan
drei, front stradal 35 m, preț 10 euro/mp, neg.,

■ tel. 223400,0720/387896,0751/573684. (A5)

Citește! 
Cuvântul 

Liber 
ți se 

potrivește!

Informația te privește!

SC BOEMA PREST SRL
AM GAJ BAZĂ

AGENTI COMERCIALI
Cerințe: permis categ. B

CV-urile se depun la fax: 234.34», 
până la data de 2S.01.2007.

(74960)

SOCIETAIE CONIERCIALÂ ANGAJEAZl 
URMĂTORUL PERSONAL:

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

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

(32135)

• teren Intravilan, st = 2000 mp, la strada Archia, 
cu utilități, preț 60 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• Intravilan, ta 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 în Deva, zona Zăvoi, S -1000 mp, FS 
-18 m, utilități în zonă, preț neg., tel. 212.141 sau 
231.800. (A9)
• zona Be|an, 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, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, 03 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanță, la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 1350 mp, intravilan, zona B, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

Cumpăr teren (22)

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

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

• 5 hectare, intravilan, Deva sau împrejurimi, 
plata imediat, tel. 215212. 'Al)

Vând spații comerciale (25)
• Deva, 150 mp, P + 1 cu teren, 2 garaje, centrală 
termic, canalizare, apă, gaz, curent, 82000 euro, 
tel. 215212. (Al)
• urgent, hală de producție, 5 birouri, rampă, 
poduri rulante, curent trifazic, CT, teren aferent 
4800 mp, zona industrială Deva, tel. 0740/290024, 
0254/232060. (A3)
• zona Mărăști, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578. (A8)
• 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)
• clădire P+2, construcție nouă, sc 320 mp, 
amenajată, pretabilă pentru laborator, birouri, 
CT, Deva, preț 210.000 euro. tel. 0740/317.314. 
(A9)

Imobile chirii (29)

• ofer spre închiriere în Deva, str. Horea, nr. 
143 A, casă, (demisol, parter, etaj), în 
suprafață de 240 mp, pretabil pentru sediu 
firmă, depozit sau locuință. Tel. 
0729/165801.(2/18.01)

• închiriez apartament 2 camere ultracentral, 
nemobilat, centrală termică, preț 400 ron/lună. 
Tel. 0722/258444. (T)
• ofer pentru închiriere spațiu 100 mp, toate 
utilitățile, văd bun, acces auto, depozitare, 
producție, comerț, dispune de spațiu supli
mentar pentru magazin, 5 euro mp. Tel. 
0254/227903. (T)
• ofer spre închiriere garsonieră, mobilată, zona 
M. Eminescu; nu sunt agent imobiliar. Tel. 
0741/253795. (T)
• închiriez urgent apartament 2 camere, Deva, 
contorizări, preț foarte avantajos. Tel. 
0723/683113. (T)
• garsonieră, Deva, complet mobilată, 100 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere, mobilat complet, 150 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• apartament 3 camere, complet mobilat și 
utilat, centrală termică, preț 300 euro negociabil, 
tel. 0740/210780. (Al)
• Deva, ultracentral, ST 136 mp, la bulevard, vad 
excelent, tel. 0726/710903. (Al)
• ST 120 mp, vitrină 15 m, grup social, zona Lido, 
preț 16 euro/mp negociabil, tel. 0742/019418, 
(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)
• în Deva, Bd. 1 Decembrie, S - 140 mp, 
amenajat, contorizări, preț neg., tel. 
231.800,0745/511.776. (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 Bălcescu, dec., baie cu gresie, faianță, 
CT, termopane, utilat și mobilat integral (totul 
nou), 400 euro/lună, neg., tel. 231.800, 
0723/619.177. (A9)

Auto românești (36)

• vând Dada 1310,. stare foarte bună, preț 500 
euro. Tel. 0722/509475.00

• vând Dada papuc, 2 locuri, af 2003. TeL 
0765/246805.(10/9^01) 

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

COMPANIE DE 
DISTRIBUȚIE LA 

NIVEL NAȚIONAL 
Angajează: 

DIRECTOR DIVIZIE
RETAIL

SUPERVIZOR 
_DIVIZI£REȚAIL
Persoanele cu experiența 

în distribuție, interesate de 
job și cu domiciliul în Deva 
sunt rugate sa trimită un 

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

email: monicamth@zapp- 
mobile.ro.

