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Cerul va fi variabil. Vântul va prezenta 
intensificări de scurtă durată.

dimineața la prânz seara

Cetatea va fi Mall cultural
• Brățări. Autoritățile fac demersuri pentru

1 recuperarea tuturor brățărilor dacice desco-
; perite în Munții Orăștie, care fac obiectul 

cunoscutului proces al „aurarilor". în atenție
i se află mai multe brățări, în afara celor recu- 
! perate deja de statul român. (M.S.) /p.6

■ Reabilitarea Cetății 
va fi realizată printr-un 
proiect considerat pre
mieră națională.

Deva (S.B.) - Un proiect 
considerat măreț de cei care 
au pus umărul la realizarea 
lui, cel de reabilitare, con

servare și restaurare a Cetății 
Devei, a fost prezentat, ieri, 
într-o expoziție la Casa de 
Cultură „Drăgan Muntean” 
Deva. Acesta a fost denumit 
generic „Cocoon Club”. „Un 
astfel de proiect este o mare 
încercare, iar pentru reali
zarea lui au fost obținute 490 
de miliarde de lei vechi. Arti

zanii viitoarei opere, cu un 
aspect derutant pentru ochiul 
deveanului obișnuit să ob
serve Cetatea ca pe un mo
nument istoric format din 
ruine, au prezentat Cetatea ca 
pe o oază extrem de modernă! 
Vechile ziduri vor fi protejate 
cu acoperișuri avangardiste, 
iar interiorul monumentului

va fi ocupat de o construcție 
ce simbolizează un cocon. 
Fondurile obținute provin 
dintr-un împrumut intern al 
Consiliului Local Deva (200 
miliarde de la Eximbank) și 
unul extern, prin intermediul 
Guvernului României (290 
miliarde de la Banca Mondi
ală). /p.3

len, în prezența unei generoase asis
tențe și a armoniilor corului de copii 
Lira, a fost inaugurat noul .sediu al 
Inspectoratului Școlar Județean Hune
doara. /p.3 (Foto: Traian Mânu)

Furtună la Straja
Lupeni (I.J.) ■ Mai multe mașini care se 

aflau în stațiune au rămas blocate, din 
cauza copacilor căzuți pe drumul de acces 
în Straja. „O rafală puternică de vânt și nin
soare care a durat circa o jumătate de oră 
a rupt câțiva copaci și a blocat drumul. în 
jurul amiezii el a putut fi accesibil”, a 
declarat Eduard Zai, Salvamont Lupeni. Pe 
durata furtunii telescaunul a fost oprit în 
stațiune. în stațiunea Straja, stratul de 
zăpadă măsoară circa 40 de centimetri.

Macheta proiectului după ss. J 
care se vor realiza lucrările 
de reabilitare este prezentată 
într-o expoziție de proiecte la _ 
Casa de Cultură din Deva.

(Foto: Traian Mânu)
v-v/-;.turnuA** ’

Cerere respinsă de procuror
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■ în dosarul "Hidra" 
procurorul a hotărât, 
ieri, că nu mișcă 
nimeni afară din județ .

Deva (M.T.) - Plângerea 
depusă de Adrian Deac, incul
pat în dosarul mafiei fierului 
vechi, împotriva ordonanței 
procurorului de a nu părăsi 
localitatea, a fost respinsă. 
Dosarul, cunoscut sub denu

mirea de „Hidra”, a fost pre
zentat ca fiind unul deosebit 
de complex. Cei 46 de incul
pați erau acuzați de șantaj, 
furturi, proxenetism și adera
re la grupuri de crimă orga
nizată. Procurorul care a 
instrumentat acest caz este 
Laura Kovesi, actualul procu
ror general al României. In- 
culpații sunt obligați să se 
prezinte în fața instanței de 
câte ori simt chemați. Nu au

voie să-și schimbe domiciliul 
fără să înștiințeze Poliția și 
nu pot lua legătura cu mem
brii familiilor celor implicați 
în dosar. Florin Dumitraș zis 
“Karatistu”, Gheorghe Ioniță 
zis “Francezu”, Marius Bărti- 
cel și Andrei Raita zis “En- 
dre” sunt și acum în arest.

«««leenjc I

înșelăciune
Petrila (M.T.) - Un 

bărbat de 25 de ani, din 
localitatea Vulcan, este 
cercetat pentru înșelă
ciune, după ce în re
petate rânduri, sub pre
textul că a fost trimis să 
repare anumite obiecte 
electronice, de către 
rudele victimei, pleca cu 
bunurile, /p.3

Pe « ie ine banii
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Accident mortal la Tebea
■ în urma unui grav 
accident rutier, un 
bărbat de 72 de ani și- 
a pierdut viața.

Tebea (M.T.) - Un bărbat de 
72 de ani, din Baia de Criș, și- 
a pierdut viața în timp ce 
echipele de descarcerare în
cercau să-l salveze. Tragicul 
accident s-a petrecut ieri 
dimineață, pe DN76, în afara 
localității Tebea. Ioan B. se 
afla la volanul unui Peugeot. 
Acesta nu a adaptat viteza la

A
condițiile de drum și meteo, 
a derapat, a pierdut controlul 
volanului și a părăsit partea 
carosabilă, izbindu-se violent 
de un copac de pe marginea 
șoselei. în momentul produ
cerii accidentului, bărbatul 
purta centura de siguranță. 
Pentru scoaterea victimei din
tre fiarele contorsionate ale 
mașinii a fost nevoie de aju
torul unui echipaj de descar
cerare. Din păcate, eforturile 
medicilor de a-1 ține în viață 
au fost zadarnice. Bărbatul 
nu a supraviețuit impactului.

‘www.hiipn.ro țj' j
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I
• Ștănoiu în PC. Senatorul independent 
Rodica Stănoiu și-a depus, ieri, adeziunea 
în .vederea înscrierii în Partidul Conserva
tor, au declarat surse din PC. Rodica Stă
noiu, fost ministru al Justiției, a demisio- 
nat din PSD în data de 6 septembrie 2006

Bodu, eliberat din funcție
1 A

Ajutor pentru 
Abbas

Ierusalim (MF) - Israe
lul a. transferat ieri pre
ședintelui Autorității 
Palestiniene, Mahmoud 
Abbas, 100 de milioane 
de dolari provenind din 
taxele de tranzit, în ca
drul ^forturilor susținu
te de Washington pentru 
consolidarea poziției li
derului palestinian mo
derat. Acesta este pri
mul transfer financiar 
operat de Israel de la 
preluarea puterii de că
tre gruparea Hamas în 
urma alegerilor legisla
tive din teritoriile pales
tiniene de anul trecut.

Vizita-surpriză
Basra (MF) - Secreta

rul american al Apără
rii, Robert Gates, a so
sit, ieri, la Basra într-o 
vizită inopinată pentru 
a se întâlni cu militarii
americani și britanici și 
alți oficiali din sudul 
Irakului. Gates urma să
se întâlnească și cu ge
neralul G^orge Casey, 
comandantul trupelor 
americane din Irak. Este
a doițjjț vizită a lui Gates 
în Irak de la nominali
zarea, sa ca șuccesor al 
lui Donald

feld, 
re a 
misio- 
nat în 
noiem
brie 
2006.

Hugo Chavez
(Foto: EPA)

■ Tăriceanu l-a eliberat 
din funcție pe șeful 
ANAF pentru inducerea 
în eroare a opiniei publice.

București (MF) - Premierul 
Călin Popescu Tăriceanu l-a 
eliberat, ieri, din funcție pe 
președintele Agenției Națio
nale de Administrare Fiscală 
(ANAF), Sebastian Bodu, 
membru al Partidului Demo
crat, pentru inducerea în e- 
roare a opiniei publice în le
gătură cu măsuri ale Guver
nului, prin declarații de ordin 
politic.

„Primul-ministru consideră 
că este inadmisibil ca un se
cretar de stat să atace decizii 
ale Guvernului, în loc să con
tribuie la aplicarea lor corec
tă, poziționându-se astfel în a- 
fara structurilor guvemamen-

Călin Popescu Tăriceanu (Foto: epa)

tale în care este angajat. Se
bastian Bodu â prezentat pu
blic recent o serie de păreri 
personale legate de taxa pe vi
ciu, de taxa de primă înmatri
culare și de Agenția Naționa
lă de Integritate, care nu au 
nici o legătură cu calitatea de 
secretar de stat în care vor
bea, ci erau mai degrabă de
clarații de natură politică”, se

Sebastian Bodu (Foto: fan)

afirmă într-un comunicat al 
Guvernului.
Contra Guvernului

Tăriceanu consideră că, da
că ar fi avut date privind 
creșterea evaziunii fiscale în 
urma introducerii taxei pe vi
ciu, Sebastian Bodu ar fi tre
buit să ia măsuri împotriva a- 
cestui fenomen, în calitatea

sa de șef al ANAF. în aceste 
condiții, este o iresponsabili
tate ca tocmai șeful ANAF să 
vorbească despre creșterea 
evaziunii fiscale bazându-^ 
doar pe „percepțiile” sale yi 

nu pe date certe sau pe ac
țiuni specifice ale ANAF, a- 
cest lucru inducând în eroare 
opinia publică, precizează E- 
xecutivul.

Contrar declarațiilor lui Se
bastian Bodu, taxa de primă 
înmatriculare este conformă 
cu normele europene, singu
ra problemă fiind nivelul ac
tual al acesteia. Acest nivel 
a fost stabilit de Parlament, 
varianta inițială propusă de 
Guvern încadrându-se în nor
mele europene. Guvernul a 
stabilit că va remedia rapid a- 
ceastă situație, după consul
tări cu Direcția Generală de 
Taxe a CE, amintește sursa.

Are puteri 
depline
Caracas (MF) - Parla
mentul venezuelean 
a acordat joi, puteri 
depline timp de 18 
luni președintelui so
cialist Hugo Chavez, 
la o săptămână după 
învestirea acestuia 
pentru un nou man
dat de șase ani. De
putății, cu toții susți
nători ai șefului statu
lui, din cauza boico
tării alegerilor legisla
tive de către opoziție, 
în 2005, au aprobat 
în unanimitate o lege 
care îl autorizează pe 
Chavez să legifereze 
prin decret preziden
țial, în această peri
oadă. Reales în de
cembrie, liderul vene
zuelean, vârf de lan
ce al stângii antilibe- 
rale din America Lati
nă și opozant al 
Washingtonului, și-a 
anunțat săptămâna 
trecută intenția de a 
continua „construcția 
socialismului".

Șereș, sunat de președinte
■ Șereș susține că a fost 
sunat de Băsescu înainte 
de a primi de la acesta un 
document privind ALRO.

București (MF) - Fostul mi
nistru al Economiei, Codruț 
Șereș, a declarat, joi seara, că 
președintele Traian Băsescu 
i-a telefonat pentru a-1 anunța 
că îi trimite un document și 
că, în aceeași zi, a primit me
moriul referitor la ALRO.

„Vă trimit un document. A- 
veți grijă de el”, ar fi spus șe
ful statului, conform lui Șe
reș. Președintele PC Dan Voi-

culescu l-a acuzat, joi, într-o 
conferință de presă, pe preșe
dintele Traian Băsescu de tra
fic de influență, susținând că 
șeful statului i-ar fi cerut fos
tului ministru al Economiei 
Codruț Șereș să intervină în 
favoarea unui grup de intere
se. Voiculescu a arătat o adre
să a societății ALRO Slatina, 
care, conform liderului PC, 
dorea energie ieftină.

„Rog analizați scrisoarea și 
dispuneți măsuri în conform
itate cu interesele Guvernului 
și, dacă este posibil, și cu in
teresele economiei naționale”, 
ar fi scris șeful statului.

Sub lupa Comisiei Europene

Precauție în Congres
Washington (MF) - Un grup de congres

meni democrați și republicani din Camera 
Reprezentanților au adoptat, joi, o rezoluție 
care interzice un atac american împotriva 
Iranului fără permisiunea Congresului.

Demersul, inițiat de congresmanul repu
blican de Carolina de Nord, Walter Jones, 
care în 2005 s-a alăturat democraților ce
rând retragerea treptată a trupelor america
ne din Irak, a fost pus în practică după ce 
politicienii și-au exprimat îngrijorarea că 
administrația Bush ar putea declanșa un 
conflict armat cu Iranul.

„Documentul specifică în mod clar că nici 
o altă rezoluție adoptată de Congres” nu au
torizează un atac american împotriva Iranu
lui, a declarat Jones presei, referindu-se la 
votul din 2002 din Legislativul american ca
re legitima invadarea Irakului.

Rezoluția ar putea avea efectul unei legi 
dacă va fi aprobată de Camera Reprezentan
ților și Senat și semnată de președintele 
Bush. Prevederile sale pot fi eludate doar în 
cazul în care Iranul atacă Statele Unite sau 
forțele sale armate, sau dacă un asemenea 
atac se dovedește a fi iminent.

Susținătorii acestui demers legislativ au 
declarat că speră ca liderii democrați să 
supună rezoluția votului Congresului în 
cursul lunilor următoare.

Temerile privind un eventual atac ameri
can împotriva Iranului au luat amploare du
pă ce Statele Unite a trimis un alt porta
vion în Golful Persic și după ce administra
ția Bush a dat asigurări aliaților arabi că 
va. depune mai multe eforturi pentru a limi
ta.influența Teheranului în regiune.

cwÂm Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Cotidian editat de SC Inform Media SRL, 

Deva, Str. 22 Decembrie, r<r. 37 A

Fostul ministru al Economiei, Codruț Șereș (Foto: arhivă)

Angajamente 
respectate

București (MF) - România 
își va respecta, în 2007, anga
jamentele asumate alături de 
partenerii săi, în Irak, în Af
ganistan și în Balcanii de 
Vest și vizează procesul de re
construcție a acestor zone, a 
declarat, ieri, președintele 
Traian Băsescu.

El a susținut, la Cotroceni, 
în fața reprezentanților Cor
pului Diplomatic acreditat la 
București, discursul de politi
că externă pe 2007.

„România își va respecta 
angajamentele asumate în Ir
ak, Afganistan și în Balcanii 
de Vest și vizează reconstruc
ția acestor zone”, a spus Bă
sescu. El a arătat, pe de altă 
parte, că NATO rămâne prin
cipalul garant al securității 
României după aderarea la 
UE și că există un imens po
tențial de colaborare NATO- 
UE pe care țara noastră do
rește să îl impulsioneze.

Referindu-se la relația cu 
SUA, președintele a precizat 
că aceasta a intrat într-o fază 
de consolidare după aderarea 
României la UE.
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■ Leonard Orban: 
Dezbaterile legate de 
criza biletului sunt 
analizate la nivelul CE.

București (MF) - Comisa
rul european pentru multi
lingvism Leonard Orban a 
declarat, ieri, într-o confe
rință de presă, că dezbate
rile de la București privind 
criza legată de biletul adre
sat de premierul Călin Po
pescu Tăriceanu șefului 
statului sunt analizate cu 
maximă atenție la nivelul 
Comisiei Europene.

„La nivelul Comisiei Eu
ropene se analizează cu 
maximă atenție, dar reacți
ile nu sunt rapide, ci calcu
late. Dezbateri, discuții po
litice există în toate statele 
membre, problema este ca 
acestea să nu împiedice, să 
nu impieteze evoluția refor
melor”, a arătat Orban, 
răspunzând unei întrebări 
privind modul în care a 
fost percepută la Bruxelles 
criza politică de la Bucu-

Leonard Orban (Foto: epa)

rești. Leonard Orban a ară
tat, totodată, că la nivelul 
Comisiei Europene, al Par
lamentului European și al 
statelor membre se anali
zează în detaliu fiecare ac- , 
țiune a statelor membre ale 
UE. Comisarul european a 
precizat, în acest context, 
că un stat membru al UE 
are mai multe șanse de a fi 
influent la nivelul UE dacă 
nu are probleme, inclusiv 
probleme de politică inter
nă. Orban a precizat că vi
zita sa în România nu este 
determinată de situația po
litică actuală, ci are la bază 
obiectivele sale profesiona
le.

Phenianul anunță
A

„un acord" cu SUA
Seul (MF) - Coreea de 

Nord și Statele Unite au 
ajuns la „un anumit acord” 
în urma negocierilor bilate
rale desfășurate la Berlin, 
pe tema programelor nucle
are dezvoltate de regimul 
comunist, a anunțat ieri pre
sa oficială nord-coreeană.

„Negocierile au avut loc 
într-o atmosferă pozitivă și 
sinceră și s-a ajuns la un a- 
numit acord”, a precizează 
agenția oficială de presă 
KCNA, citând un minister 
nord-coreean.

„Am acordat atenție dia
logului direct între RPDC 
(Republica Populară Demo
cratică a Coreei) și Statele 
Unite, într-o încercare de a 
reglementa problemele spi
noase, în vederea rezolvă
rii crizei nuclare”, adaugă 
ministerul. KCNA nu pre: 
zintă nici un detali referi
tor la „acord”.

Emisarul american pen

tru negocierile pe tema do
sarului nuclear nord-core- 
ean, Christopher Hill, s-a 
întâlnit de trei ori, în trei 
zile, la Berlin, cu omologul 
său nord-coreean Kim Kye- 
gwan, ultima reuniune a- 
vând loc joi.

Negocierile au avut ca 
scop relansarea discuțiilor 
multilaterale pe tema dosa
rului nuclear nord-coreean, 
întrerupte în decembrie. 
Regimul de la Phenian a 
testat, la 9 octombrie, pri
ma sa bombă atomică.

