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Cerul va fi mai mult noros.

dimineața la prânz seara

• Membru- Consilierul local PNL din 
municipiul Vulcan, Dumitru Ion, a trecut la 
PLD devenind președinte interimar al organi
zației PLD Vulcan, a declarat ieri senatorul 
Viorel Arion. (C.P.)

£

Academia Americană de Arte și Științe Cinematografice va anunța, mâine, finaliștii care rămân în cursa pentru una dintre cele 24 de statuete Oscar. & 12(Foto: EPA)

la-ți primarul la întrebări!Cuvântul liber vine în întâmpinarea problemelor tale și dorește ca acestea să fieaduse la cunoștința autorităților locale pentru a fi rezolvate cât mai repede cu putință. Ai vreo întrebare pentru primarul localitățiiîn care trăiești? Telefonează între orele 09.00și 11.00 la 211275, scrie-ne pe adresa redacției sau trimite-ne un mail la adresa adrian.salagean@informmedia.ro. Vom cere pentru tine răspunsul edililor în cauză!
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Finiș trist pentru Maria
■ Maria Cioncan și-a 
pierdut viața în urma 
unui accident care a 
avut loc în Bulgaria.București (C.M.) - Atleta Maria Cioncan, medaliată cu bronz în proba de 1.500 de metri la Jocurile Olimpice de

la Atena, din 2004, pe când era legitimată la CS Siderurgica Hunedoara, a decedat, ieri, în urma unui accident rutier produs în Bulgaria. Incidentul în urma căruia și- a pierdut viața prima atletă hunedoreancă medaliată lâ Olimpiadă a avut loc la ora 10.50, pe șoseaua dintre Sofia

și Plevna, lângă satul Gorni Dabnik, unde, potrivit poliției bulgare, se produc foarte multe accidente. Sportiva se întorcea, împreună cu stafful său tehnic, dintr-un cantonament efectuat în Grecia. Mașina condusă de Maria Cioncan, o Skoda Fabia, a derapat și s-a izbit de un pom

aflat pe marginea șoselei. Antrenorul atletei, hunedo- reanul Ștefan Beregszaszy. care călătorea împreună cu sportiva, dar în altă mașină, a declarat că trupul neînsuflețit al Măriei Cioncan, a fost transportat la morga din Plev- na, de unde urmează să fie ridicat azi. /p.7

Naționala de futsal aRomâniei și-a confirmat statutul de favorită și a ocupat locul I în grupa B a turului I preliminar al CE Futsal 2007, calificându-se în turul II preliminar al competiției, /p. 7 (Foto: T. Mânu) www.huon.ro
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Exclusiv!Deva (S.T.)- Cuvântul Liber vă oferă în exclusivitate un interviu cu ministrul de externe Mi- hai Răzvan Ungureanu. Veți afla care sunt direcțiile principale spre care se îndreaptă politica externă a României și care este viziunea ministrului de externe privind modul în care, în acest an, vor fi atinse aceste obiective, /p. 5

Salubritate de zona
■ Hunedorenii tânjesc 
după un sistem mo
dern de colectare a 
reziduurilor.Deva (C.P.) - în județ, în localitățile mari sunt amplasate pe ici pe colo containere pentru colectarea PET-urilor, în rest nimeni nu se gândește la colectarea selectivă. Și nici pe viitor nu o să avem parte de așa ceva! Mai mult, conform angajamentelor asumate,

la 1 ianuarie, în județ trebuia să avem două gropi ecologice și șase stații de transfer pentru colectarea gunoiului. „Mare lucru nu s-a făcut! Gropile ecologice sunt încă în

Pe când colectarea selectivă?

grifază de studii. Colectarea gunoiului este obligația primăriilor. Ele pot opta fie să le colecteze la gramadă și apoi într-un loc special se face sortarea și valorificarea, fie să facă o colectare selectivă prin tomberoane speciale amplasate în localități. Cu mici excepții, aș putea spune că nu există nici una dintre variante”, afirmă Georgeta Bara- baș, consilier Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara. /p. 3

Ora de istorie - cu totul alta!
■ Programele școlare 
din clasele primare și 
gimnaziu vor fi schim
bate în urma integrării.

Deva (S.B.) - Integrarea României în Europa schimbă perspectiva predării la ora de istorie. Astfel, dacă până acum războaiele purtate de către domnitorii români cu turcii sau cu alte popoare

erau prezentate din perspectivă națională, acum aceasta trebuie întregită de contextul istoric în care evenimentele au avut loc.Părerea specialiștilor este că manualele de istorie nu vor suferi schimbări majore însă elevii vor învăța mult mai multe lucruri despre istoria întregii Europe și despre locul românilor în contextul său. Astfel, elevul român va

primi la școală aceleași informații ca și colegul său european.Inspectorul școlar Liviu Lazăr - Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, autor de manuale de istorie, susține că: „Manualele de istorie au fost modificate treptat, mai ales la clasa a IV-a, și se vor modifica în continuare ca aspect al conținutului lor”.

Doar cu buletinul!
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situația politică din România.