(6/18.01)
• vând Dada Berlină, injecție, ianuarie 2004, 
28.000 km. Tel. 0741/568584 sau 0749/705357. 
(1/1ML)

Auto străine (37)

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

• vând Volvo V401,9 TDI, af 2001, full electric, 
ABS, SRS, TLC, 6 airbag, MP3, climă, jenți Al 16,„ 
8500 euro. Tel, 0723/227569. (T)
• vând VW Golf II, TD, af 1986, VT 2008, piese de 
schimb, preț negociabil. Tel. 0722/566983. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

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

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

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

Piese, accesorii (42)

• vând portbagal auto, de fabrică, stare foarte 
bună Tel. 0254/211124. (T)

Mobilier și interioare (47)

■ vând fereaatră nouă în 2 canate cu toc 
1,20/1,30 m, storcător și zdrobitor pentru 
struguri, o damigeană 501. Tel. 0254/215795. (T)
• vând mobilă de bucătărie nouă Deva. Relații 
la tel. 222137,0724/759002.(T)
• vând mobilă de sufragerie, completă, cu 
bibliotecă; mobilă de bucătărie, suspendată, 
aragaz, cevor 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 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. (T)

Materiale de construcții (53)
• vând ble (grinzi) noi, lațuri noi și piatră pentru 
construcție. Tel. 0254/215795. (T)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

Anunțul tău 
e gratuit 
în CL!
Fiecare sâmbătă îți aduce câte 
un TALON GRATUIT! Dacă ești 
persoană fizică și ai ceva de 
vândut/cumpărat/închiriat, 
completează acest talon și apoi 
depune-1 într-una din cutiile 
speciale "Cuvântul liber” 
instalate în următoarele puncte:

Deva:
1. Comtim;
2. Stația de autobuz Orizont- 
Micro 15;
3. Galeriile de Artă Forma;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția Zamfirescu - 
B-dul Decebal;
6. Cepromin;

Orăștie - chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra - la Cooperativa de 
Consum;

Ilia - Centrul de schimbare a 
buteliilor

Geoagiu-Sat - Casa de cultură

Hunedoara:
1. SC Oscar Company (lângă 
stadion);
2. SC Răzvan Divers
(zona Chizid);
3.SC Unison
(Șc. Generală Nr.l)
Slntuhalm nr. 25 g

cn
Anunțurile de mică publici
tate sunt gratuite pentru 
persoanele fizice.

• haine second hand, import Germania, 
sortate pe categorii toate articolele 
(Inclusiv piele extra), fără rebut, calitate 
excepțională, prețuri minimale, dezinfec
tate, frumos mirositoare, optime pentru 
magazine; depozit în Arad. Tel. 
0745/646478.(4/18.01)

Plante și animale, agroali 
mentar’e (57)

• vând 2 vaci și 2 vițele, preț negociabil. 
Informații, Cărpiniș, nr. 55. (4/17.01)

• vând 2 porci de 140 ■ 160 kg, albi, vârsta sub 
un an. Tel. 0254/731172. (T)
• vând cățel vânătoare rasa Foxterier, vârsta 2 
luni, preț 50 euro/exemplarul. Tel. 0254/265072, 
comuna Bălța ■ Hărțăgani. (8.17.01)

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

• vând cățel Boxer german din părinți campioni, 
vârsta 6 luni, cu carnet de sănătate și purceluș 
de Guineea. Tel. 0723/506443. (T)
• vând purcel de 70 ■ 90 kg, scrofițe apte de 
montă rasă de carne. Tel. 210900,0744/611145. 
(T)

Instrumente muzicale (60)

• vând saxofon sopran, preț avantajos. Tel. 
0722/842710.(T)
• vând vioară 3/4, în cutie, cu arcuș, stare foarte 
bună Preț 250 lei, negociabil. Tel. 0720/400422. 
(T)