Christopher Hill urma să 
ajungă ieri la Seul, înainte 
de a se deplasa la Beijing 
și Tokyo. Coreea de Sud, 
China, Japonia și Rusia 
participă, alături de Statele 
Unite, la discuțiile multila
terale care durează de trei 
ani și jumătate, menite să 
convingă Coreea de Nord 
să renunțe la arsenalul nu
clear.

Sancțiuni 
prelungite

Washington (MF) - Preșe
dintele american George W. 
Bush a prelungit cu un an 
blocarea bunurilor lui Osama 
ben Laden, ale rețelei al-Qai- 
da și ale organizațiilor tero
riste care acționează împotri
va procesului de pace din O- 
rientul Mijlociu.

Sancțiunile blochează bu
nurile acestora în SUA.

în textul adresat Congresu
lui, Bush scrie că „grupările 
teroriste continuă să desfă
șoare activități care au ca 
scop sau efect amenințarea 
procesului de pace în Orien
tul Mijlociu și care simt ostile 
intereselor Statelor Unite în 
regiune”. Printre grupurile 
vizate figurează Organizația 
Abu Nidal, Frontul Democrat ’ 
pentru Eliberarea Palestinei,' 
mișcarea Hezbollah, Gamaa 
Islamiya, Hamas și Frontul 
popular pentru Eliberarea 
Palestinei, Jihadul islamic, 
Frontul pentru Eliberarea 
Palestinei- facțiunea Abu 
Abbas și Frontul Popular pen
tru Eliberarea Palestinei - 
comandamentul general.
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• Fără licență, iordache A., de 32 ani, 
Cătălin N., de 24 ani, Mihail Lucian D.,
de 24 ani, toți fără ocupație și Ion C., de 
49 ani, pensionar, toți din Petroșani, fără 
antecedente penale, au fost prinși de 
polițiști, pe raza municipiului Petroșani, în 
timp ce conduceau în regim de taxi fără 
a poseda licență de execuție. (C.P.)*I

Studenții cer 
burse mărite

Petroșani (C.B.) - Stu
denții din Petroșani sunt 
nemulțumiți de faptul că 
MEdC întâzie majorarea 
burselor studențești la 
nivelul salariului minim 
pe economie. Deși au tre
cut trei luni de la ce
rerea studenților, majo
rarea nu a avut loc nici 
până acum. Liderul stu
denților din Petroșani, 
Dacian Ciodaru, a afir
mat, după întâlnirea re
centă avută cu ministrul 
Dumitru Miron, că „mi
nisterul este incapabil să 
rezolve problemele și 
nevoile studenților".

Erată
Deva (Redacția) - Din 

cauza unei erori care ne 
Ij.parține, articolul inti
tulat „Fără permis de 
portarmă”, apărut în 
Cuvântul liber nr. 4485, 
din 19 ianuarie, este i- 
lustrat cu fotografia u- 
nei persoane ce nu 
aparține de subiectul 
materialului. Ne cerem 
scuze pentru eventualele 
inconveniente create.

loan Evu 
la Deva
Deva (S.B.) - Volume
le de poezie „Cenușă 
vorbitoare" și poezie 
pentru copii „Aven
turile unui pitic din 
vremea când era mai 
mic", semnate de 
scriitorul hunedorean 
loan Evu, au fost 
prezentate ieri, la Ca
sa de Cultură Deva. 
Cărțile au apărut la 
Editura Călăuza, iar 
prezentarea lor a 
aparținut Marianei 
Pândaru, lui Dumitru 
Hurubă și autorului. 
Dumitru Hurubă 
susținea: „Este unul 
dintre cei mai senti
mentali poeți hune- 
doreni, dar asta nu-l 
împiedică să fie, de 
multe ori, acid chiar 
și prin expresiile sale 
lirice. El reușește să 
facă acest lucru 
foarte bine. în poezia 
sa se pot regăsi re
miniscențele vieții 
pure, de dincolo de 
cenușiul orașelor!" în 
final s-a precizat că 
loan Evu mai are 
mutte de spus prin 
intermediul viitoarelor 
sale cărți.

Istorie
■ Un proiect curajos, 
lansat de edilii Devei, a 
angrenat toate forțele 
pentru a demara rapid.

Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Deva - La realizarea obiec
tivului propus, de reabilitare 
a Cetății Deva, au contribuit 
administrațiile locală și jude
țeană, arhitecții și construc
torii hunedoreni, Guvernul 
României și, nu în ultimul 
rând, studenți de la Universi
tatea de Arhitectură „Ion Min- 
cu” București, care au realizat 
proiecte și machete ale Cetății 
reabilitate, a fost dezvăluit 
public, în 19 ianuarie. Momen
tul a fost planificat de Primă
ria Deva, SC Asar Grup SRL 
Deva, Universitatea bucureș- 
teană și Muzeul Civilizației 
Dacice și Romane Deva, care

Anumite cabinete, birouri individuale și restaurante 
vă pun te dispoziție Cuvântul liber, zilnic. Acestea sunt 
locațiile unde puteți să citiți GRATUIT Cuvântul Liber:
- Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara
- Cabinet medical doctor Râceanu Ileana, din Hune

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

Hunedoara
- Coftee „Snack Savoya”, din Deva
- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva
- Cabinet medical Promosan, din Deva
- Cabinet mecfical doctor Todor Adriana, din Simeria
- Restaurant „Bulevard", din Deva, b-dul Decedai, bloc 
M, parter
- Cabinet medical „Șonei Ralmond", din Hunedoara, 

b-dul Nlcolae Bălcescu, nr, 1/14
- Cabinet medical doctor Mlhalache Nicolae, din 

Hunedoara
• Restaurant „Niftos Kreta', din Hunedoara

Atenție la „binefăcători"
■ Sub pretextul că e 
trimis să repare, un 
hunedorean fura apa
ratură electronică.

Mihaela TAmaș
mihaeia. tdmas@informmedia.ro

Petrila - Polițiștii din cadrul 
Formațiunii Investigații Cri
minale Petrila, în urma cer
cetărilor l-au identificat pe cel 
care face obiectul a trei dosare 
penale aflate în lucru cu au
tori necunoscuți. Astfel, poli
țiștii au stabilit că, un tânăr 
din Vulcan, Crinuț C., de 25 
ani, a înșelat în cursul anu
lui trecut trei persoane. Pen
tru a fi convingător, tânărul 
pretindea că este trimis de o 
rudă apropiată a victimelor

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.

Cer demolarea garajelor
■ Garajele dintre 
blocuri, strică ima
ginea Devei de oraș 
european.

CAlin BicAzan

Deva - Printre nenumăra
tele probleme cu care se con
fruntă municipiul Deva la ni
vel de infrastructură, mai apa
re una care afectează aspec
tul estetic al orașului: garajele 
dintre blocuri. Construite în 
timpul comunismului, garajele 
nu și-au schimbat înfățișarea 
odată cu integrarea în Uni
unea Europeană și îi impre
sionează în mod neplăcut pe 
locatarii care sunt nevoiți să 
le vadă în fiecare zi. „Ar tre
bui să se dea o lege din partea 
Gosiliului Local ca toate gara-

Vot prin 
t SMS
întrebarea săptămânii: Credeți că 

modernizarea Cetății este un 
câștig pentru municipiul Deva?

UM#

Vot prin 
SMS

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

Puteți vota prin SMS 
până miercuri, ora 15.

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

Votul prin SMS, 
pentru întrebarea săptămânii 
trecute: Credeți că premierul a 
apelat la Băsescu în favoarea lui 
Dinu Patriciu?
S-au înregistrat 40% răspunsuri afir
mative și 60% răspunsuri negative.

Sediu la standarde UE
■ Inaugurarea sediului 
Inspectoratului Școlar 
al Județului Hunedoara 
(ISJ) a avut loc ieri.

Deva (S.B.) - Programul 
festivităților prilejuite de 
eveniment a mai cuprins, 
după tăierea panglicii, susți
nerea unui TE Deum, vizi
tarea instituției și, în Sala 
„Spiru Haret” , Corul „Lira” 
al Liceului de Muzică Deva a 
susținut un moment artistic, 
în 1991, s-a pus problema 
necesității unui nou sediu. 
Primul pas făcut în acest sens 
a fost semnarea contractului

„futuristă" pe

Devenii au admirat proiectele prezentate de studenți.

au organizat expoziția „Ceta
tea Devei - prezent și viitor”. 
Proiectele și machetele sunt 
expuse în Foișorul Casei de 
Cultură „Drăgan Muntean” 
Deva, până în 18 februarie. 
Toată această zbatere pentru 
punerea în practică a unei 
idei cutezătoare a fost moti
vată de primarul Mircia Mun

pentru a le repara respectivele 
obiectele electronice. După ce 
îi încredințau obiectele în cau
ză, părțile vătămate constatau 
că datele de contact oferite de 
„binefăcător” sunt false.
Trei victime

Prima persoană înșelată a 
fost în octombrie 2006. Tână
rul, după ce s-a interesat de 
situația financiară a Iozefei 
B., de 44 ani, din Petrila, i-a 
furat un CD player cu două 
boxe, marca Milenium, în va
loare de 100 lei. O altă „lovi
tură” a dat-o în noiembrie 
2006, în urma căreia Vergini- 
ca S., de 38 ani, din Petrila, 
a rămas fără telefonul mobil 
marca Philips și o teleco
mandă pentru TV. Color, în 
valoare totală de 390 lei. în 

Garaje de groază pe domeniul public al orașelor județului

jele care nu respectă anumite 
cerințe să fie demolate și 
făcute după niște dimensiuni 
standard. Devenii ar trebui să 
se unească și să ceară demola
rea lor pentru că unele sunt 
dezastruoase”, afirmă Petru 
Nicoară. „Garajele construite 

de proiect, în 1991. Lucrările 
construcției au demarat doar 
în 1993. Până în 1997 a fost 
ridicată structura de rezisten
ță a clădirii, în anii următori 
lucrările fiind des întrerupte 
din lipsă de fonduri. Noua 
clădire a ISJ Hunedoara 
găzduiește Inspectoratul, Casa 
Corpului Didactic și Centrul 
Județean de Resurse și Asis
tență Educațională, dis
tribuite pe șase niveluri ce 
însumează o suprafață de 4700 
mp. Costurile totale ale mo
dernei clădiri însumează 100 
mld. de lei vechi. Imobilul 
dispune de o sală polivalentă 
de 250 locuri (Sala Spiru 

tean: „nu oricând ai o șansă 
să poți reabilita un sit istoric 
și, totodată, să-l faci viabil, 
chiar productiv”. Proiectul 
care a ieșit câștigător face 
parte dintr-un număr de 30 de 
proiecte ale studenților de la 
facultatea bucureșteană, și 
este semnat de Mircea Stroes- 
cu. Prezentarea lucrării, nu-

Infractorul a furat mai multe mobile și telecomenzi

cursul lunii decembrie 2006, 
prin aceeași modalitate, a 
cerut lui Crișca N., de 52 ani, 
din Petrila, un DVD marca 
Philips și un telefon mobil 
marca Nokia, în valoare tota
lă de 900 lei. Polițiștii le reco
mandă cetățenilor să verifice 
cu atenție identitatea persoa
nelor care îi abordează pro- 

mai recent arată bine, însă 
cele vechi au un aspect ines
tetic și cred că ar fi bine să fie 
demolate”, susține Marian 
Adobroaiei. Primăria afirmă 
că în categoria garajelor care 
pot fi demolate intră acelea ca
re nu au autorizație. „Noi sun-

Impunătorul sediu al ISJ Hunedoara

Haret) echipată cu tehnică IT 
de ultimă generație, două săli 
de conferințe, una multime
dia, una de formări și una de 
recepție, birouri. La etajul

Cetate
mită „Cocoon Club”, și a 
machetei aferente, a stârnit 
mare curiozitate printre cei 
prezenți. Părerile ce s-au au
zit spun totul despre reali
zarea tânărului viitor arhitect: 
„este ceva ca în filmele ce 
prezintă viitorul îndepărtat, 
ceva ce nu mai poți spune că 
este cetatea noastră, incredibil 
și greu realizabil!”... Profe
sorul Virgil Polizu, îndrumă
torul studenților, președinte al 
Comisiei Naționale a Monu
mentelor din România, susține 
că: „dorim ca ceea ce se va 
realiza în Cetatea Deva să fie 
un MALL cultural, să nil mai 
găsim acolo doar o groapă de 
gunoi sau niște ruine roman
tice! Nu vom putea la nesfârșit 
doar să conservăm monu
mentele și să nu obținem ni
mic de pe urma lor! Ceea ce 
se va realiza va contribui, cu 
siguranță, la promovarea tu
rismului hunedorean!” 

mițându-le sau oferindu-le 
diferite servicii. De cele mai 
multe ori, în spatele bună
voinței acestora, se ascund 
intenții infracționale. Valoa
rea totală a prejudiciului cau
zat este de 1390 lei, fiind recu
perat în proporție de 63 la 
sută. Tânărul este cercetat în 
libertate pentru înșelăciune.

P. Nicoară M.Adobroaiei 

tem dispuși să le demolăm, 
dar nu putem prin această ac
țiune să mulțumim un om și 
să nemulțumim zece. Aștept 
ca devenii să vină la primărie 
ca să găsim soluția la întreba
rea: menținem garajele în for
ma existentă sau le demolăm? 
Multe dintre garaje au fost 
construite înainte de 1989, dar 
dacă unele arată bine trebuie 
să recunosc că acele copertine 
sunt urâte”, afirmă Florin 
Oancea.

cinci au fost amenajate spații 
pentru cazare. Toate sălile 
poartă nume de scriitori 
români de seamă și una este 
„Europa”.

mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro
mailto:tdmas@informmedia.ro
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1880- A apărut, la București, sub direcția iui Alexan
dru Macedonski, revista «Literatorul» (până la 12 
octombrie 1919), deschisă, orientărilor noi în lirică., 

1920 - S-a născut regizorul și 
cineastul Federico Fe'llini (m. 
1993).
1946 - S-a născut regizorul 
american-, David Lynch (serialul 
«Twin Peaks»)____________ ,
1958 - S-a născut actorul ame
rican Lorenzo Lamas.

1984 - A murit Johnn/ Weissmullet (fgtoj, campion 
la inot și actor (seria «Tarzan») (n 1904)

1996 - Primele alegeri generale libere, organizate vre
odată. în teritoriile palestiniene autonome - Cisiorda
nia, Fâșia Gaza și Ierusalimul de Est, Yasser Arafat a 
fost ales în funcția de președinte al Autoritâții Naționale 

Palestiniene.

—

Timp însorit. Maxima va fi de 9°C, iar 
minima de 2°C.

Prognoza pentru două zile
Duminică. Posibile averse de ploaie. Ma

xima va fi de 13°C, iar minima de 2°C.
Luni. Preponderent noros. Temperatura 

maximă va fi de 12°C. Minima va fi de cir
ca 1°C.

. : '

..........................

Calendar Creștin-Ortocjațri__________________________
Sf. Mc. Vas și Eusebiu.

Calendar Romano-Catolic_______________
Sf. Fabian, papă martir; Sebastian, martir.

Calendar Greco-Catolic______________________________
Sf. Eutimiu cel Mare.

Energie electrica ____ _______________ . ____
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 

orele:
8.30-15.00 în Beva, Cartierul' Bacia, bl.7 și bl.8.

Gaz _ _______  a -: P
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă____________ : 8____________
Astăzi, furnizarea apei potabila nu va f (întreruptă;

Prăjitură „Regina Maria"
Ingrediente: Pentru primul blat: 5 ouă, 5 linguri de 
zahăr, 5 linguri de făină
Pentru al doilea blat: 6 albușuri, 200 g zahăr, 250 g 
nucă măcinată, 2 linguri făină.
Preparare: Se face un blat din ingredientele mențio
nate la primul blat, se coace la foc potrivit și se lasă 

la răcit.
Al doilea blat se face astfel: Albușurile se bat spumă 
cu 200 g de zahăr, se pune nuca măcinată și făina, se 
coace la foc mic cca. 30 min. Crema se prepară din 6 
gălbenușuri frecate cu 250 g zahăr și 2 linguri de cacao 
se freacă pe abur câteva minute. Până se răcește cre
ma se freacă untul cu 50 g zahăr pudră apoi se 
amestecă cu restul de cremă. Se așază primul blat și 
un strat de cremă apoi al doilea blat și iar cremă. Dea

supra se pune nuca tăiată mărunt.

Poftă bună! (Foto: arhivă)
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Soluția Integramel din numărul precedent: M-S-D-G- CATEGORIC - Carn - ora
- LAVA - UZAT - RA - PE - FA - CANAR - CAR - U - ERETE - G - CC - AMARE - UM
- IR - RO - SCARA - POD - URÂȚENIE - GREI - IT - M - AGITA - UIMI

INTEGRAMA Al DEZLEGAT] 50 RON Al CÂȘTIGAT!
In perioada 9 - 29 Ianuarie, Cuvântul Liber vrea să-l 
demonstrezi cit de u;or te poți Juca cu cuvintele. 
Dezleagi corect toate Integrantele apărute In această 
perioadă, realizează o colecție ;l trlmlte-o alături de 
talonul completat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, sau 
depune-o tn cutiile speciale Cuvlntul liber, pănă Tn 6 
februarie.
Extragerea va avea loc tn 7 februarie, Iar numele 
câștigătorului va fl publicat tn ediția din 8 februarie.

CUVÂNTUL liber te vrea CÂȘTIGĂTORI

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

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

i

Localitatea................................. j
Sunteți abonat la Cuvântul liber? ! 