Informare. Președintele 
PSD, Mircea Geoană, a 
nunțat, sâmbătă, că va 

luni, tuturor lide- 
politici occidentali „o 

detaliată" privind

Geoană a anunțat, de asemenea, că PSD
a primit acceptul să organizeze în 
București un Birou Politic al socialiștilor 
europeni, în care se va discuta despre 
ceea ce se întâmplă pe scena politică 
românească. (MF)

!

• Culege ce-a semănat. 
Premierul Tăriceanu aprecia
ză, referindu-se la demer
surile de suspendare a 
președintelui, într-un interviu 
acordat MEDIAFAX, că sce

Votează. Rata de participare la alegerile legislative din Serbia se apropia de 31 sută la ora locală 14.00(15.00, ora României), fiind superioară celei din 2003, a anunțat CESID (Centrul pentru Alegeri Libere și Democrație), un organism independent care supraveghează alegerile sârbe, relatează AFP.Aproximativ 6,6 milioane de cetățeni cu drept de vot sunt așteptați duminică să aleagă 250 de deputați dintre cei 3.799 de candidați din 20 de partide sau coaliții.
na politică este în prezent după chipul lui 
Băsescu, adică aproape de isterie colec
tivă, însă acesta culege ceea ce a 
semănat, iar acum nu-i rămâne decât să 
se descurce. (MF)

Statele Unite suplimentează forțele

AnticipateBucurești (MF) - Președintele Băsescu afirmă, într-un interviu în ediția electronică de sâmbătă a Financial Times, referindu-se la tensiunile dintre el și primul-ministru, că este „datoria lui să facă publică nemulțumirea” și reia ideea declanșării anticipatelor, pe care, potrivit sondajelor, le-ar putea câștiga PD.în același interviu, Băsescu apreciază că extrema dreaptă din România nu este mai puternic^ decât cea din alte state europene, grație dezvoltării economice și a creșterii standardelor de viață.
Refacerea CDRBucurești (MF) - Președintele PNȚCD, Gheo- rghe Ciuhandu, a declarat, duminică, la Congresul formațiunii, că țărăniștii nu au avut până acum „discuții serioase” cu PD, dar că ar fi necesare asemenea inițiative cu PNL.El a completat, însă, că sunt necesare „discuții politice serioase” între PNȚCD și PNL, într-un viitor „cât mai apropiat”. Potrivit lui Ciuhandu, „discuțiile” dintre țărăniști și liberali trebuie să aibă loc pentru a se crea o contrapondere la polul format din diferitele partide provenite din FSN.

Locul crimei
(Foto: EPA)

Arestat
Ankara (MF) - Pre
supusul asasin al 
jurnalistului turc de 
origine armeană 
Hrant Dink, arestat 
sâmbătă seara, la 
Samsun, în nordul 
țării, a mărturisit 
crima în fața auto
rităților, a anunțat 
agenția de presă 
Anatolia, citată de 
AFP.
Procurorul general 
din Samsun, Ahmet 
Gokcinar, a 
declarat că Ogun 
Samast, arestat la 
gara rutieră din 
localitate în timp ce 
voia să plece la 
Tranzon, în nord- 
estul țării, orașul 
său natal, a „recu
noscut comiterea 
crimei" în cursul 
unui interogatoriu 
preliminar. 
Identitatea suspec
tului a fost 
dezvăluită poliției 
de propriul său 
tată, după 
difuzarea unor 
imagini de către 
televiziunile turce.

Comemorare. Precum se vede și * în fotografia de mai sus, rușii nu l-au uitat pe Vladimir Ilici Lenin și au comemorat, ieri, moartea celui care a fost ideologul bolșevismului sovietic.(Foto: EPA)■BriiETomilwiriwliniîririiiiiiiiiiiiiiiimi-Tr'i...rn 11.1 ui.niiir
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

M Circa 3.200 de militari 
americani au ajuns du
minică la Bagdad pentru 
noul plan de securizare.Bagdad (MF) - La o zi după incidentele care au provocat moartea a 19 militari americani, armata Statelor Unite a anunțat că ce-a de-a doua brigadă din divizia a 82-a aeropurtată, care numără aproximativ 3.200 de soldați a

ajuns la Bagdad și va fi „pe deplin operațională în jur de 1 februarie”.„Misiunea sa va fi aceea de a asista forțele de securitate irakiene pentru a curăța, controla punctele-cheie ale capitalei, pentru a reduce violențele și a pune bazele unei tranziții către controlarea Bagdadului de către forțele irakiene”, a adăugat armata.Aceasta este prima dintre cele cinci brigăzi americane,

formate în total din 17.500 de militari, pe care președintele George W. Bush a anunțat că le va trimite în Irak în mai multe etape, în cadrul planului destinat luptei împotriva violențelor interconfesionale din Bagdad.Capitala irakiană este devastată de conflictul dintre șiiți și sunniți, care a provocat în total moartea a 16.800 de persoane în 2006, potrivit ONU. încă 3.200 militari americani în 
Irak (Foto: EPA)