Altele (61)

• cedez contract bar ■ restaurant super- 
dotat, zonă bună, ki Simeria. Relații la teL 
0723/395906. (6/&01)

• cumpăr lăzi de plastic, deșeu. Tel. 
0723/227569.(T)
• cumpăr paleți de plastic, deșeu. Tel. 
0723/227569. (T)
• vând mașină de cusut marca Naumann, seria 
705; mașină de spălat de plastic și ceas Doxa de 
damă, extraplat. Tel. 0254/224643. (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)

Citații (63)
• Domnul VAtcă Lucian în calitate de pârât în 
proces cu SC Ardaf SA Deva, județul Hunedoara, 
în calitate de reclamantă, dosar nr. 
4306/221/2006, este citat la Judecătoria Deva, în 
data de 07.02.2007, pentru pretenții. (3/18.01)

Matrimoniale (69)

(3/17.01)

• celibatar, 32 ani, cu tot ce este necesar, 
apartament, doresc cunoștință cu tânără, 
pentru căsătorie. Relații: CP 17, OP Orăștie; e- 
mail madradu@gmail.com, (T)

Pierderi (62)

■ pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Anghel Răzvan lonuț. Se declară nul. (5/18.01)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Kacso Nicolae. Se declară nul. (7/18.01)

Solicitări servicii (71)
• caut femele pentru îngrijirea unei bolnave. Tel. 
215396, orele 15-18. (5/17.01)
• caut urgent femeie pentru îngrijire femeie 
bolnavă permanent la domiciliul acesteia. Tel. 
219934. (T)

Prestări servicii (72)

•abordabil, transport zilnic, șnur șl rapid, 
persoane în Italia • 100 euro, Spania ■ 120 
euro, Franța, Portugalia șl Belgia, cu mașini 
modeme; reduceri pentru grupuri; asigur 
necesarul pentru o călătorie sigură TeL 
0723/329600, 076S/46S835, 0743/241010. 
(4/21.11)

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

Oferte locuri de muncă (74)
• angajăm 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)
• SC Alexandrion Grup Romania prin 
distribuitorul său din județul Hunedoara ■ SC 
Totalitaris Corn Divers angajează agent vânzări; 
pachet salarial atractiv; mașină serviciu, telefon. 
CV la fax 0254/222344. Tel. 0729/038984, e-mail: 
totalitaris_deva@yahoo.com. (11/11.01)
• SC Royal Holding Călan angajează personal 
calificat in domeniul confecții; experiență minim 
2 ani; salariu 250 euro, program 8 ore. Informații 
suplimentare la tel. 0745/112419,0742/238742. 
(7/15.01)

Cititorii Cuvântul liber: 
Oameni bine 

informați! 
Ziarul familiei tale!

«nformația te privește!

(74728)

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
mailto:monicamth@zapp-mobile.ro
mailto:madradu@gmail.com
mailto:totalitaris_deva@yahoo.com
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• Cinci sateliți. NAȘA, agenția spațială 
americană, și-a prezentat, miercuri, 
„ambițiosul" său program de cinci sateliți 
destinați studierii aurorelor boreale, care 
vor fi lansați pe 15 februarie.

Fără întâlniri de gradul III

Schwarzenegger în Fresno (Foto: epa)

Mari pagube în California
Los Angeles (MF) - în California, afectată 

de un val de frig, autostrada care face 
legătura între Los Angeles și Sacramento, 
capitala administratrivă a statului, a fost 
închisă pe o porțiune de 60 de kilometri din 
cauza zăpezii. Autostrada este una dintre 
arterele cele mai aglomerate din California 
iar închiderea sa va provoca probabil 
ambuteiaje în toată regiunea. Guvernatorul 
Arnold Schwarzenegger a decretat, marți, 
starea de urgență în mai multe regiuni agri
cole din valea centrală unde gerul a provo
cat importante pagube culturilor. El a 
declarat că pierderile ar putea atinge un 
miliard de dolari.

Extratereștrii nu au vi
zitat Terra pentru că nu 
au avut timp să o 
găsească.