DA □ NU □ [

< 3

Berbec _________ __ ____________

Aveți mari șanse de reușită în toate activitățile legate de 
cămin și de afaceri. Partenerii de afaceri sunt de acord w 
schimbările pe care le propuneți. =/

Taur

Relațiile parteneriale sunt foarte bune. Pe plan profeslo-
nallnsă, starea de confuzie și atmosfera tensionată ță pre^
dispun la greșeli. Evitați discuțiile în contradictoriul

Gemeni

Intenționați să faceți' o vizită la rude. Amân^țl’O, pentru 
că există riscul să nu decurgă așa cum v-ațl dori. In partea
a doua a zilei vi se propune o colaborare;

Rac

o'

Astăzi ar fi indicat să vă odihniți, chiar dacă aveți MtflteQ 
probleme de rezolvat. în prima parte a zilei sunte tentat 
să cheltuiți o sumă mare de bani. Fiți mal prudent! «

Leu

Nu este o zi bună pentru semnarea documentelor oficiale, 
Se pare că ideile dvs. nu sunt apreciate la adevărate Im 
valoare, dar acest lucru nu vă afectează.

4? Relațiile cu anturajul sunt bune și decurg |pMaB

w

Fecioară

în cursul dimineții vă face plăcere să vă întâlniți cu o vechi
cunoștință și să petreceți cât mai mult timp împreună.

Balanță

La locul de muncă s-ar putea să întâmpinați dificultăți 
care vă indispun. Nu este cazul să vă îngrijorați. Totul se 
rezolvă repede, cu ajutorul colegilor.

Scorpion' ...... .
Treceți printr-o perioadă favorabilă pe planul sentimental* 
dar și pe al câștigurilor materiale. Astăzi aveți sussei în . 
tot ce faceți. Relațiile sociale sunt foarte bune.

Săgetător

Vă bucurați de armonie în famlle șl aveți succes te 'Ste 
activitățile legate de cămin. Capacitatea de comunicare estew 
excelentă și vă ajută la serviciu.

Capricorn

Sunteți nevoit să vă schimbați programul de mal multe 
ori.- în prima parte a zilei, aveți de făcut mal multe dru- 
muri scurte în interesul partenerului de viață,

Vărsător :

Vi se oferă noi perspective atât pe plan social, Cât și sen* 
timental. La o petrecere cu prietenii, faceți cunoștință cu 
o persoană care va farmecă din prima clipă.

Pești

Ar fi bine să amânați întâlnirile de afaceri planificate pen- 
trii astăzi. S-ar putea să aveți dificultăți de comunicaM. 
Acordați mai multă atenție membrilor familiei!

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

7:00 Fasdnația zborului j
(doc. Australia). *

7:30 Răpit de pirați (ep. 2, î 
Ehventuri, Anglia, 2005) j 

8:00 La Zoo (doc. Aus
tralia, 2003).

8:10 Desene animate. Club 
Dlsney (SU A)

9:00 Vreau să fiu... cu Itsy 
și Bitsy. Emisiune pen
tru copii

930 Joaca de-a poveștile. 
Hansel și Grettel 

10:00 Arta Iul Noe. Emisiune 
dedicată iubitorilor de t
animale

1030 Arborele imperial >
(doc.) ;

11:30 Clnemaniadl ;
12:00 Cartea europeană. <

Club 27 :
1235 O vedetă... populară 
14:00 Jurnalul TVR. Spoit 

Meteo
14:20 Armăsarul sălbatic 
16:00 Parteneri de week-end 
1630 Efectul MG
17:00 La poliție sau la

H mănăstire (partea a II- 
a) (comedie, Franța) 

18:00 Teleenadopedia 
19:00 Jurnalul TVR

t

20:10 Marea hoinăreală
13 (comedie, SUA, 2000). 

Cu: George Clooney, 
John Turturro, John 
Goodman. R.: Joel 
Coen

22:10 Profesioniștii
23:10 Stare de șoc (dramă, 
H SUA, 1993). Cu: Jeff 

Bridges, Isabella 
Rossellini, Roșie Perez 
Tom Hulce, John Tur
turro, Benicio Del Toro. 
R.: Peter Weir

1:15 Cinemaniadi 
(reluare)

145 Efectul MG (r)
2:15 Fascinația zborului (r) 
2:45 La poliție sau la 

mănăstire 
(partea a ll-a) (r)

335 Jurnalul TVR (reluare). 
Meteo. Sport

425 O vedetă... populară 
(reluare)

5:45 Profesioniștii (r)
6:40 Teleshopping

8:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

10:00 Misterul Inelului
O (film artistic de 

acțiune, SUA 1995). 
în distribuție: 

Ted Jan Roberts, 
Karen Valentine, Keith 
Coogan, John O'Hur- 
ley. R.: Art Camacho 

12:00 ProMotor 
1330 Știrile ProTv 
13:15 Maverick 

rațaventuri/western, 
SUA, 1994). Cu: Mei 
Gibson, Jodie Foster, 
James Garner, Graham 
Greene. R.: Richard 
Donner

16:15 Superman II (aventuri,
OSUA/Anglia, 1980). Cu: 

Christopher Reeve, 
Gene Hackman, Ned 
Beatty, Jackie Cooper, 
Sarah Douglas, Margot 
Kidder, Jack O'Hailo- 
ran. R.: Richard Lester 

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

Vremea

2030 Destuii
Clfthriller, SUA, 2002). 

Cu: Jennifer Lopez, Bill 
Campbell, Juliette 
Lewis. R.: Michael Apt- 

ied
22:45 Traficantul de aime

< ^(thriller, SUA 2005). 
Cu: Nicolas Cage, 
Ethan Hawke, Bridget 
Moynahan. R.: Andrew 
Nicol

1:15 Destul (film, r) 
3:15 Traficantul de arme 
«(film, reluare) 

Cu: Nicolas Cage, 
Ethan Hawke, Bridget

• Moynahan. R.: Andrew 
Nicol

5:15 ProMotor 
’ (reluare)

6:15 Misterul inelului 
șjjffilm, reluare) 
"n distribuție: 

Ted Jan Roberts, 
Karen Valentine, 
Keith Coogan, 
John O'Huriey.

6:30 Totul pentru Emily
‘ Q(film, r)
I 830 în gura presei

930 Casa de piatră 
10:00 Roata de rezervă 
1030 Comedia animalelor 

0 (serial)
11:00 Desene animate: 

Animax; Căpitanul 
Scarleț Aventurile lui 
Jadde Chan

12:00 Desene animate: 
Jetix; Copiii de la 402; 
Familia Tofu

! 13:00 Știri 

! 13:15 Felida 
ș. 14:00 Jandaimul și

«extraterestrii (comedie, 
Franța, 1979). Cu: 
Louis De Funes, Michel 
Galabru, Maria 
Mauban

15:45 B.D. în alertă (come- 
radie, România, 1970).

Cu: Toma Caragiu, 
Puiu Călinescu, Dem 
Rădulescu, Jean Con
stantin, Sebastian 
Papaiani, lurie Darie 

17:30 V.I.P. (serial) 
18:30 Săptămâna financiară 
19:00 Observator

20:30 Geniali: Alexandru 
Arșinel 
(ultima parte) 
(emisiune de 
divertisment)

23:j5 Piaza rea
“ (film artistic, comedie, 

SUA, 2001).
. în distribuție: 

Steve Zahn, 
Jack Black, 
Jason Biggs, 
Amanda Peet, 
Amanda Detmer. 
Regia: < 
Dennis Dugan

130 Concurs interactiv 
230 Observator

(reluare)
330 Desene animate: 

Jetix: 
Piloții Nascar

530 Sue Thomas 

0 (film serial, 
reluare)

6:15 Felida
(reluare)

5:00 Poveștiri adevărate (r) 
6:00 Rebelde (r) 7:00 Suflete 
rănite (r) 8:00 Iubire de mamă 
(r) 9:00 Rosalinda (s) 11:45 
Celebritate (s) 13:30 Daria, 
iubirea mea (r) 14:30 Iubire ca 
în filme (r) 1530 Suflete rănite 

Jobbîng (r) 12:00 Lumea azi i (s) 16:30 Iubire de mamă (s) 
12:30 Atlas 13:00 Arena leilor 17:30 Poveștiri adevărate 
(s) 14:00 Orgolii (serial) 16:00 1830 Rebelde (s) 1930 Daria,
Bazar (r) 16:30 De la carte la ; iubirea mea (r) 20:30
film (doc.) 17:00 Via sacra. :■ Irezistibila (romantic, SUA/Ger- 
Orvietto 18:00 Miracole (s); mania, 1999) 2230 0 lume a
19:00 Călătorie dinspre cen-; fiarelor (s) 0:30 Poveștiri
trul Pământului (doc.) 19:50 adevărate (r) 130 Daria, 
Europa altfel 20:05 Unitatea iubirea mea (r) 230 Extrava- 
specială 2 (ep. 5) 21:00 Ora 
de știri 22:10 Orele (dramă, 
SUA, 2002)0:10 Transfer (r) 
0:40 Generația hip-hop (doc.) 
1:40 Muzică la maxim 2:35 
Ulița spre Europa (r) 3:00 
Orgolii (s, r) 4:40 Lumea zi (r) 
5:05 Atlas (r)

7:00 Pescar hoinar (r) 7:30 
Lecția de management (r) 
8:00 încurcăturile iui Zack (s) 
8:30 Megatehnicus 9:00 D'ale 
Iu' Mitică (r) 10:00 Natură și 
aventură (r) 10:30 Ulița spre 
Europa 11:00 Proiect IT11:30

06.30-07,00 Observator (r)

16.30-1645 Știri locale

i 
t

□anta Anastasia (s) 4:00 Amy, 
fetița cu ghiozdanul albastru 
(s) ...

::. £ ÎK iii . S. ȘS

8:30 Viața în afara cabinetului 
(ep. 14, comedie, SUA, 2005) ■ 
9:00 Hugo - gameshow inter
activ în direct 1030 Imobiliare 
Blitz 11:00 Autoforum 11:40 
Tele RON 13:00 Sport, dietă 
și o vedetă 1330 Spaima șose
lelor (r) 1430 S.O.S. Salvați-mi 
casa (r) 1530 Super Nanny (r) f 
17:00 Viceversa (r) 18:00; 
Focus 19:00 Cele mai uimi- i 

(s) 13:00 Tibanu' 13:30 Pet toare fllme _dln lume 19:30 î 
Zone 14:00 Citadela (s, Italia, < r ~ 'J~ ">n’nn o'' 

2003) 16:00 Nero Woife (s,! 
SUA) 18:00 Unhappily Ever 
After (s) 18:30 Știri Național 
TV 20:00 Jara Iu' Papură Vouă 
(divertisment) 20:15 Jimmy cel 
chior (comedie) 22:15 Ce-am 
avut și ce-am pierdut (come
die, SUA, 1997)

9:55 în spatele usll roșii 
(dramă, SUA, 2002) 1140 
Tatăl vitreg al miresei (come
die, Australia, 2006) 13:15 
Războiul de acasă (Ep. 18, 
comedie, SUA, 2006) 13:40 
Războiul de acasă (Ep. 19, 
comedie, SUA) 1435 în 
căutarea Iul Forrester (dramă, 
SUA, 2000) 16:20 Hetble - 
Mașina buclucașă (aventuri, 
SUA, 2005) 18:00 Ocolul 
Pământului în 80 de zile 

(acțiune, SUA, 2004) 2030 V 
Festival 2006 (Marea Britanie, 
2006) 21:05 Fără control 
(dramă, SUA. 2005

7:00 Poză la minut (s) 8:00 
Malcolm și Eddie (s) 9:00 Dan 
Dare (serial animație) 10:00 
Dragul nostru Charly (s) 11:00 
Pariu 24 1130 Agenția de tu
rism 12:00 Ghem, set și meci

Camera de râs 20:00 Megas- ? 
tar - Drumul spre glorie 2130 ’ 
Singur împotriva președintelui i 
(acțiune, SUA, 1994) 24:00 în 
brațele iubirii (film erotic) 2:00 
Sunset Beach (s)

REALITATEA
645 Ziarul realității 730 Bună 
dimineața, Românial 11:15 
Greșelile noastre 1320 Capi
tal TV 15:20 Fabrica 16:00 
Realitatea de la 16:001630 3 
x 3 17:00 Realitatea de la 
17:00 1735 3 x 3 18:00 Rea
litatea de la 18:001845 Sport 
1930 Realitatea de la 19:00 
cu Liana Pătraș 19:15 Părerea 
mea 20:00 Realitatea de la 
20:00 22:15 Expediții. Cu Cris
tian Lascu 2330 Realitatea de 
la 23:00 23:15 Jurnal de mare 
audiență .

9:30 0 familie ciudată (r)
10:15 Descoperă România (s) 

s 10:45 Walker, polițist texan (s) 
î 12:00 Entertainment News 
J 12:15 Abracadabra (film, r): 
i 14:15 Prietenii tăi (r) 14:45 
; Dispăruți fără urmă (r) 15:45 
i Verdict: Crimă! (s) 16:45 Ei, 
> tu și Ovidiu (comedie, Româ

nia, 1977) 19:00 Cinci dintr-o 
I lovitură (s) 20:00 Entertain- 
: ment News 20:20 Monk (s)

2130 Prietenii tăi (s) 22:00
Mafia te prinde (acțiune/ 
dramă, SUA, 1990) 0:15 Vine 
poliția! (serial)

7:00 Calendar ecumenic 7:30 
Azi, mâine 8:00 Jurnal euro
pean (r) 8:30 Teleshopping 
9:05 Top Fan X (r) 10:00 La 
limită. Autoshow 10:30 
Upgrade 1130 Hobby Mix (r) 
12:00 Fan X 13:00 Documen- j 
tar: Cinema Blitz - Julian J 
Moore 14:00 Destinații la ii 
cheie. Călătorii în străinătate ■ 
cu Theea 1430 Pasul Fortunei ii 
(r) 16:00 Esentze 1730 High 
Life (r) 18:00 Briefing - știrile j 
săptămânii 19:00 Documen- ș 
tar: Cinema Blitz - Tippi; 
Hedren 2030 lancu Jianul, < 
zapciui (acțiune. România, 
1980) 22:15 Direct în pat 
22:45 Trenul vieții (r)

830 Regii construcțiilor. Dubai 
- O stațiune de schi în deșert 
9:00 Mașini pe alese. Golf 
10:00 Curse. Chip contra 
George 11:00 Motociclete 
americane. Motocicleta lui 
Mikey și Vinnie 1230Depen- 
denți de cascadorii 1330 Con
fruntări și fiare vechi 1430 
Regii construcțiilor 1530 
Vânătorii de mituri. îngropat 
de viu 1630X-Testers 1730 
Cum se fabrică diverse lucruri? 
1830 Solidaritate 1930 De^ 
tonatorii 2030 Tu alegi azi! 
23:00 La un pas de moarte 
2430 Aglomerație în aer 130 
Poveștile de groază - mit și 
adevăr. Vârcolaci
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Deva (C.P.) - Pentru a afla prognoza metec ji avertizările 

meteo pentru raglane unde IqcqI|I puteți consulta site- 
□I Adrrjinlstratiei Naționale de Meteorologie, j

Gazul se va scumpi
a»

• * CUM UMfflU BNR • IB.01.2007

1 euro_______________________________________ 3,3824 lei
1 dolar american____________________________ 2,6110 lei
1 gram aur 52.7749 lei

Amplasarea aparatelor radar în data de
20,01.2007:____________________________________________
- DN 7: Tâtârăști - lila - limita jud. Arad;

- DN 66: Bâcia - Câlan;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.
Amplasarea aparatelor radar in data de 

21.01.2007:____________________________________________
- DN 7: Vețel -llia - limita jud. Arad;
- DN 68A: Dobra - limita jud. Timiș;
- DN 7: Simeria - Orăștie - limită jud. Alba;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.

murau: ms
,44. ,.4.4______

Dispecerat apâ rece 227087
Dispecerat aoâ caidâ 2178(58
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat jaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri §81
Jandarmerie 956
Poliție 35S
6.J.P.C. HD 214971
Oeranlamente lift 235090
Direcția Sanltar-Veter. 221145

■ Prețul gazelor ar 
putea crește cu 5-8% 
în acest an, spune mi
nistrul Vosganian.

București (M.F.) - Tariful 
gazelor naturale furnizate 
populației va crește cu 5 la 
sută până la 8 la sută în acest 
an, dar cuantumul majorării 
ar putea fi mai redus dacă va 
scădea prețul de achiziție a 
gazelor naturale din import, 
a declarat ministrul Eco
nomiei și Comerțului, Varu- 
jan Vosganian. Datele statis
tice arată că, în Europa, 
România are cel mai ridicat 
preț la gazul metan importat. 
Spre exemplu, în anul 2005,

prețul mediu la gazele de 
import în România, conform 
ANRGN, a fost de circa 218 
$/1000 mc, pentru un volum 
de circa 6 miliarde metri 
cubi. Comparativ, tot în anul 
2005, Germania a plătit un 
preț mediu de aproximativ 
220 $/1000 mc, pentru un 
volum de 40 de miliarde metri 
cubi, iar Italia, același preț, 
pentru un volum de 24 mld. 
mc. Ungaria a plătit în 2005 
un preț mediu de 218 $/1000 
mc, pentru 16 miliarde mc 
importați.
Fond social

Ministrul Economiei a mai 
spus că va solicita Minis
terului de Externe să găseas

că soluții pentru creșterea 
gradului de interconectare a 
rețelelor românești de trans
port de gaze naturale cu alte 
state, făcând referire la rutele 
Arad-Szeged, Giurgiu-Ruse și 
o altă conductă spre Ucraina, 
ceea ce ar susține poziția 
României în proiectul gazo- 
ductului Nabucco.

Vosganian a invitat com
paniile din domeniul energiei 
electrice să participe la con
stituirea fondului social pen
tru consumatorii de gaze na
turale, ca un gest de „pres
tigiu”.

Fondul, aflat în stadiu de 
proiect, vizează protecția 
socială a celor cu venituri 
reduse, care sunt cei mai

Gazul arde mai scump
afectați de scumpirea utili
tăților. „Cu cât sumele atrase 
la fondul social vor fi mai 
mari, cu atât va fi mai mare 
numărul celor care vor bene
ficia de acest lucru”, a mai 
spus Vosganian.

4 4 * 4 4 4 4 i 4 4 4 -4■4

TRANZACȚII BURSIERE
a rf'w 4 4 4-4 af‘4 4 * M - M 4 4 4 «r v V o V - V . * * Vșv k'V V V V

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

SNP 0.6000 0 ____________

SIF1 3 140.' 0,96 " ~

RȚJjTOEg.

I, 
I

BOC 058CO T55
IMPACT 0 ^50 0.79 . _------------------
8I0FARM 0.6700 0
ANTIBIOTICE 1.8000 0
TEL 36.6000-1,35
ROMPETROL 0 0942 1.51____________'____________

SIF3 3.0.: . j •___________________________
SIF5 3.4300 0,29________________________________________
Rubrică rea'zată de SVM 4- -INWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 
221277.
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Convorbiri mai ieftine
■ Orange reduce tem
porar tarifele pentru 
roaming în UE, pentru 
primele 30 de minute.

București (MF) - Abonații 
Orange România pot activa 
gratuit, până la 28 februarie, 
o opțiune care permite redu
cerea cu 30% a costurilor ape
lurilor pentru primele 30 de 
minute de convorbiri în roa
ming în statele Uniunii Euro
pene și Elveția. Serviciul nu 
necesită plata unei taxe lunare 
sau a uneia de activare și vi
zează atât apelurile primite 
cât și pe cele efectuate. Opțiu
nea poate fi activată în perioa
da 12.01. - 28.02.2007 și este va
labilă începând cu data la care 
este solicitată activarea până

la data de facturare din luna 
martie, a anunțat Orange Ro
mânia într-un comunicat. 
Compania este principalul fur
nizor de servicii de telefonie 
mobilă din România, cu opt 
milioane de clienți la sfârșitul 
anului trecut. Poziția următoa
re este ocupată de Vodafone 
România, care a raportat a- 
proape 7,2 milioane de clienți 
la 30.09. 2006.

Telefon mobil

Muncă în condiții improprii
Petrila (I.J.) - Lipsa ves

tiarelor, a echipamentelor 
de protecție și muncă efec
tuată în condiții improprii 
sunt doar câteva dintre 
nemulțumirile angajaților 
Termoprest Petrila. ITM 
Hunedoara a făcut un con
trol firmei la cererea unuia 
dintre consilierii locali.

„Am cerut ITM să vină 
să verifice cum oamenii 
sunt tratați ca animalele. 
Nu au echipamente de pro
tecție și materiale igienico- 
sanitare, și își pun viața și 
sănătatea în pericol din 
cauza improvizațiilor la 
instalațiile din centralele 
termice”, a spus Gheorghiță

Iorga, consilier indepen
dent, citat de Mediafax.

Inspectoratul Teritorial 
de Muncă a amendat firma 
cu 10.000 de lei și a impus 
termene de remediere, pen
tru că au fost constatate, 
conform procesului-verbal, 
mai multe nereguli, iar la 
termenul scadent vor fi ve
rificate din nou aspectele 
care contravin drepturilor 
muncitorilor.

„Echipa tehnică de la 
Termoprest este vinovată și 
viceprimarul Dumitru Răs- 
colean, care ar fi trebuit să 
se ocupe de aceste aspecte”, 
a spus Ilie Păducel, pri
marul orașului Petrila.

ONG-urile au acces la fonduri de mediu

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

■ Bugetul programului 
„Atitudine și Implicare" 
este de 275.000 
de dolari.
Ina Jurcone__________________
ina.jurcone@inforrnmedia.ro

Deva - Fundația pentru 
Parteneriat din Miercurea 
Ciuc lansează programul de 
finanțare „Atitudine și Impli
care” destinat ONG-urilor de 
mediu. Programul va cuprin
de trei runde de finanțare și 
se va derula în perioada 2006- 
2009 și își propune să întă
rească activitatea de mediu 
din țară. „Programul benefi
ciază de confinanțare din 
partea trust for Civil Society 
în Central and Estearn 
Europe și are un buget de 
275.000 de dolari, pentru 2007 
sunt puși la dispoziția solici- 
tanților 178.080 lei. Pentru 
proiecte specifice se acordă 
maximum 16.500 lei/proiect,

iar pentru cele de urgență 
între 550 și 5500 lei/proiect”, 
declară Elena Bădescu, direc
tor APM Hunedoara.

în cursul anului trecut 
unul dintre cele mai impor
tante proiecte finanțate de 
fundația din Harghita a fost 
pentru sprijinirea vărarilor 
din comuna Buceș, realizat de 
ONG „Abeona” Orăștie.
Granturi

Ministerul Integrării Euro
pene a lansat licitația deschi
să pentru Schema de Gran
turi pentru Pregătirea de Pro
iecte în domeniul mediului, 
ce urmează a fi implementată 
în cadrul Phare 2005 Coeziune 
Economică și Socială. Minis
terul așteaptă propuneri de 
proiecte care să contribuie la 
dezvoltarea unui portofoliu de 
proiecte de investiții în dome
niul protecției mediului, 
proiecte identificate de către 
autoritățile publice locale din 
toate regiunile României.

Problema mediului devine o prioritate (Foto: t. Mânu)

Bugetul pus la dispoziție pen
tru această licitație este de 3,2 
milioane euro, din care 2,4 
milioane euro din fonduri 
Phare și 0,8 milioane euro co- 
finanțare de la bugetul de 
stat. Regiunii Vest, din care

face parte județul Hunedoara, 
îi revin 0,4 milioane euro. 
Valoarea finanțării neram
bursabile pentru aceste pro
iecte pregătitoare este cuprin
să între 10.000 euro și 75.000 
euro pentru fiecare proiect.

MH
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Soluțiile jocurilor din numărul precedent

începători

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

Avansați

3 2
8 5

1
7

9
6

7 5
4 2

8
1

4
9

6
3

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

Recalcularea
M Cititorii CL solicită 
lămuriri asupra modu
lui de recalculare a 
drepturilor de pensie.

Clara Păs___________________
clara.pas@lnformmedla.ro

Deva - Eugenia Podelean, 
din satul hunedorean Mintia, 
comuna Vețel, dorește să știe 
dacă i-au fost luate în calcul, 
la recalcularea pensiei, toate 
documentele depuse cu drep
turile salariale avute ca anga
jat.

Răspunsul Casei Județene 
de Pensii Hunedoara: „D-nei 
Podelean i-a fost reanalizat 
întreg dosarul. Pentru aceas

pensiei
ta i s-a întocmit un nou bule
tin de calcul și o nouă decizie. 
Ambele acte îi vor fi expedi
ate în curând, la adresa de 
domiciliu”.

2. Teodosiu Sorescu, din 
municipiul Deva, dorește să 
știe dacă există prevederi 
care să permită transforma
rea tichetelor de călătorie 
CFR nefolosite în bonuri va
lorice.

Răspunsul CJP Hunedoara: 
„Nu există norme de aplicare 
la legea care prevede acest lu
cru, motiv pentru care pre
vederea nu are aplicabilitate. 
Astfel, tichetele CFR de călă
torie nefolosite, acordate pen
sionarilor, nu se compen
sează”.

Pensionarii solicită lămuriri legate de recalculare

NOTĂ: Cuvântul Liber vă 
răspunde. Scrisorile citito
rilor noștri sunt binevenite, 
cu condiția să fie semnate și 
să aibă specificate adresa și 
numărul de telefon ale sem
natarului (acestea din urmă 
nu vor fi publicate, fiind ne
cesare doar pentru redacție).

Nu se iau în considerare scri
sorile anonime! Adresa noas
tră este: Deva, Str. 22 Decem
brie, nr. 37 A (clădirea Cepro- 
min), specificați pe plic: „Cu
vântul cititorului”. Scrisorile 
pot fi trimise și prin e-mail, 
la adresa adrian, salagean 
©informmedia.ro.

mailto:ina.jurcone@inforrnmedia.ro
mailto:clara.pas@lnformmedla.ro
%25c2%25a9informmedia.ro
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• Amenzi. Polițiștii hunedoreni au aplicat 
174 de amenzi la legea circulației, din 
care 25 de sancțiuni au vizat șoferii care 
se deplasau cu mașinile peste viteza 
legală. Au fost suspendate trei permise de 
conducere, din care unul pentru condu
cere sub influența alcoolului. (M.S.)

• Abateri. Oamenii legii au constatat, 
într-o singură zi, peste 200 de încălcări 
ale diferitelor acte normative. Valoarea 
amenzilor aplicate se ridică la 23.000 lei. 
(M.S.)

Șantaj sexual
Petrila (M.S.) - Un 

bărbat din orașul Petri
la este cercetat de 
poliție după ce a șanta
jat o tânără din locali
tate, amenințând-o că va 
posta pe internet imagi
ni compromițătoare cu 
aceasta. Bărbatul a fost 
prins în flagrant în timp 
ce primea 150 de lei de 
la tânăra în vârstă de 20 
ani, cu scopul de a nu 
publica pe Internet ima
ginile. Cercetările sunt 
continuate de către poli
țiștii Formațiunii de 
Investigații Criminale 
Petrila, bărbatul fiind 
învinuit de șantaj.

CEC-uri fără 
acoperire

Hațeg (M.S.) - Un 
bărbat de 38 ani, din 
Timișoara, este învinuit 
de comiterea infracțiu
nii de înșelăciune, după 
ce a emis cinci file CEC 
fără să aibă acoperire în 
cont. Faptele s-au petre
cut în ultimele două 
luni ale anului trecut, 
perioadă în care bărba
tul era administratorul 
unei societăți comer
ciale din orașul Hațeg. 
Valoarea totală a preju
diciului se ridică la 
175.446 lei și nu a fost 
recuperat.

Mircia Muntean

Cu TIR-ul în curtea omului
■ Carosata s-a oprit la 
un metru de casă, 
speriindu-l pe propri
etarul acesteia.

Adrian Sălăgean_____________
adrian,salagean@informmedia.ro

Fornădie - Totul e bine 
când se termină cu bine. Așa 
trebuie să fi gândit nea Petru, 
proprietarul casei cu numărul 
80 din Fornădie, după ce s-a 
pomenit vineri pe-nserat cu 
ditamai TIR-ul aterizat în 
curtea sa. „Văd că nu se în
tâmplă numai la televizor. Am 
auzit o bubuitură ca de bombă 
și am ieșit să văd ce e. Bine 
că n-a murit nimeni”, declară 
vârstnicul, bucuros totuși că 
dihania pe 10 roți nu i-a dă
râmat casa. TIR-ul, scăpat de

Telecabi- 
na profi
tabilă
Deva (M.S.) - Tele- 
cabina de pe Dealul 
Cetății a ajuns să 
atragă mii de turiști 
din toată Europa. 
Primarul municipiului 
Deva, Mircia Mun
tean, a declarat ieri 
că în primele două 
săptămâni ale aces
tui an, veniturile 
obținute din taxa de 
urcare cu telecabina 
s-au ridicat la 20.000 
lei, între persoanele 
care au vizitat Ceta
tea numărându-se 
turiști din Ungaria, 
Slovenia și Croația. 
„Mulți dintre turiști 

au venit cu auto
carele. Cetatea Devei 
a ajuns acum cunos
cută în mai multe 
țări europene", a 
afirmat primarul 
municipiului, în 
deschiderea unei 
expoziții de proiecte 
dedicate reabilitării 
monumentului 
istoric.

împiedicat să mai pescuiască
■ Un devean pretinde 
că AJVPS i-a anulat în 
mod abuziv permisul 
de pescuit.

Deva (C.B.) - Membru pes
car în cadrul Asociației Ju
dețene a Vânătorilor și Pesca
rilor (AJVPS), Marian Firicică 
acuză conducerea asociației că 
nu a dorit să-i vizeze permisul 
de pescuit, nerespectând astfel 
legea. El afirmă că reducerea 
taxei pentru vizare ar fi tre
buit să fie mai consistentă. 
„Persoanele de peste 65 de ani, 
categorie unde mă încadrez, 
ar fi trebuit să beneficieze de 
o reducere de 50%, iar în mo
mentul în care am vrut să 
plătesc vizarea permisului am 
realizat că nu mi s-a respec
tat acest drept și mi s-au cerut 
41 de lei în loc de 37. Nu am

Una din brățările dacice (Foto: cl)

Continuă recuperarea 
brățărilor

Deva (MF) - Autoritățile încearcă să recu
pereze circa zece brățări dacice din aur, în 
afara celor patru deja răscumpărate și a . 
celei care urmează să vină săptămâna 
viitoare în România, pentru a completa 
tezaurul de astfel de obiecte sustrase în 2001 
din situl arheologic Sarmi^etusa Regia. 
„Avem în colimator mai Ae brățări daci
ce, în afară de cele cinci Jfare le-am 
descoperit deja. Suntem îr^urs de recupe
rare a diferenței de astfel de brățări până la 
completarea tezaurului de 15 piese furate. 
Unele dintre acestea sunt în țară, în timp 
ce altele sunt urmărite prin Interpol în 
străinătate. Vrem să le recuperăm pe toate”, 
a declarat procurorul-șef adjunct al Parche
tului Curții de Apel Alba Iulia, Augustin 
Lazăr. Coordonatorul anchetei în dosarul 
„căutătorilor de comori” a precizat însă că 
„mai e de muncă în acest sens”, investigația 
putând să mai dureze câteva luni pentru 
recuperarea acestor obiecte.

Licitație
Deva (M.S.) - Furnizarea 

energiei termice în Deva se va 
face de către un operator ce va 
fi desemnat prin licitație pu
blică, conform normelor euro
pene, potrivit unei hotărâri 
adoptate ieri de Consiliul 
Local (CL). Consilierii au sta
bilit ieri o comisie care se va 
ocupa de întocmirea regula
mentului și a caietului de sar
cini pentru delegarea gestiu
nii la serviciul public de ali
mentare cu energie termică a 
municipiului. Documentele 
vor fi prezentate, spre apro
bare, într-o ședință viitoare a 
CL Deva. Conform expunerii 
de motive, actualul operator 
de energie termică din Deva, 
SC Calor, deține 35 de puncte 
termice, 85% din instalațiile 
existente în incinta acestora 
fiind refăcute. De asemenea, 
există sisteme de recirculare 
a apei calde la blocurile de 
locuințe și un sistem de trans
mitere automată a datelor din 
punctele termice. Conform 
datelor prezentate consilierilor 
locali, doar jumă-tate dintre 
cele 24.000 de apartamente din 
Deva mai beneficiază acum de 
căldura furnizată de Calor, 
restul locatarilor alegând alte 
forme de încălzire. Energia 
termică este contorizată în 
proporție de 97%, iar apa 
caldă în procent de 99%.

Licitație pentru furnizorul de 
eneraie termiră
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fara bani! Fă-ți un abonament la Cuvântul liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim o lună și participă la 
concurs cu copia după chitanță până în 26 februarie Cu CL, 2007 a început câștigători

pentru ca munca ta în gospodărie sa fie mai ușoară, sau pentru că după Sărbători, cu siguranță ai rămas
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TIR-ul a stat în curte ore bune până a putut să fie repus pe drum (Foto: Traian Mânu)

sub control, a rupt parapetul 
de pe marginea drumului, a 
sfărâmat gardul omului și s-a 
oprit într-un butuc de lemn la 
un metru de casă. Virgil T., 
șoferul TIR-ului, mărturisește 
că a fost nevoit să se arunce 
cu mașina de pe drum ca să 

vrut să plătesc și astfel mi-au 
anulat permisul. Directorul 
Dorin Calciu s-a purtat urât 
cu mine, mi-a zis că sunt câr
cotaș și m-a dat afară din 
sediu”, susține Marian Firi
cică.
Noi, nu!

Directorul AJVPS, Dorin 
Calciu, a declarat că „noi 
avem un statut în care se spe
cifică faptul că se face o sin
gură reducere pe an. Nu se 
poate beneficia cumulativ de 
anumite reduceri. Nu s-a pur
tat nimeni urât cu el, deși 
domnul Firicică a venit pornit 
pe scandal. Nu e adevărat că 
l-am făcut cârcotaș, dar din 
comportamentul său se con
stată că așa e. AJVPS are cele 
mai mici cotizații, deși în 
județ nimeni nu mai are voie 
să elibereze aceste permise”. 

VreL ca CL să-ți aducă EUROpremii? Câștigă Jn 27 februarie:

nu facă moarte de om. „Ime
diat după ce-am intrat în 
Fornădie, am fost depășit de 
o Dacie. Aproape imediat după 
ce aceasta a terminat manevra 
a frânat brusc în fața mea. Am 
frânat la maxim, dar mi-am 
dat seama că n-am să pot evi

Marian Firicică

ta ciocnirea. Atunci am virat 
stânga și am intrat în curtea 
omului. Bine că n-au fost vic
time”, declară șoferul TIR- 
ului. Poliția urmează să facă 
cercetări pentru a stabili 
împrejurările producerii eve
nimentului și vinovățiile.