Copenhaga (MF) - Un mate
matician danez crede că a 
găsit răspunsul la faimosul 
„Fermi Paradox”, lansat în 
1950 de laureatul premiului 
Nobel Enrico Fermi, care se 
întreba de ce nu există dovezi 
ale civilizațiilor extraterestre 
dacă Universul abundă în 
forme de viață. Noul model 
matematic creat de cerce
tătorul Rasmus Bjork, de la 
Institutul Niels Bohr din 
Copenhaga sugerează că 
extratereștrii încă nu ne-au 
vizitat pentru că nu au avut 
timp să ne găsească planeta.

Cercetătorul a calculat că, 
dacă opt sonde ar circula cu 
o zecime din viteza luminii și 
fiecare ar lansa alte opt sub-

l-a oferit sticle de vin

Cocktail
Aix-En-Provence (MF) 

- Actorul francez Samy 
Naceri, vedeta trilogiei 
de succes „Taxi”, a fost 
spitalizat după ce a 
înghițit un cocktail de 
medicamente în timp ce 
se afla la închisoare, dar 
starea sa nu este gravă. 
Pe 5 ianuarie, actorul a 
fost plasat în detenție 
provizorie la închisoa
rea din Luynes, sudul 
Franței, unde urmează 
să stea până pe 8 febru
arie când va fi audiat 
într-un caz de violență 
armată împotriva unui 
angajat al unui club de 
noapte.

Va naște băiețel
Los Angeles (MF) - 

Actrița americană Julia 
Roberts, câștigătoare a 
unui premiu Oscar, care 
a anunțat de Crăciun că 
este însărcinată cu cel de
al treilea copil, va naște 
un băiețel la mijlocul 
lunii iunie.

Lohan (Foto: EPA)

Tokyo (MF) - Pemierul japo
nez Shinzo Abe, cunoscut pen
tru faptul că nu consumă al
cool, a acceptat cu eleganță sti
clele de vin oferite de starul 
hollywoodian Will Smith, asig
urând că vor fi apreciate de 
soția sa, un cunoscător al vi
nurilor bune. „Nu beau alcool,

S-a internat
Los Angeles (MF) -
Actrița americană 
Lindsay Lohan (20 
ani) s-a internat într-o 
clinică de dezintoxi
care, după ce în 
decembrie confir
mase că frecventează 
întâlnirile Alcoolicilor 
Anonimi. Informația 
a fost publicată de 
site-ul specializat în 
știri mondene 
tmz.com și confir
mată de actriță. „Vă 
mulțumesc pentru 
urările de sănătate și 
vă cer să-mi respec
tați viața particulară", 
a declarat actrița, în 
vârstă de 20 de ani, 
într-un comunicat de 
presă.

Will Smith cu premierul (Foto: epa)

Furtuna Kyrill lovește Europa

Puii de jaguar descoperă curioși noul 
țarc de la o grădină zoologică din Aus
tralia. (Foto: EPA)

■ De miercuri s-au emis 
avertizări de furtună în 
mai multe țări din nor
dul și centrul Europei.

Berlin (MF) - Mai multe țări 
din nordul și centrul Europei 
au emis miercuri avertizări 
privind riscul producerii unor 
furtuni în cursul zilei de ieri, 
în urma cărora Germania ar 
putea fi cea mai afectată, au 
anunțat serviciile meteorolog
ice.

Gara centrală din orașul 
olandez Amsterdam a fost 
evacuată, ieri după-amiază, 
după ce rafalele puternice de 
vânt au desprins o parte a 
acoperișului. Rafalele de vânt, 
care ating 130 de km/h, au 
spart geamurile acoperișului.

Pink șî-a cerut scuze
Canberra (MF) - Pink și-a cerut scuze aus

tralienilor pentru că a sprijinit o campanie 
mondială pentru promovarea drepturilor 
animalelor, cerând boicotarea industriei 
australiene pentru producerea lânii, după ce 
a recunoscut că nu s-a informat cum tre
buie despre subiect. La mijlocul lunii 
decembrie, Pink, militantă PETA, a lansat 
un apel pentru boicotarea lânii și cărnii de 
oaie provenite din Australia, la Începutul 
unui concert pe care l-a susținut la Paris. 
Cântăreața denunța o „practica sadică” a 
fermierilor australieni, la tunderea oilor.