Curățenie
Deva (M.S.) - Consiliul 

Local Deva a aprobat ieri 
ca 30 de șomeri din 
municipiu să fie angajați, 
pentru o perioadă de un 
an, în cadrul programu
lui Agenției Județene « 
pentru Ocuparea Forței 
de Muncă referitor la 
ocuparea forței de mun
că. Persoanele care vor fi 
angajate de Primărie vor 
lucra la ecologizarea 
Dealului Cetății, precum 
și în alte activități edili
tar gospodărești și de 
întreținere. Cheltuielile 
cu salariile acestor per
soane vor fi susținute r 
total de AJOFM, până la ) 
31 martie, după care 
Primăria va contribui cu 
30 la sută din sumele 
necesare.

mailto:salagean@informmedia.ro


N-a fost simplă formalitate
SPORT

• Karate. în anul care a trecut, clubul de
karate CS Masibo Petroșani a cucerit la 
competiții interne și internaționale 219 
medalii. Dintre acestea, 64 au fost de âur
și 75 de argint. (V.N.)

• Cetățean de onoare. Ieri, în cadrul 
unei ședințe festive a Consiliului Local 
Hunedoara, handbalistul Vasile Stîngă a 
fost declarat „Cetățean de onoare" al 
municipiului. Din 1992, hunedoreanul 
este și cetățean de onoare al orașului 
spaniol Valencia, acolo unde a evoluat 
trei ani ca handbalist. (V.N.)

Sala: Sporturilor Deva; Spectatori: 1.200
Au marcat: Molomfălean (5 și 34), Stoica (16), Gher- 
man (19), Matei (20 și 31) Laszlo Szocs (28 șl 38), / 
Trendafilov (9 și 28), Hristov (13).
România: Klein, Rizan - portari; Molomfălean; Matei, 

Gherman, Lupu (cpt.) - Lorand Szocs, Sobre, A. Cso- 
ma, Stoica - Laszlo Szocs, Măgureanu. Antrenor; Zoltan 

Jakab.
Bulgaria: Hadzhiev, Marino» - portari; Marev, 
Trendafilov, Retro», Kalchev - Vlktorov, Kosev, Mlade) 

no», Hristov, Dimltrov, Ganchev. Antrenor - Angel 
Stankov. .

J Arbitrii: Anar Niyazov (Azerdbaidjan), Epamlnondas Sta- 

... moulis (Grecia).
Delegat UEFA ALEXIS Ponnet (Belgia); Obervător UEFA: 

Antonis Petrou (Cipru).

Turul 1 preliminar de la Deva

tttrr
Rezultate, Joi, 18 Ianuarie
Letonia - Bulqaria 2-0
România - Anqlia 9-2
Rezultate, vineri, 19 Ianuarie
Anqlia - Letonia 1-5
România - Bulqaria 8-3

Clasamentul
1. România 2 2 0 0 17-5 6
2. Letonia 2 2 0 0 7-1 6
3. Bulgaria 2 0 0 2 3-10 0
4. Anqlia 2 0 0 2 3-14 0
Duminică, 21 Ianuarie
Bulqaria - Anqlia (ora 11.00)
România - Letonia (ora 13.30)

„Nu le dăm nici o șansă"
Deva (V.N.) - Meciul de astăzi de la Deva, 

din Liga Națională feminină de handbal, din
tre CSM Cetate Deva și HCM Roman este 
unul foarte important pentru devenee. Mai 
ales că el vine după eșecul de la Galați, iar 
Cetate are o mare nevoie de puncte dacă 
vrea să-și îndeplinească obiectivul. Adică 
participarea într-o cupă europeană. „Punctele 
simt vitale pentru noi. Tocmai de aceea nu o 
să le dăm nici o șansă celor din Roman. 
Avem amintiri neplăcute cu această echipă. 
Acolo ne-a fost spart autocarul și am fost 
jefuiți. Iar tot acolo, cu ajutorul arbitrilor, 
am fost întrecuți cu un punct diferență” ■ ne- 
a declarat ieri Marcel Șerban, antrenorul 
devencelor. Să mai spunem că Cetate ocupă 
acum locul 9 în clasament, cu 13 puncte, iar 
HCM Roman locul 8, cu 14 puncte.

■ Naționala României a 
învins și Bulgaria la scor, 
dar meciul a fost mai 
aprig decât anticipam.

ClPRIAN MARINUȚ 
ciprian.niăflnut@lfifarniniedia.ro

Deva - Tricolorii din na
ționala de futsal au fost 
obligați să pună osul mult 
mai serios în partida cu Bul
garia, de aseară, decât în cea 
cu Anglia din prima zi a turu
lui I preliminar al CE 2007 
care se desfășoară la Deva. 
Meciul n-a fost deloc o simplă 
formalitate, cum anticipam 
după jocul slab al bulgarilor 
din partida cu Letonia, ci a 
fost dificil, existând chiar 
momente în care echipa 
României a fost sub presiune. 
Totuși, România a câștigat în 
cele din urmă la scor și s-a 
instalat în fruntea clasamen
tului, având astfel două vari
ante pentru calificare, victo
rie și egal, în ultimul meci al 
grupei cu Letonia, care are

Românii au avut un meci greu cu Bulgaria

și ea maximum de puncte.
N-au fost acri deloc

Echipa Bulgariei n-a mai 
fost la fel de “murată” ca în 
jocul contra Letoniei, ci a pus 
serioase probleme României, 
mai ales în prima repriză, 
printr-un joc dur și multă 
ambiție. Molomfălean, încă o 
dată cel mai bun de pe teren, 
a deschis scorul, fructificând 
superioritatea primei linii a 
României, formată din patru

jucători de la FC CIP, și se 
părea că meciul va fi lejer. 
Dar bulgarii au întors rezul
tatul și au preluat conducerea 
(2-1), profitând de slăbiciunile 
liniei secunde a României în 
care nu era decât un singur 
jucător de la FC CIP și 
situația s-a complicat.

Selecționerul Zoltan Jakab 
a sesizat pericolul și a jucat 
apoi cu minimum trei 
jucători de la FC CIP pe 
teren, iar lucurile s-au reme

diat. Constănțeanul Stoica a 
egalat, după care devenii 
Ghermap și Matei au readus 
România în avantaj, stabilind 
scorul la pauză: 4-2. în repriza 
secundă, Bulgaria a încercat 
să joace ofensiv, situație care 
a convenit de minune 
României.

întâi, Laszlo Szocs a fina
lizat un contraatac pornit de 
la o recuperare a lui Csoma, 
după care Trendafilov a 
readus Bulgaria în joc cu un 
gol superb. în ultimele 10 
minute, tricolorii s-au dez
lănțuit și Molomfălean a 
finalizat un nou contraatac, 
iar , Laszlo Szocs a stabilit 
scorul final după Jo acțiune 
personală. 1

Finalul i-a găsit pe specta
torii, care au umplut la ma
ximum Sala Sporturilor, în 
picioare aplaudându-i pe tri
colori. Rămâne însă ca na
ționala să dea valoare vic
toriilor cu Anglia și Bulga-ria 
printr-un succes cu letonii 
care să aducă calificarea în 
turul II preliminar.

Letonia are pretenții!
■ După o primă 
repriză echilibrată, 
englezii primesc patru 
goluri în cinci minute.

Valentin Neagu_______________
valentin.neagu@lnformmedla.ra

Deva - După ce a întrecut 
greu Bulgaria cu scorul de 2- 
0 în turul I al Preliminariilor 
Campionatului European de 
Futsal, care se desfășoară la 
Deva, Letonia, una dintre 
echipele cu pretenții la cali
ficare, a jucat ieri seară al 
doilea ei meci în compania 
Angliei. Cele două echipe au.

jucat două reprize total 
diferite. Prima a fost una mai 
echilibrată, de uzură, în care 
nici una nu a reușit să arate 
ceva deosebit. S-au ratat de 
ambele părți ocazii bune de 
a se deschide scorul, lipsa de 
inspirație și tehnica defici
tară a unor jucători con
tribuind din plin la acest 
lucru. Să spunem totuși că în 
ultima parte a primei reprize 
letonienii au fost mai des și 
mai periculos în careul 
advers. Cu toate acestea, pri
ma repriză se încheie cu 
scorul de 0-0. în partea a doua 
a jocului tot letonienii sunt 
cei care încep mai în forță.

Anglia n-a reușit surpriza în fața Letoniei (Foto: Traian Mânu)

Așa se face că în chiar primul 
minut, Bakanins reușește să 
introducă mingea în poartă. 
După primirea golului, 
englezii nu mai au același 
angajament, greșesc tot mai 
mult, iar în decurs de cinci 
minute primesc nu mai puțin 
de patru goluri. S-a ajuns ast
fel ca în minutul 28 letonienii

să conducă cu un nesperat 
scor de 5-0.

încet, încet, englezii își 
revin din șoc și echilibrează 
jocul. Cu toate acestea, nu 
reușesc să reducă din handi
cap decât în ultimele secunde 
ale partidei, care se încheie 
cu scorul de 5-1 în favoarea 
letonienilor.

Jucători cu fițe și gel în păr
■ Finanțatorul echipei 
Jiul a spus că în aceas
tă iarnă vor fi disponi
bilizări masive la club.

Valentin Neagu_______________
valentln.neagu@lnfornimedla.ro

Petroșani - Alin Simota, 
patronul clubului Jiul Pe
troșani, a declarat, vineri, că 
este dispus să se despartă de 
Jucătorii cu fițe, cu acci
dentări fictive și cu gel în păr. 
în aceste zile voi avea o dis
cuție serioasă cu jucătorii, 
pentru că vreau să aflu de la 
ei ce au de gând. Nu mai 
putem să ne amăgim la 
infinit. Suntem falimentari 
din punct de vedere al per
formanței, iar ei nu vor decât 
bani”. Simota a mai spus că

Alin Simota (Foto: T. Mânu)

Adrian Ilie a fost unul dintre 
jucătorii care au stricat li
niștea de la echipă, iar cei 
care seamănă cu el sunt liberi 
să plece.

în legătură cu faptul că mai 
mulți jucători de la Jiul susțin 
că vor depune memorii la FRF 
pentru că nu și-au luat banii 
de trei luni de zile, patronul

a precizat: „Jiul nu datorează 
bani niciunui jucător. Ei au 
uitat că au avut contractele 
diminuate cu zece la sută, ast
fel că în lunile octombrie și 
noiembrie li s-a reținut 
penalizarea, iar în decembrie 
au fost plătiți. Fotbaliștii nu 
specifică în declarațiile lor că 
au fost penalizați din cauza 
lipsei de performanță și din 
cauză că obiectivul propus de 
club este total compromis. Le 
stă gândul doar la bani și nu 
știu decât să întindă mâna. 
Le-aș recomanda să treacă la 
muncă, în caz contrar sunt 
liberi să-și caute cât mai 
repede echipă pentru că s-a 
terminat cu hoția la clubul 
Jiul”, a afirmat Simota. 
Finanțatorul a mai anunțat că 
în această iarnă vor fi disponi
bilizări masive la echipă.

Cantonament
Lupeni (V.N.) - Deși, 

din cauza stării financia
re precare, cantonamen
tul de la Băile Felix al 
ocupantei locului 3 în 
Liga a II-a, Minerul Lu
peni, era pus sub semnul 
îndoielii, se pare că lu
crurile s-au mai îmbu
nătățit. Așa că jucătorii și 
oficialii se pregătesc de 
plecare. Pregătirile de la 
Felix se vor desfășura la 
începutul lunii februarie ; 
și vor dura 10 zile. La 
întoarcere vor disputa 
mai multe meciuri ami
cale. în rândul oficialilor 
echipei există scepticism 
privind promovarea în 
Liga I. Banii și infra
structura vor fi princi
palele cauze.

mailto:flnut@lfifarniniedia.ro
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• Sprijin. Mijlocașul german Michael 
Ballack a donat bani clubului de fotbal FC 
Chemnitz, din orașul său natal, unde și-a 
început cariera de jucător, pentru ca gru
parea să îșl poată păstra fizioterapeutul, 
pe care îl concediase din motive econo
mice. Ballack a mai ajutat clubul din 
Chemnitz în toamna anului 2005. (MF)

• Contract. Mijlocașul Joao Coimbra și-a 
prelungit contractul cu Benfica Lisabona, 
adversara echipei Dinamo în 16-imile 
Cupei UEFA, noul acord al fotbalistului 
urmând să expire în 2010. Coimbra avea 
contract cu Benfica plânâ la finalul acestui 
sezon. Noul acord are o clauză de 
reziliere de 10 milioane de euro. (MF)

Chelsea îl vrea pe Ronaldinho

Dinamo nu are secrete
București (MF) - Fotbalistul Claudiu 

Niculescu a declarat, Ieri, după ce a efectuat 
vizita medicală la Institutul de Medicină 
Sportivă, că Dinamo nu are de ce să se fe
rească de „spionii” formației Benfica Lisa
bona, care vor urmări evoluția „câinilor” în 
turneul de pregătire din Portugalia.

„Nu avem nici un secret în fața celor de 
la Benfica. Nu ne e teamă de spioni, de ce 
să ne fie teamă? Chiar dacă mergeam în 
altă parte să ne pregătim tot trimiteau pe 
cineva după noi să ne urmărească. O să 
vedem și noi câteva dintre meciurile lor pe 
viu. Nea Mircea l-a văzut deja și cred că 
avem timp să-i cunoaștem și noi destul de 
bine”, a declarat atacantul dinamovist.

Lotul dinamovist va pleca sâmbătă 
dimineață, în Portugalia, la Rio Maior, unde 
va efectua un stagiu de pregătire până în 3 
februarie. în cadrul acestui turneu, Dinamo 
va siisține cinci meciuri amicale, cu Vitoria 
GuiiAaraes (21 ianuarie ), Lokomotiv Mosco
va (23 ianuarie), Academica Coimbra (25 
ianuarie), Uniao Leiria (30 ianuarie) și Rio 
Maior (1 februarie).

■ Clubul englez e dis
pus să ofere 75 de mi
lioane de euro pentru 
transferul brazilianului.

București (MF) - Gruparea 
Chelsea este dispusă să ofere 
75 de milioane de euro pentru 
a-1 transfera pe jucătorul for
mației FC Barcelona, Ronal
dinho, scrie Daily Miorror. 
Patronul Roman Abramovici 
ar fi dispus să investească 50 
de milioane de lire sterline 
(circa 75 de milioane de euro) 
pentru a-1 transfera pe brazi
lian și a începe cu el un nou 
asalt pentru câștigarea Ligii 
Campionilor.

Plecarea jucătorului din 
Spania ar fi posibilă și din alte 
trei motive: lipsa de motivație 
după patru ani la FC Bar
celona, că nu mai este spri
jinit de club și faptul că Johan 
Cruyff este împotriva sa. 
Citând o sursă din anturajul 
jucătorului, publicația engleză 
apreciază că „Ronaldinho nu 
se mai simte sprijinit de 
Barcelona”. „Ronnie știe că 
felul său de a juca nu este pe

Refuză oferta de la Inter
■ Tehnicul fotbalist 
argentinian se simte 
iubit la Barcelona și 
vrea să plece în Italia.

București (MF) ■ Jucătorul 
argentinian al echipei FC 
Barcelona, Lionel Messi, a 
declarat că nu este interesat 
de un transfer la campioana 
Italiei, Intemazionale Milano, 
însă i-a mulțumit patronului 
milanez Massimo Moratti 
pentru laudele pe care i le-a 
adus, informează Sport.

„Consider o onoare că 
președintele clubului Inter- 
nazionale Milano, Massimo 
Moratti, a spus anumite 
lucruri despre mine și le

Pereiro respinge acuzațiile
București (MF) - Rutierul spaniol Oscar 

Pereiro s-a apărat, joi seară, de acuzațiile de 
dopaj în timpul Turului Franței, precizând 
că vâ trimite, vineri, „toate dovezile” nevi
novăției sale Agenției Franceze de Luptă 
împotriva Dopajului (AFLD), informează 
AFP. „Am utilizat Ventoline (un medica
ment împotriva astmului, care conține 
salbutamol) deoarece UCI (Uniunea 
Internațională de Ciclism) mi-a permis acest 
lucru, pentru că în caz contrar nu aș fi 
putut să o fac”, a declarat Pereiro, pentru 
postul de radio Cadena Ser.

Site-ul cotidianului Le Monde a dezvăluit, 
joi, că AFLD îl bănuiește pe Pereiro de 
dopaj după două controale pozitive cu salbu
tamol în timpul Turului Franței din 2006, 
unde a terminat pe locul doi. Rutierul s-a 
declarat „surprins și indignat” de aceste 
acuzații, apreciind că este vorba de „o mare 
neînțelegere”.

Departe de echipa ideală
■ Doar doi jucători de 
la Benfica în echipa 
ideală a turului campi
onatului Portugaliei.

București (MF) - Doar doi 
jucători de la Benfica Lisa
bona, adversara echipei Di
namo în șaisprezecimile Cupei 
UEFA, au fost incluși în 
echipa ideală a turului cam
pionatului Portugaliei, sta
bilită de publicația Mais Fute- 
bol în funcție de notele prim
ite de fotbaliști pentru 
evoluțiile din primele 15 etape. 
Astfel, în echipa ideală au fost 
incluși, în compartimentul 
mijlocașilor, Simao (53 de 
puncte) și Katsouranis (49 de 
puncte). Portarul Quim a fost 
desemnat rezervă, deși a acu
mulat 48 de puncte, la fel ca

Pavel, calificat în optimi
București (MF) - Perechea 

Andrei Pavel/Alexander
Waske (România/Germania) s- 
a calificat, ieri, în optimile de 
finală de la Australian Open, 
primul turneu de Grand Slam

Andrei Pavel (Foto: epa)

Tehnica Iul Ronaldinho îl aduce multe oferte

placul lui Cruyff, iar toată 
lumea știe că atunci când con
silierul special al lui Joan 
Laporta vorbește, președintele 
și ceilalți directori ascultă”, 
scrie Daily Mirror.

Cotidianul reamintește că 

apreciez ca un impuls pentru 
a continua să dau tot ce este 
mai bun, să continui să lupt. 
Mă simt foarte bine la 
Barcelona, unde toată lumea 
mă iubește”, a afirmat Lionel 
Messi.

Jucătorul argentinian l-a 
lăudat și pe colegul său de la 
FC Barcelona, Ronaldinho. 
„Este cel mai bun fotbalist 
din lume pentru ceea ce face 
pentru el, dar și pentru FC 
Barcelona”, a afirmat Messi.

Moratti a recunoscut în 
repetate rânduri că Messi, în 
vârstă de 19 ani, este 
jucătorul pe care și-l dorește 
cel mai mult la Inter Milano, 
dar știe că deocamdată adu
cerea argentinianului este un

Simao, cel mai bun jucător al Benficăi (Foto: epa)

Helton, de la FC Porto, ales tit- 
ular.Din echipă mai fac parte 
fundașii Mario Sergio (Naval, 
46 puncte), Pepe (FC Porto, 49 
puncte), Tonei (Sporting, 45), 
Rodrigo Alvim (Belenenses, 
43), mijlocașii Ricardo Quares- 
ma (FC Porto, 55), Joao 

al anului, a anunțat site-ul ofi
cial al competiției. Pavel și 
Waske au învins, în turul doi, 
cu scorul de 7-6 (7/5), 6-0, 
cuplul Tomas Cibulec/Rainer 
Schuttler (Cehia/Germania), 
după doar 47 de minute de joc. 
în optimi, Pavel și Waske vor 
întâlni învingătorii partidei 
dintre perechea Ruben 
Ramirez Hidalgo/Sergio Roit- 
man (Spania/Argentina) și 
cuplul Jonas Bjorkman/Max 
Mirnâi (Suedia/Belarus), cap 
de serie numărul 2, care se va 
disputa astăzi.

Ronaldinho este dorit și de 
gruparea AC Milan, patronată 
de „atotputernicul” Silvio 
Berlusconi. „în timp ce Inter 
s-a înclinat spre Messi, Mila- 
nul atotputernicului Berlus
coni este pregătit de mai mult

Messi nu vrea să schimbe echipa (Foto: epa)

„vis imposibil”.
La sfârșitul anului 2006, 

presa spaniolă a anunțat că 
Moratti ar putea oferi 100 de 
milioane de euro pentru

Moutinho (Sporting, 54) și ata- 
canții Nei (Naval, 51) și Posti- 
ga (FC Porto, 49). Rezerve sunt 
Alves (FC Porto, 44), Orestes 
(Naval, 48), Gonzalez (FC Por
to, 47), Ze Pedro (Belenenses, 
45), Nani (Sporting Lisabona, 
49) și Liedson (Sporting, 47).

i ■ J»

(Foto: EPA)

timp pentru un triplu asalt la 
Câmp Nou: Ronaldinho, Rij- 
kaard și Belletti. Cel mai ușor 
de realizat este transferul 
ultimului, în timp ce tehni
cianul va fi ales pentru a l 
înlocui pe Ancelotti.

achiziționarea lui Lionel Mes
si. Clauza de reziliere a con
tractului lui Messi cu FC 
Barcelona este de 150 de mi
lioane de euro.

Real, eliminată
București (MF) - Real

Madrid a ratat calificarea 
în sferturile de finală ale 
Cupei Spaniei, după ce a 
terminat la egalitate, scor 
1-1, meciul cu Betis Sevi- 
11a, în manșa secundă a 
optimilor competiției. 
Pentru Real a marcat 
Robinho, în min. 4, în 
timp ce pentru Betis a 
înscris Dani, în min. 37. 
Deoarece în tur, scorul a 
fost 0-0, Betis Sevilla a 
obținut calificarea în sfer
turi. Echipele calificate 

' în sferturile de finală ale
Cupei Spaniei sunt: FC 
Barcelona, Sevilla, Geta- 
fe, Osasuna Pamplona, 
Deportivo La Coruna, 
Real Zaragoza, Real Va- 
Uâdolid și Betis Sevilla.
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Anunțul tău 
e gratuit 
în CL!
Fiecare sâmbătă iți aduce câte 
un TALON GRATUIT! Dacă ești 
persoană fizică și ai ceva de 
vândut/cumpârat/închiriat, 

Completează acest talon și apoi 
f^epune-1 într-una din cutiile

speciale "Cuvântul liber” 
instalate in 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;

fila ■ Centrul de schimbare a 
buteliilor

Geoagiu-Sat ■ Casa de cultură

Hunedoara:
1. SC Oscar Company (lângă 
stadion);
2. SC Răzvan Divers
(zona Chizid);
8. SC Unison
(Șc. Generală Nr.l) _
Sintuhahn nr. 25 |

Anunțurile de mică publici
tate sunt gratuite pentru 
persoanele fizice.

Vând ap. 2 camere (03)

• decomandate, Mărtști, Deva, bl. 14, etaj 1,2 
balcoane închise, repartitoare, sau schimb cu 
Timișoara, garsonieră sau 2 camere. Tel. 225376, 
0727/152818. CD
• decomandate, ultracentral Deva, Bdul 
Decebal, bl. 22. preț 135.000 ron. Tel. 0254/219764, 
0724/848493. (T)
• urgent, balcon închis cu termopan, gresie, 
faianță, centrală termică, instalații sanitare noi, 
preț 120.000 ren. Tel. 0721/055313. (T)
• urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă, gaz, preț 130.000 ron. Tel. 0254/223336. (T)
• urgent, contorizări apă, gaz, confort 1, zona 
Miorița, bl. M3, ap. 8, etaj 1, preț 130.000 ron. Tel. 
223336. CD
• urgent, decomandate, Deva, B-dul Iul iu 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, bale, 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 Bajan, et. 2, semidec., balcon închis, 
baie, amenajat, apometre, preț 66.000 ron, tel. 
0745/367893. (A2)
a decomandate, eta| bun, zona piață - 
Kogălnlceanu, cu parchet, balcon mare închis, 
fără modificări, bine întreținut, • urgent • preț 
105000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)

M4ASO4329
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AICI POATE
FI RECLAMA

E-maHl elitte1mobayahoo.com WEB: www.ritttelmoh.lx.ro

AHNȚIA IMOBILIARĂ lUTTI ANUNȚA TOȚI CLIIKȚII Șl COLABORATORII AGENȚIII CĂ, DIN 
DATA DE 01.12JB0S, SEDIUL NOSTRU ESTE lN CLĂDIREA CEPROMIN

(B-OUL 22 DECEMBRIE, NR.37A), CAMBRA 11/5, PARTKR.
FIRMA NOASTRĂ ÎȘI PROPUNE SĂ EFECTUEZE SERVICII PROFESIONALE DE VÂNZĂRI, CUMPĂRĂRI, 

Închirieri și consultanță imobiliară.
CLIENȚII PRIMESC GRATUIT INFORMAȚII DESPRE OFERTA IMOBILIARĂ. CREDITARE BANCARĂ 

Șl EVALUARE IM08IUARĂ.

PENTRU CĂ NOI ȘTIM CE ÎNSEAMNĂ UN CLIENT MULȚUMIT, SUNTEM SIGURI CĂ PUTEM FACE FAȚĂ 

ORICĂREI PROVOCĂRI.

ÎN CAZUL ÎN CARE DORIȚI SĂ ÎNCEPEȚI COLABORAREA CU AGENȚIA NOASTRĂ, VĂ RUGĂM SĂ NE 
CONTACTAȚI LA SEDIUL DIN DEVA, CLĂDIREA CEPROMIN, CAMERA 11/5, PARTER.

Teluric 0254/231.800,0254^12,141,0723*19.177,074Q/178.252
e-mall: eltttelmobmvahoo.csm. WWW.fillttelmQfa.liLra

ADMINISTRATOR: SLABUIOAN, TEL. 0745/511.776

AGENȚIA IMOBILIARĂ ELITTE
DEVA Bd. 22 Decembrie, Nr. 37 A (Cepromin), Cam. 11/5, parter

Tel./Fax 0254-231800, tri. 212141,0740/178252,0723/619177
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Deva, bd. luliu Maniu, bl.CI, parter
Tel/fax 0254/215212 
iau 0722-564004.

www.prlma-lnvaat.ro ___
(72309)

DEVA*.22D«wri»ie,nr.
37 A polar, camera 
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In vănzări și Incniriiri 
IMOBILIARII

TEL.: 0742/290024 
E-mail: imobfrancOyahoo.com

(72255)

Cele mai tari | oze din cluburi, cu tine si prietenii tăi le poți ^ăsi la http://party.huon .n» !!!

elitte1mobayahoo.com
http://www.ritttelmoh.lx.ro
http://WWW.fillttelmQfa.liLra
http://www.prlma-lnvaat.ro
imobfrancOyahoo.com
http://party.huon
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• zona Decebal, vedere la stradă, etaj interme
diar, centrală termică, termopan, parchet, 
gresie, faianță, bine întreținut, - urgent ■ preț 
105000 ron negociabil, tel. 0723/251498, 
0788/165703. (A4)
• zona Hotel Deva, bun pt. locuit sau firmă, 
poziție bună, fără modificări, contorizat gaz 2 
focuri, repartitoare, preț 118000 ron negociabil, 
tel. 0745/302200,0788/165703. (A4)
• zona Trident, parter mai înalt, fără amenajări, 
sau modificări, bloc de 4 nivele, liber, ocupabil 
imediat, preț 70000 ron negociabil, tei. 0730 
474275,0740 535095. (A4)
• Bd. Dada, etaj 1, cu intrări separată, balcon, 
parchet, faianță, gaz 2 focuri, repartitoare, bine 
întreținut, igienizat, vedere la stradă, liber, preț 
108000 ron negociabil, tel. 0730/474275. 
0740/535095. (A4)
• decomandate, parter, 59 mp, hol central, 
parchet de stejar în camere, hol și bucătărie, 
zona piață, preț 120000 ron negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498. 232808. (A4)
• etaj 3, decomandate, 2 balcoane, închise cu 
termopan, zona Decebal, gaz 2 focuri, parchet 
mici modificări, ocupabil azi, preț 36000 euro 
negociabil, tel. 0788/165703,0745/302200. (A4)
• decomandate, zona Lido ■ Densușeanu, etaj 
bun, balcon, contorizări. fără amenajări, sau 
modificări, preț 118500 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095,232809. (A4)
• Aleea Armatei, contorizări, parchet, reparti
toare, preț 86.000 lei, tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• Aleea Conitructorilor, Gojdu, balcon închis, 
beci, parchet, contorizări, preț 120.000 lei, tel. 
223400,0720/387896,0751/573684.  (A5)
• dec, etaj intermediar, centrală termică 
proprie, Decebal, preț 137.000 ron, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• dec, centrală termică proprie, geamuri 
termopan, suprafață mare, loan Corvin, preț 
130.000 ron, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• Minerului, centrală termică proprie, gresie, 
faianță, ușă metalică, parchet, preț 90.000, tel. 
223400,0720/387896,0751/573684.  (A5)
• zona Dacia, etaj 2, circuit, balcon, contorizări, 
tel. 206003,230324. (A7)
• pe Tltu Maiorescu, dec, etaj 3, s=54 mp, 
neamenajat, preț 130.000 lei, neg, tel. 206003, 
230324. (A7)

• pe Eminescu, aproape de Trident, etaj 2, dec, 
s=50 mp, preț 140.000 lei, neg, tel. 206003,230324. 
(A7)
• în blocurile Mintiei, etaj 3, s=58 mp, dec, boxă, 
C.T., preț 155.000 lei, neg, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Sala Sporturilor, semidec, etaj 4, 
acoperit cu tablă, neamenajat, balcon, preț 
87.000 lei, neg, tel. 206003,230324. (A7)
• zona 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 și utilat, preț 160.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578. (A8)
• zona Zamflroscu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță, termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578. (A8)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, 2 camere, CT, parchet, gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zonă centrală, 2 camere decomandate, 
parchet, repartitoare, balcon închis, et. 5/7, preț 
120.000 Ron, neg, tel.. 0746/779288. (A8)
• zona Gojdu, sdec, multiple îmbunătățiri 
(gresie, faianță, geamuri termopan, CT, parchet 
laminat, vedere pe 2 părți), etaj 3, preț nego
ciabil, tel. 0740/317.314. (A9)

• zona Bd. Decebal, dec, camere cu parchet, 
contorizări integrale, etaj 1, preț negociabil, tel. 
231.800. (A9)
• tdac, amanajat modern (CT, termopan, aer 
condiționat), integral mobilat și utilat (totul 
nou), balcon deschis, etaj Intermediar, vedere 
spre B-dul 1 Decembrie, preț 160.000 Ron, tel. 
231.800. (A9)
• în Brad, modificat, termopane, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• în Brad, 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 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)

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

Vând ap. 3 camere (05)

• zonă centrală, Brad, 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• zona B, Brad, 2 terase închise, preț negociabil, tel. 
0254/613356,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

Centrul de Afaceri MAȘTER
Organizează cursuri de:

Administrator pensiune 
turistică agroturistică

❖ Manager în turism

I înscrieri zilnic, intre orele 9- 
până la data de 30.01.2007

Adresa contact: Itova, Bdui 22 Decembila Nz’. 37 ■

■ decomandate, zid cărămidă, balcon mare, 
parchet stejar, contorizări apă, gaz, zona Bdul 
Bălcescu, preț 115.000 ron, Tel. 0254/229444, 
după ora 18. (T)
• Gojdu, «ta) 1, balcon, parchet, contorizări I 

complete, preț 136000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• semldecomandate, centrală termică, 
termopane, parchet, gresie + faianță, zona 
Mărăști, preț 28000 euro negociabil, tel. 
0742/019418 (Al)
• ProgruuLtt 1, dec., 2 băi, parchet, apometre, 
repartitoare, preț 165.000 ron, tel. 221712, 
0724/305661.(A2)
• dac, CT, 2 balcoane, bucătărie modificată, 
gresie, faianță, parchet, boxă, zona Dorobanți, 
preț 70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dac, 2 băi, 2 balcoane, termopane, gresie, 
faianță, parchet, garaj, boxă, zona imp. Traian, 
preț 70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
a Mmldac, parchat, apometre, repartitoare, 
balcon închis, zona Gojdu, preț 1,3 miliarde, tel. 
0740/290024. (A3)
a decomandata, IBO mp, etaj 1, cu 3 balcoane, 2 
băl, centrală termică, gresie, faianță, parchet, 
beci, opțional, și cu garaj, zona Bld. 22 Decem
brie, preț 80000 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095,232809. (A4)
a decomandate, etaj 3, termopan, gresie, 
faianță, parchet, hol central, bucătărie modi
ficată, zona Minerului, preț 115000 ron nego
ciabil, tel.0730/474275,0740/535095.232809, (A4) , 
a decomandate, boxă, garaj, zona împăratul 
Traian, bloc nou, etaj 2, modîflcărl, 2 balcoane, 1 
termopan, centrală termică, parchet, gresie, 
faianță, bine întreținut, preț 80000 euro nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095,232809. (A4)

i a decomandate, zona Șc. Gen. nr. 6, cu 2 
balcoane, centrală termică, parchet, gresie,

I faianță, bine întreținut, • liber ■ preț 140000 
ron negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095, 
232809. (A4)
a *ta| 1 contorizări la apă șl gaz, parchet, gresie, 
faianță, Al. Romanilor, preț 73.000 ron, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj 3, centrală termică proprie, mobilă 
modernă, gresie, faianță, multiple îmbunătățiri, 
Al. StreluTul, preț 95.000 ron, tel. 223400,

i 0720/387896,0740/914688. (A5)
a zona Gojdu, semidec., etl, neamenajat,

I ocupabil Imediat, preț 140.000 lei, neg., tel.
206003,230324. (A7)
a zona Dacia, semidec., parchet laminat, ușă 
metal Ici etaj 4, Izolai preț 75.00 lei, tel. 206003, 
230324. (A7)
a zona Minerului, dec,, etaj 3, parchet laminat, 
gresie, faianță, termopan, ușă metalică, preț 
120.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
■ zona I. Creangă, parter înalt, dec., balcon 
închis, beci, termopane peste tot, parchet 
laminat, 2 băi amenajate, ușă metal, C.T., 
ocupabil imediat, amenajat la cheie, s=78 mp, 
preț 65.000 euro, tel. 0745/640.725, (A7)
• piața M. Viteazul, parter înalt, balcon închis cu 
termopan, C.T., ușoare amenajări s = 72 mp, preț 
46.000 euro, tel. 0745/159.608. (A7)
• B-dul Dacia, et. 1, în circuit, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță, contorizări, s=70 mp, 
preț 47.000 euro, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță, termopane, 
CT, garajr pivniță 42 mp, preț 82 000 euro, neg., 
tel. 0745/786578 (A8)
• zona L Creangă, parchet, contorizări, st 78 mp, 
pretabll pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288 (A8)
• zona Impărabd Traian, dec, 2 băl, CT, balcon 
închis cu termopan, garaj sub bloc tel. 231800. (A9)
• zona pieței centrale, Deva, dec., baie cu gresie, 
faianță, termopane, camere cu parchet, CT, 
balcon, etaj intermediar, garaj sub bloc, preț 
75.000 euro, tel. 212.141. (A9)
• zona Pragreeul, Deva, dec, hol central, balcon,
etaj 3, preț 155.000 Ron, neg., tel. 231300. (A9) >

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

Vând ap. 4 camere (07)