Harold Plnter (Foto: epa)

I țional Săptămâna Ver
de, cel mai mare de 
acest gen din lume. Târ
gul s-a deschis astăzi.

(Foto: EPA)

La Muzeul Științei din Londra
(Foto: EPA)

sonde, ar fi necesari 100.000 
de ani pentru a explora o 
regiune spațială care conține 
40.000 de stele. Bjork a 
descoperit, utilizând același 
model de calcul, că sondele ar 
avea nevoie de 10 miliarde de 
ani pentru a explora 0,4% din 
cele 260.000 de asemenea sis
teme aflate în zona locuibilă 
a galaxiei noastre. Zece mi
liarde de ani sunt echivalente 
cu trei sferturi din vârsta uni
versului.

dar soția mea o face”, a spus 
Abe, primind cele două sticle 
de vin din partea actorului 
invitat la Tokyo.

De cealaltă parte, starul 
gafeur a mărturisit că este pen
tru prima dată când întâlnește 
un premier și că a fost puțin 
emoționat. Smith a venit în 
Japonia pentru a-și promova 
cel mai recent film al său, „în 
căutarea fericirii”.

Inspirat dintr-o poveste 
reală, filmul „în căutarea feri 
cirii” prezintă povestea unui 
tată celibatar care se zbate să 
asigure fericirea fiului său în 
vârstă de cinci ani și reușește 
să ajungă milionar. în film, 
Will Smith îi dă replica pro
priului său fiu, Jaden.

Furtuna, denumită „Kyrill", va fi mai violentă decât cea de joia 
trecută (Foto: EPA)

Pe aeroportul internațional 
Amsterdam-Schiphol s-au 
înregistrat întârzieri semni

A primit Legiunea de Onoare
Londra (MF) - Dramaturgul 

britanic Harold Pinter, laureat 
al premiului Nobel pentru lit
eratură în 2005, a fost decorat 
de premierul francez cu cea 
mai mare distincție acordată 
de țara acestuia, Legiunea de 
Onoare, în cadrul unei cere
monii care a avut loc la am
basada Franței din Londra.

La ceremonie, Dominique de 
Villepin a lăudat poemul lui 
Pinter, „American Football”.

Maria Născută în 
zodia Rac, este 
pasionată de schi, 
patinaj și arhitectură.

ficative. Un bărbat a fost ucis 
în Marea Britanie, la Bridg- 
north, după ce o ramură de

„Cu violența și cruzimea lui, 
este pentru mine una dintre 
cele mai clare imagini ale 
războiului, una dintre cele mai 
sugestive metafore a tentației 
imperialismului și violenței”, a 
spus premierul francez. Pinter 
a lăudat Franța pentru opoziția 
manifestată față de războiul 
din Irak. Scriitorul a criticat de 
nenumărate ori războiul din 
Irak și a declarat despre Blair 
că este un „idiot ipocrit”. 

copac a căzut, din cauza 
rafalelor puternice, peste 
mașina în care se afla, 
spărgându-i geamul. Condițiile 
meteorologice nefavorabile au 
determinat închiderea, ieri 
dimineață, a portului Dover 
din Anglia, și perturbarea 
traficului aerian pe aeroportul 
din Frankfurt. Se preconizează 
că ploile vor provoca inundații 
în Midlands și nordul Angliei.

Rafalele de vânt ar putea 
atinge până la 180 de kilometri 
pe oră în munții Sudeți, la 
frontiera dintre Polonia și 
Cehia. în Germania rafalele de 
vânt vor avea peste 100 de 
kilometri, în timp ce în Olan
da, Institutul regal meteoro
logic KNMI a lansat un prea
viz de furtună puternică din
spre sud-vest.

VâCci din plastic a fost 
amplasată în Berlin 
pentru târgul interna-

tmz.com