• Deva, Eminescu, bl. CI. etaj 2, decomandate, 
balcon închis, parchet, centrală termică, gresie, 
faianță, beci, sau schimb cu Timișoara 2-3 
camere. Tel. 225376,0727/152818. (T)
• dec, gresie, faianță, parchet, CT, garaj, boxă, 
et. Intermediar, zona împăratul Traian, preț 
70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dec, CT, 2 băi, boxă, 2 balcoane, st=112 mp, 
et. Intermediar, zona pizzeria Veneția, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dec, living, faianță, gresie, 2 băi, 2 balcoane, 
bucătărie modificată, et. intermediar, zona 
Banca Transilvania, preț 70.000 euro, neg, tel. 
0740/290024. (A3)
• decomandate, IM mp, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică, ușă metal, zona spital, ultra
central, boxă, fără modificări, parchet, gresie, 
faianță, termopan. bine întreținut, poziție 
deosebită, preț 80000 euro negociabil, tel. 
0740/535095,0730/474275,232808. (A4)
• et L dec, 2 balcoane, CT proprie, zona Progre
sului, preț 55.000 euro, neg, tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
• dtc, «t.3, centrală termică proprie, living, 2 
băl, 2 balcoane, st = 102 mp, amenajat modern, 
Bd. 22 Decembrie, preț 70.000 euro, neg, tel. 
223400,0720/387896,0740/914688. (A5)
• AL Laldeor, 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)
• zona L Creangă. 4 camere decomandate, gresie, 
faianță, et. bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. (A8)
• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță, CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel, 
0746/779288. (A8)

Vând ap. 5,6 camere (09)

* Deva, 6 balcoane, 2 băi, scară interioară, 
centrală termică, 130 mp, 240000 ron, tel. 
0722/564004. (Al)
• zona L Creangă. 6 camere decomandate, P+M, 
et. bun, 3 băi, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)

Vând case, vile (13)

Probleme cu calculatorul ?RfzOj Computer "
1 [țCXH Trouhtefihonters Service, reparații, rețele, 

vânzări calculatoare,
' r«c h n OLoar «m.vro imprimante la 230441

Facturi, chitanțe, gestiune, |
contabilitate, producție conform Ea

noului COD FISCAL-sunați la 230449 sau 211446

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS
* TÂMPLARII PVC Șl ALUMINIU propili rihau
■ GEAM TERMOPAN • JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
* 10%REDUCERE
* GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL: 0745.584.499; O788.664.7I5, 0254-230.553

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

SC
TRANSILVANIA 

Building SRL 
angajează 
muncitori 
calificați și 

necalificați în 
domeniul 

construcțiilor. 
CV-urile se vor 

trimite la tel./fax 
232392, până în 

data de 
29.01.2007,

(74896)

• cată, In Deva, sau schimb cu apartament 3 
camere, poziție centrală, etaj 1, în Deva, plus 
diferență. Tel. 0254/215795. (T)
• urgent, casă cu grădină și anexe. Tel. 
0254/229962.(7)
• 2 camere, bucătărie, anexe, teren, 1000 mp, în 
Rădulești, preț 50 000 ron negociabil, tel. 
0740/210780. (Al)
• 3 camere, bucătărie, baie, piscină, curte și 
grădină 500 mp, zonă centrali preț 140000 euro 
negociabil, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• urgent, 4 camere, baie, bucătărie, curte și 
grădină, st=1.500 mp, apă, curent, sobăteracoti 
zona Cristur, preț 1,8 miliarde, neg., tel, 
0740/290024. (A3)
• ugent, 2 camere, hol, bucătărie, cămară, beci, 
bucătărie de vară, anexe, apă curentă, curent 
trifazic, livadă s=2000 mp + 2000 mp teren lângă 
casă, zona Geoagiu, preț 25.000 euro, neg., tel. 
0740/290024.(A3)
• casă nouă, D+P+M, living, bucătărie, baie, 3 
camere, toate utilitâțiile, st 380 mp. zona 
Dorobanți, preț 350.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0720/387896. (A5)
• 3 camere, 2 băi, 2 bucătării, dec., CT proprie, 
termopane, teren aferent st= 500 mp, Deva, zonă 
semicentrală, preț 360.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0720/387896. (A5)

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE: 

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

DEPOZIT MAGAZIN
DEVA STR. C A. ROSETTI Nr. 2 ( CEANGĂI) Tel. 227.929

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

• MOCHETA IMPORT BELGIA PESTE 20 MODELE
PREȚ DE LA 4 LA 16 LEI •'MP. j

FIREnZE MODA■Trxxi_i.xxrvi
ACCESORII Șl 1MBRĂCĂMITE 
I FI TOTUL LA NUMAI: 
1 ;> ri ANGAJEAZĂ

■ vănzătorc magazin deva și 
COMPLEX COMERCIAL

■ ■■ | PALIAORMTIE

fT C I F" I CZ I I LIMBA ITALIANA CONSTITUIE AVANI03 LEI OO LEI
DEVA STR. 1 DECEMBRIE Nr. 11 < LÂNGĂ CLUB RENO ) SI ORAȘTIE-COMPLEX PAUA

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

Str. 1 Decembrie, nr. 30, anunță: 

LICITAȚIA COMISIONULUI
pentru valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului 

potrivit OG. nr. 128/1998 și H.G. nr. 514/1999 art. 16, alin. 1, bunuri 
ce pot fi valorificate în regim de consignație, precum și prin societăți 

comerciale tip consignație, pe baza principiului comisionului în cadrul 
limitei de 0,5 - 20% din valoarea bunurilor.

Actele necesare pentru prezentarea la licitație sunt următoarele:

- OFERTA
- COD UNIC DE ÎNREGISTRARE

- CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PRIVIND OBLIGAȚIILE LA 

BUGETUL CONSOLIDAT AL STATULUI.

Licitația va avea loc în data de 3O.O1.2OO7, ora 10, la sediul D.G.F.P. 

a județului Hunedoara.

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

(74805:

• 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., tei. 0745/640725. <A7)
• zona Pavilioanele ofițerilor, construcție 
cărămidă, 3 camere, hol, baie, necesită 
amenajări, curte st=420 mp, liberă, preț 55.000 
euro, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Călugăreni, 2 camere, bucătărie, hol, 
teren st=400 mp, preț 220.000 lei, tel. 206003, 
230324. (A7)

• construcție 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi,
3 dormitoare, terasă, garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• construcții 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă, garai, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• urgent, cală, în Deva, zonă centrală, 3 camere, 
baie-bucătărie-hol-terasă, încălzire centrală, 
garaj, curte, piscină, preț 150.000 euro, neg., tel. 
231.800,0745/511.776. (A9)
• urgent, tn Deva, 3 camere, bucătărie,'baie cu 
gresie, faianță, piscină, curte, ST-580 mp, zonă 
ultracentrala, Deva, preț 150.000 euro, neg., tel. 
231.800,0740/317.313. (A9)
• zona Parc Deva, (D+P), 6 camere, 2 băl, 
camere cu parchet, 2 centrale termice (pe gaz șl 
pe lemne), garaj, anexe, ST- 800 mp, preț 190.000 
euro, neg., tel. 212.141. (A9)

LIBER ~
Acces limitat la spttall

Consultanții noștri 
de vânzări, 
la dispoziția ta!
Mihaela Stroia 0720 - 400 438 
Anca Bobora 0721- 513 871 
Sorin Flori 0720 - 487 389

Pentru că suntem numărul 1 în județ, 
te ajutăm să fii și tu numărul 1!

CONSUMCOOP GEOAGIU 
SOCIETATE COOPERATIVĂ

Cu sediul In Geoagiu, Calea Romanilor, nr. 158

SCOATE LA VÂNZARE
Spații comerciale, cu suprafețe diferite, in orașul Geoagiu și în mediul rural.

Informații la Sediul Societății sau la telefoanele 0254/248538, 0723/350504.
(75049)

Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță Bifcea Mare scoate 
la concurs 10 (zece) posturi de agenți în sectorul siguranța deținerii 
și regim penitenciar (9 bărbați și 1 femeie).

Taxa de participare la concurs este de 50 RON și se va achita de 
către candidați la data prezentdrii acestora pentru susținerea 
probelor de concurs.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul Penitenciarului 
cu Regim de Maxlmd Siguranță Bîrcea Mare, strada Sîntuhalm, 
numărul 1 - Biroul Resurse Umane, zilnic, între orele 08,00 -14,00, 
și pe pagina de WEB a Administrației Naționale a Penitenciarelor: 
www.anp-iust.ro.

(75179)

RECLAI

http://www.anp-iust.ro
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parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider în publicarea de ziare 

W și servicii Intemet in vestul Austriei, in nord-estul
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

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

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 

distribuitor de presă 
pentru Deva

Cerințe:

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

Oferim:

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

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, int. 8808.
Persoană de contact: Camelia Giga, 

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

(32135)

• Brad, 2 camere, grădină, lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, comuna Bucureșcl, 4 camere, 2700 mp 
teren, preț negociabil, tel. 0254/613.366 șl 
0788/090.040. (A10)
• zona A, Brad, cu curte, gara) (150 mp), încălzire 
centrală, canalizare, apă curentă, posibil priva
tizare, 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)
• zona B, Brad, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă, canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/U40.4S0,0788/158.483. (A10)

Cumpăr casă (14)

• uigant, caiă cu grădină, Deva sau Simeria, 
olt imediat tel. 215212.

Vând case la țară (17)

• casă, 3 camere, Petroșani, satul Cimpa, nr. 15, 
preț negociabil. Tel. 0724/666913.
k casă In satul Bretea Mureșană, preț nego
ciabil. Tel.0254/215795. (T)

Vând garsoniere (19)

• două camera, terasă închisă, parter, 
contorizări, faianță, gresie, zona Dacia, preț 
70.000. Tel. 0254/229017,0728/069396. (T)
• Mmldecomandate, contorizări, parchet, 
balcon închis, zona Dacia, preț 58.000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• remldec, bucătărie, baie, faianță, gresie, etaj 
intermediar, Dacia, preț 61.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• semldec, bucătărie, baie, faianță, gresie, 
balcon, CT, ocupabilă imediat Dada, preț 60.000 
ron, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL ARAD 
CURSE AERIENE EXTERNE

LOW - COST
SPANIA (VALENCIA) - miercuri,duminica 

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

(74869)

-1 ihkbbIc - maflni coiul fețe încălțăminte 

mmHI de urâțenie Iu tabuort J Ude ne producție. 
tofaHMp MfrihMHtMB la telefonul: 02CV2112M.

Wi- .*; ■»! : ; (7*35)

• dec, bucătărie, baie, faianță, gresie, balcon, 
CT, mobilat, Bd. Decebal, preț 30.700 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• semldec, 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)
e 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)
• Qo|du, 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)
• semldec, 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 semldec, parchet gresie, faianță 
repartitoare, mobilată balcon închis, zona 
Mărăști, preț 670 mii, neg, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• decomandată 38 mp, cu balcon, parchet 
gresie, faianță, apometre, repartitoare, gaz 2 
focuri, zona Dorobanți, stare foarte bună preț 
31000 euro negociabil, tel. 0745/302200, 
0723/251498,232808. (A4)
• zona Decebal - I. Maniu, etaj intermediar, 
decomandată parchet, contorizată stare bună 
ocupabilă în 7 zile, preț 85000 ron negociabil, tel. 
0740/535095,0730/474275,232808. (A4)

• garsonieră, decomandată, cu balcon, parchet, 
gresie, faianță, apometre, repartitoare, mobilă, 
zona Zamfirescu, stare bună, se poate da și cu 
chiriași, preț 75000 ron negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498 (A4)
• zona Carpați, etaj intermediar, parchet, 
faianță, gresie, poziție bună, bine întreținută, 
ocupabilă foarte repede, preț, 75000 ron nego
ciabil, tel. 0740/535095,0730/474275,232808 (A4)
• et 1, parchet, balcon închis, instalație pt. 
centrală termică, contorizări, fără îmbunătățiri, 
Calea Zarandului, preț 65.000 ron, neg., tel. 
223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• et 3, gresie, faianță, contorizări, Al. Romanilor, 
preț 70.000 lei, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• dec, et 3, gresie, faianță, contorizări la apă și 
gaz (2 focuri) balcon închis, interfon, Eminescu, 
preț 60,000 ron, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• urgent, zona Dacia, dec., et bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578. (A8)
• zona Dada, 1 cameră, baie, parchet, marmură, 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48.000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet, gaz contorlzat, 
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, tei. 
0746/779288. (A8)
• zona Zamflrescu Deva, dec., amenajată 
(parchet laminat, gresie, faianță), contorizări, 
etaj 3, preț 85.000 Ron, neg., tel. 231.800, 
0740/317.314. (A9) •
a zona Dada, Deva, dec., amenajată (gresie, 
faianță), mobilă de bucătărie, cameră cu 
parchet, contorizări, preț 68.000 Ron, neg., tel. 
231 Jtno. 0740/317.314. (A9'

Vând alte imobile (27)

• zona Blălenl, Brad, cabană din lemn, 60 mp, 
mobilată, curent, preț negociabil, tel. 

154/613.366 n™n/n40.490.0788/158 "'1 A10)

Vând terenuri (21)

• două țărmuri extravilan, de 6.000 și 24.700 mp, 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă, titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)
• extravilan Sântuhalm, 495 mp, (în spatele 
Motelului Alaska), preț 11 euro/mp, șl pătuț 
metalic pentru copil, 30 ron. Tel. 0254/215168.
• 1100 mp teren, în Hunedoara. Relații tel. 
0747/124741. (1/19.01)
• iau schimb teren Intravilan, cu construcție, cu 
buldoexcavator, Deva, Al. Cascadei, preț nego
ciabil, Tel, 0722/453165. (T)
• 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, teren Intravilan, st=3519 mp, fs=20 m, 
zona Bârsău, preț 1,5 euro/mp, acces din drum, 
tel. 0740/290024. (A3)
• teren Intravilan, st=2.750 mp, fs=20 m, 
facilități: apă, curent, gaz, zona Sântandrei, preț 
15 euro/mp, tel. 0740/290024. (A3)
• teren Intravilan, st= 5.700 mp, fs=30 m, 
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 șl Simeria, 3 parcele 
a: 1800 mp, 1.600 mp, 1.100 mp, preț 25 euro/mp, 
tel. 223400,0720/387896,0751/573684.  (A5)
• teren extravfian în suprafață totală de 160.000 
mp, parcelabil în parcele cu suprafețe de 6.000 
mp -18000 mp, situat între Deva și Simeria, preț 
3 euro/mp, neg., tel. 223400, 0721/577366, 
0740/914688. (A5)
• st = 1.000 mp, din care 400 mp intravilan în 
zona Uzo Balcan, preț 30 euro/mp, neg., tel. 
223400,0720/387896,0742/005228. (A5)
• 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)
• teren intravilan, st = 2000 mp, la strada Archia, 
cu utilități, preț 60 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• Intravilan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
casă, certificat de urbanism, gaz, apă, curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578 (A8)
• Deva, Intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg, 
tel. 0745/786578. (A8)
• intravilan In Deva, zona Zăvoi, S -1000 mp, FS 
-18 m, utilități în zonă, preț neg, tel. 212.141 sau 
231300. (A9)
• zona Bejan, Deva, S - 500-1000 mp, toate 
utilitățile în zonă, preț 25 euro/mp, tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)

• în satul Dudeștl, Brad, 1000 mp, pt. construcție 
vilă (Dealul Mare), preț atractiv, tel. 0254/613366, 
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)
• intravilan zona B, Brad, 1 ha, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 03 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanță, la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

• zona B, Brad, 1350 mp, intravilan, preț nego- 
clablltei ..«. 0788/rv. (AUD

Cumpâr teren (22)

• S hectare, intravilan, Deva sau împrejurimi, 
plata imediat, tel. 215212. (Al) ______

Vând spații comerciale (25)

• Om, 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) 
e zona Gojdu, Deva, pretabll pentru spațiu de 
producție, ST -150 mp, 2 Intrări, acces auto șl 
pietonal, preț 80.000 euro neg., tel. 231.800, 
212.141. (A9)
e clădire P+2, construcție nouă, sc 320 mp, 
amenajată, pretabllă pentru laborator, birouri, 
CT, Deva, preț 210,000 euro. tel. 0740/317.314. 
(A90

Imobile chirii (29)

» garsonieră, Deva, complet mobilată, 100 
euro/lună, tel. 215212. (Al)
e apartament 2 camere, mobilat complet, 150 
euro/lună, tel. 215212. (Al)
» apartament 3 camere, complet mobilat șl 
utilat, centrală termică, preț 300 euro negociabil, 
tel. 0740/210780. (Al)
e Deva, utbacentraL ST 136 mp, la bulevard, vad 
excelent, tel. 0726/710903. (Al)
e ST 120 mp, vitrină 15 m, grup social, zona Udo, 
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)
eln Deva, Bd. 1 Decembrie, S - 140 mp, 
amenajat, contorizări, preț neg., tel. 
231300,0745/511.776. (A9)
o zona 22 Decembrie, Deva, S - 203 mp, preț 
neg., tel. 212.141,0745/511.776. (A9)
o 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., bale cu gresie, faianță, 
CT, termopane, utilat și mobilat integral (totul 
nou), 400 euro/lună, neg., tel. 231.800, 
0723/619.177. (A9)
• închiriez urgent apartament, 2 camere deco
mandate, ultracentral, mobilat, utilat, centrală 
termică, frigider, aragaz, automată, aspirator, pe 
termen lung. Tel. 212580,0722/779379. a)
• modic, H de ani, singur, caut locuință 
mobilată, cu chirie, în Hațeg. Tel. 0724/821161, 
0741/790574,0788/876442. (T)
• ofer pentni închiriere apartament 2 camere, 
etaj 1, ultracentral, Deva, mobilat complet, 
centrală termică, preț 200 euro/lună Tel. 
0722/564004. (T)
• ofer spre închiriere apartament, 2 camere, în 
Gojdu, mobilat, utilat, preț 120 euro/lună Tel. 
0721/055313. (T)
• oferspre închiriere garsonieră mobilată zona 
M. Eminescu: nu sunt agent imobiliar. Tel. 
0741/253795.(T)

• ofsrspre închiriere în Deva, str. Horea, nr. 
143 A, casă( demisol, parter, etaj) , în 
suprafață de 240 mp, pretabll pentru sediu 
firmă depozit sau locuință Tel. 
0729/165801. (2/1801)

Auto românești (36)

• vând Dada și Tico, urgent, preț nego
ciabil. Tel. 0720/000582, 0254/772075. 
(7/16,01)

• vând Dada Berlină, injecție, ianuarie 2004, 
28000 km. Tel. 0741/568584 sau 0749/705357. 
(1/1831)

Auto străine (37)

• vând Trabant 601 S, aripi spate stânga, 
dreapta etc., preț 500 ron. Tel. 0254/231129, 
214319.CT)

• vând/schlmb Ford KA, af 2001, full, geamuri 
electrice, servo total, cd-player, închidere 
centralizată, scaun reglabil pe înălțime, 2 SRS- 
Uri, preț 4850 euro. Tel. 0721/245839,0730/101837.

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

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractor U 445, plug cu 2 brăzdare, grapă 
remorcă cu o axă și container pentru tiranți și 
mașină de cusut Ileana. Tel. 241397,0722/502995.

Piese, accesorii (42)

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

Mobilier și interioare (47)

• vând dulap cu vitrină canapea, birou, ladă 
frigorifică și mobilă de bucătărie, preț nego
ciabil. Tel. 0745/084177,228922. (T)
• vând fereastră nouă în 2 canate cu toc 
1,20/1,30 m, storcător și zdrobitor pentru 
struguri, o damigeană 501. Tel. 0254/215795. (T)
• vând mobilă de bucătărie nouă, Deva. Relații 
la tel. 222137,0724/759002.(T)

• vând mobilă sufragerie, completă stare 
foarte bună 10 piese, canapea extensibilă, 
covor persan, 2 carpete, 2 fotolii hol, nego
ciabil. Tel. 227307. (6/19.01)

• vând mobilă de sufragerie, completă cu 
bibliotecă; mobilă de bucătărie, suspendată, 
aragaz, covor persan 3/4 m. Tel. 0723/851439. CT)
• vând mobllât 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, negociahii, Tel. 0723'^5092.0254/711063. (T)

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând LG 342i, VGA 640x640, blitz, MMS, GPRS, 
mail, 65.000 culori, stand-by 4 zile, Ll-lon, cu 
clapetă compatibil orice rețea, preț 220 ron. Tel. 
0724/884898. (T)

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• haina socond 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(4/1801)

Materiale de construcții (53)

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

Electrocasnice (56)

• vând frigider Arctic 2401, motor nou, 180 ron, șl 
bicicletă fete 12 -14 ani, 100 ron. Tel. 07884340104. (T) 
a vând uigent frigider Arctic 2401, stare bună de 
funcționare, nreț 150 ron. Tel. 0745/164633. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând 2 tăurași, de 6 luni, preț negociabil. Tel. 
0729/050315. (T)

Vinzi

Cumperi 

închiriezi

Schimbi

Cauți

Alege CL pentru anunțul tău

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

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

• vând purcei de 70 - 90 kg, scroflțe apte de montă 
rasă de came. Tel. 210900,0744/611145. (T)

Instrumente muzicale (60)

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

Altele (61)

• vând pavilion apicol, nou, înmatriculat, veri
ficat, capacitate 51 familii, faguri clădiți în 
magazii, roți duble spate, preț 6000 ron. Tel. 
0254/231129,214319.CT)
• vând țuică de prune calitate excepțională, 
ideală pentru orice tip de evenimente, preț 
negociabil, în funcție de cantitate. Tel. 212242 
Sau 0721/400563. CD

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Kacso Nlcolae. Se declară nul. (7/18.01)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
stocsek Mariana. Se declară nul. (4/19.01)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Stocsek VUhelm. Se declară nul. (5/19.01)

Prestări servicii (72)

• abordabil, transport zilnic, sigur și rapid, 
persoane în Italia ■ 100 euro, Spania ■ 120 
euro, Franța, Portugalia șl Belgia, cu mașini 
moderne; reduceri pentru grupuri; asigur 
necesarul pentru o călătorie sigură Tel. 
0723/329600, 0765/455835, 0743/241010. 
(4/21.11)

• efectuez masai reflexoterapeutlc pentru mai 
multe afecțiuni: pareze, coxartroză spondiloză 
circulație sanguină, rinichi, stres, tiroidă, 
digestie etc. Tel. 0722/262712. (T)

• meditez Intanilv matematică pentru capa
citate pe baza testelor naționale propuse; 
prima ședință, gratuit. Hunedoara, tel. 
0740/194667.(T)

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

Oferte locuri de muncă (74)

• agent comercial, Călan, 1 post, data limită 
31.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• angajăm bărbați cu vârsta maximă de 25 ani, 
cu diplomă de bacalaureat, la Unitatea Militară 
de parașutlști din Brad. Tel. 0254/610710. 
(8/16.01)
• caut urgent femeie pentru îngrijirea unei 
femei bolnave, în Deva, la domiciliul acesteia, 
permanent. Tel. 0254/219934. (T)
• angajez conilller juridic cu experiență; ofer 
salariu atractiv. CV-urile se pot trimite pe fax 
0254/219751. Informații suplimentare la tel. 
0724/355145,0721/265507. (8/19.01)
• SC Full Service angajează agențl de vânzări 
profil industrial; cerințe: experiență în domeniu, 
posesor permis conducere cat. B. CV-urile și 
informații suplimentare la tel/fax 0254/242060. 
(3/19.01)
• SC Royel Holding Călan angajează personal 
calificat în domeniul confecții, experiență minim 
2 ani; salariu 250 euro, program 8 ore. Informații 
suplimentare la tel. 0745/112419, 0742/238742. 
(7/15.01)

EVIDENTIAZA-TE!
r

TALON VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE!

ȚJ) SC TALC DOLOMITÂ SA
Societate cu vestii experiență in domeniul industriei extractive, caută 

candidași motivați gl eu potențial pentru următoarele poatfll:
CONTABIL ȘEF
Cerințe generale:
■ Absolvent cu diplomă de licență al învățământului 

superior econom
• Abilități manageriale șl de comunicare. spirit de 

edVpădmamic
• Experiență relevantă in domeniu
• Foarte bune atxhtăț de operare PC

INGINER MINIER
Cerințe generale:
■ Studii superioare de specialitate
• Vechime in domeniu minim 5 ani
• Experiență exploatări miniere la zt și subteran
• Autorizația de anificer prezintă un evantai 
•Abilități de operare PC.

ȘEF MAGAZIN
Cerința generale:
• Studii superioare și experiență în vânzări
■ Abilități manageriale șl de comunicare, spirit de achipMnamlc
■ Capacitate de a lucra în condiții de stres și program prelungit
• Cunoștințe foarte bune privind piața materialelor de constracțil
• Abilități de operare PC și cunoștințe de contabilitate primară

• Carnet de conducere categoria ,B" constituie un avantaj.

Sa oferă:
■ “acnet sawiai motivam ș mumpie 
beneficii:
• Posibilitatea de a lucra Intr-o echipă 

tânără, intr-un mediu modem, 
profesional și în plină dezvoltare.

Candidați; care întrunesc condițiile prevăzute, sunt rugați să depună un dosar care să conțină o 

scrisoarea de Intenție, curitculum vltae, copie act studii, cop» act identitate până cel târziu în data de 

19.01.2007 le sediul firmei noastre din str. Zlaști, nr.121. HunedoarasBue-ffiailttdhd@rdslink.ro

Mobil: 0741/229320
(74521)
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• Sting dansează. Celebrul cântăreț 
Sting se află în vizită la Havana și își va 
consacra o bună parte din timp pentru a 
învăța să danseze salsa și alte ritmuri 
locale la Școala națională de balet.

• Canalizarea. Dezvoltarea sistemelor de 
canalizare constituie cea mai mare 
descoperire medicală din ultimii 166 de 
ani, conform unui sondaj la care au par
ticipat 11.000 de medici și cercetători.

Cele mai bogate din showbiz
Los Angeles (MF) - Moderatoarea de tele

viziune Oprah Winfrey s-a situat pe primul 
loc în topul celor mai bogate 20 de femei 
din showbiz, realizat de revista Forbes, în 
care au mai fost incluse actrițele Julia 
Robetts și Nicole Kidman, precum și 
cântăreața Madonna. în top au fost incluse 
doar celebritățile care încă activează în 
showbiz (muzică, televiziune, cinematografie 
și publishing) ale căror averi depășesc 45 de 
milioane de dolari. Averea lui Oprah Win
frey este estimată la 1,5 miliarde de dolari, 
peste cea a scriitoarei J.K. Rowling, cre
atoarea lui Harry Potter, care se află pe 
locul doi, cu un miliard de dolari. Cea mai 
bogată actriță din top este Julia Roberts, cu 
o avere estimată la 140 de milioane de 
dolari.

Picioare fru
moase

Los Angeles (MF) - Ac
trița Charlize Theron a 
fost aleasă femeia cu cele 
mai frumoase picioare 
din showbiz, surclasând 
alte celebrități precum 
Gisele Bundchen și Eva 
Longoria, în urma unui 
sondaj realizat în Statele 
Unite Revista americană 
In Touch, autoarea aces
tui sondaj, este de părere 
că frumusețea picioarelor 
lui Thieron se datorează 
baletului practicat foarte 
mult timp.

în rolul lui Dali
Los Angeles (MF) - 

Actorul Al Pacino îl va 
interpreta pe pictorul su
prarealist Salvador Dali 
în filmul „Dali & I: The 
surreal Story”, o adaptare 
pentru marele ecran a 
biografiei scrise de Stan 
Lauryssen, „Dali and I”. 
Filmul va fi realizat de 
regizorul Andrew Niccbl. 
Cineastul și Pacino au 
mai colaborat împreună 
la lungmetrajul „Simone”.

DiCaprio și Scors- 
ese (Foto: epa)

O „farsă"
Totyo (MF) - Starul 
Leonardo DiCaprio a 
declarat, joi, că Mar
tin Scorsese merită să 
câștige un premiu 
Oscar pentru cel mai 
recent film al său, 
„Cârtița", adăugând 
că este o „farsă" fap
tul că regizorul nu a 
fost niciodată recom
pensat cu un Oscar. 
„Ar fi minunat ca fil
mul să fie premiat, 
cred că merită foarte 
mult", a spus 
DiCaprio, care joacă 
în thriller-ul recom
pensat luni cu un 
premiu Globul de 
Aur. Regizorul a 
declarat însă că nu se 
așteaptă să fie premi
at de Academie.

MOQa într-un club de elită din Kiev
a fost prezentat un spectacol de modă 
canină* Patrupedele au beneficiat de 
experiența stiliștilor. (Foto: epa)

începe festivalul Sundance
Utah (MF) ■ Robert Redford a profitat de 

discursul ținut în deschiderea festivalului 
de la Sundance pentru a transmite adminis
trației președintelui George W. Bush că 
datorează americanilor scuze pentru tot ce 
s-a întâmplat după atacurile teroriste de la 
11 septembrie 2001. Actorul, care a fondat 
Institutul Sundance pentru film indepen
dent, a vorbit înainte de proiecția filmului 
„Chicago 10”, prezentat în deschiderea festi
valului. Pelicula prezintă protestele față de 
războiul din Vietnam din 1968. Filmul regi-

> zorulului Brett Morgen examinează procesul 
faimoșilor „cei șapte din Chicago” care au 
fost codamnați pentru incitare la, revoltă. 
Peste 120 de filme vor fi proiectate în tim
pul celor zece zile ale festivalului

Troll Peste o sută de 
obiecte de recuzită 
aparținând trilogiei 
„Lord of the Rings” vor 
fi expuse în Filmpark 
Babelsberg din Potsdam.

(Foto: EPA)

Găsită după 19 ani
Londra (MF) - O fată din 

Cambogia, care a dispărut când 
avea opt ani, a fost găsită după 
ce a trăit în junglă timp de 19 
ani. Tatăl lui Rochom P'ngieng 
a spus că a identificat-o după 
câteva semne de pe corp, însă 
ea nu vorbește nici o limbă 
inteligiblă. Fata a dispărut pe 
când ducea vacile la păscut în 
provincia Rattanakiri. Poliția 
locală a spus că este Jumătate 
om, jumătate animal”. Tatăl 
fetei a precizat că i se vor face 
teste ADN pentru a demonstra 
că este într-adevăr fiica lui. 
Inițial, un sătean a observat că 
i-a dispărut mâncarea și că 
cineva a împrăștiat-o în zonă. 
Când a văzut-o pentru prima 
dată, fata tremura și culegea 
boabe de orez de pe jos pentru 
a le mânca. Săteanul, ajutat de 
câțiva prieteni, a reușit să o 
prindă pe fată. Rudele ei cred 
că vrea să se întoarcă în junglă.

Unde e îngropată Mona Lisa
■ Mormântul Mona 
Lisei s-ar afla la 
Florența, după părerea 
unui expert italian.

Florența (MF) - Mormântul 
Mona Lisei, celebra muză a lui 
Leonardo da Vinci, s-ar afla în 
orașul natal al acesteia, Flo
rența, la mănăstirea Sfintei 
Ursula, este de părere un 
expert italian care a studiat 
mii de pagini de arhivă. 
Giuseppe Pallanti, specialist în 
opera lui Leonardo, spune că 
toate documentele indică fap
tul că acest mormânt se află 
la mănăstirea Sfintei Ursula, 
aflată în centrul Florenței. 
Clădirea este astăzi într-o stare 
foarte proastă de conservare. 
„Am răsfoit mii de pagini de

arhivă și sunt convins că 
rămășițele Lisei Gherardini, 
modelul lui Leonardo, se află 
aici”, a spus Pallanti. Specia
listul a mai spus că nu mai 
există nici un dubiu în pri
vința identității Giocondei, 
numele dat de italieni Mona 
Lisei după numele de familie 
al soțului acesteia, del Giocon- 
do. „Lisa, soția comerciantului 
Francesco Del Giocondo, locuia 
vizavi de Leonardo, în Via Ghi- 
bellina”, a spus Pallanti.

Giuseppe Pallanti (Foto: epa)
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Striviți5
■ Furtuna violentă care 
a afectat Europa a 
provocat moartea a cel 
puțin 38 de persoane.

Londra (MF) - Furtuna vio
lentă care s-a abătut de joi 
asupra unei părți a Europei, 
începând cu Marea Britanie și 
până în Cehia, a produs 
moartea a cel puțin 36 de per
soane și importante pagube 
materiale.
Victimele furtunii

în Marea Britanie, rafalele 
de vânt care au atins 160 de 
kilometri pe oră, au cauzat 
moartea a cel puțin 12 per
soane, majoritatea victime ale 
prăbușirii copacilor sau 
zidurilor. în Germania, unde 
rafalele au atins aproape 170 de 
kilometri pe oră, zece persoane 
au murit ca urmare a 
prăbușirii copacilor, zidurilor 
sau ușilor smulse de vânt. 
Securitatea civilă a mobilizat

Schaerding, Austria (Foto: epa)

de copacii prăbușiți

Copaci prăbușiți pe străzile din Amsterdam

40.000 de membri. în Renania, 
din nordul Vestfaliei, patru 
persoane au fost strivite de 
copacii prăbușiți. în Olanda, 
cinci persoane au murit din 
cauza furtunii, dintre care 
patru au fost victime ale 
prăbușirii copacilor.

în Cehia s-au înregistrat trei 
morți, iar în Franța au murit 
două persoane. Furtuna a per
turbat legăturile aeriene și fe

roviare în mai multe țări. Din 
cauza rafalelor de vânt violente 
și a ploilor puternice, compa
nia aeriană British Airways a 
fost nevoită să anuleze 130 de 
curse interne și de mediu curi
er de pe aeroportul din 
Heathrow (Londra) și Man- 
chester.

în Marea Britanie, com
paniile feroviare au fost ne
voite să anuleze numeroase

trenuri. în Franța, 19 zboruri 
între aeroportul parizian Rois- 
sy-CDG și Heathrow au fost 
anulate. în Elveția, furtuna a 
provocat anularea a circa o 
sută de curse aeriene.

Aeroportul din Frankfurt a 
anulat 188 de zboruri. întreg 
traficul feroviar a fost între
rupt în Germania, ca măsură 
de securitate. Este pentru pri
ma dată în istoria cării ferate 
când traficul este suspendat.

Gara centrală din Berlin a 
fost evacuată joi seară, după ce 
o grindă din oțel de două tone 
s-a prăbușit din cauza furtunii. 
Traficul feroviar a fost afectat 
și în Olanda, iar în Cehia, 
numeroase zboruri au fost 
anulate.

Și în Polonia, unde au murit 
patru persoane, au avut loc pe 
timpul nopții întreruperi în ali
mentarea cu energie electrică 
și perturbări ale traficului fe
roviar. în Belgia, două per
soane au murit și alte două au 
fost grav rănite.

Universitatea Utrech (Foto: epa)

Apolda, Germania (Foto: epa)