Candidații PNȚCD și-au prezentat moțiunile
■ Marian Miluț, Șerban 
Rădulescu și loan Avram 
Mureșan și-au prezen
tat,ieri, moțiunile.București (MF) - Marian Miluț a susținut, că nu va face alianțe cu PNG și că garantează obținerea a 10% la alegerile pentru Parlamentul European, că se poate iniția o alinață cu Acțiunea Populară și o colaborare cu PNL.„Privesc la PD, care a intrat în aceeași familie europeană cu noi, dar nu văd prieteni. Nu vom face alianță cu un produs al FSN îmbrăcat în haine europene,,, a avertizat Miluț. El a citit, de la tribuna Congresului, o serie de scrisori de susținere primite de el de la diverse organisme

internaționale. Dacă va fi votată această moțiune, Marian Miluț va deveni președinte al PNȚCD, Aurelian Pavelescu - prim-vicepreșe- dinte, iar Gheorghe Ciuhandu - președinte al Consiliului Național de Coordonare.Moțiunea lui Șerban Rădulescu menționează că, după ce PNȚCD și PD au devenit membre ale PPE, această stare de fapt este „un argument consistent în vederea continuării dialogului cu PD, pentru consolidarea unei oferte politice de centru-dreapta”.Platforma Rădulescu precizează că fuziunea Acțiunii Populare cu PNȚCD ar reprezenta „revenirea acasă a foștilor colegi”. Documentul mai arată, de asemenea, că țărăniștii nu vor închide
, Ultima ora .......î,,
Congresul extraordinar al PNȚCD a 
adoptat, duminică, moțiunea lui Ma
rian Miluț, care a fost validat astfel în 
funcția de președinte al Partidului 
Național Țărănesc Creștin Democrat. 
Congresul țărănist a validat, cu 522 
voturi , moțiunea Miluț la condu
cerea PNȚCD. Marian Miluț este noul

președinte al PNȚCD, Aurelian Pave
lescu - prim-vicepreședinte, iar 
Gheorghe Ciuhandu - președinte al 
Consiliului Național de Coordonare. 
Moțiunea echipei lui Șerban Rădules
cu a întrunit 124 voturi, iar moțiunea 
lui loan Avram Mureșan a fost votată 
de 110 delegați la Congresul PNȚCD.

„porțile dialogului” cu PNL și că vor să relanseze discuțiile cu reprezentanții Cartelului Alfa, care a avut inițiativa Uniunii Popular Creștine.Dacă această moțiune va ieși câștigătoare, Șerban Rădulescu va fi președinte al PNȚCD, Remus Opriș - prim- vicepreședinte, iar Șerban Bubenek - președinte al CNC.Moțiunea lui loan Avram Mureșan menționează că PNȚCD nu va fi vândut altor formațiuni, pentru că este singurul partid „încă necom- promis și necontrolat de structurile comunisto-secu- riste”. El a spus că nu va promite celor care îl vor urma că vor putea face afaceri cu PD sau cu PNL, ci doar că pot învăța să se lupte, pentru ca la alegerile din 2008 PNȚCD să câștige puterea.Mureșan a prezentat și el de la tribuna Congresului o scrisoare de susținere pe care i-au trimis-o câțiva congresmeni americani.loan Avram Mureșan nu și- a prezentat echipa de conducere, la fel cum au făcut contracandidații săi.

ManevreTeheran (MF) - Gardienii Revoluției iraniene, armata ideologică a regimului de la Teheran, va efectua timp de trei zile, începând de luni, manevre militare cu rachete cu rază scurtă și medie de acțiune, a anunțat, duminică, un comandant al artileriei ț iraniene, citat de AFP.„Vom evalua capacitățile operaționale ale rachetelor de tip Zelzal și Fajr-5 în timpul acestor exerciții”, a declarat co- mandantu1 Majid Ayeneh, citat de pagina electronică a televiziunii publice iraniene. Rachetele de tip Fajr-5 ar avea o rază de acțiune de 75 de kilometri, în timp ce proiectilele de tip Zelzal pot lovi ținte aflate la o distanță cuprinsă între 100 și 400 de kilometri. Manevrele armatei iraniene vin să intimideze forțele multinaționale, îngrijorate de situația din această țară.
Vrea independență energetică
• Uniunea Europeană 
trebuie să își reducă 
dependența de petrolul 
și gazul rusesc.București (MF) - Băsescu a cerut Uniunii Europene să acționeze pentru a deveni mai puțin vulnerabilă față de politica de presiune a Rusiei sau față de evenimente cum ar fi decizia Moscovei de a întrerupe furnizarea de gaz anul trecut, în disputa cu Ucraina sau anul acesta în conflictul cu Belarus.„A avea un singur furnizor de energie contravine conceptului european al economiei de piață. Trebuie să existe o competiție. Chiar dacă această situație cere investiții mai mari, trebuie să creăm condițiile necesare competiției, pentru că nu este

vorba numai de acest lucru, ci și de libertatea deciziilor noastre”, a precizat președintele român.Băsescu și-a exprimat sprijinul pentru construirea rețelei de conducte Nabucco, ce urmează să transporte gaz de la Marea Caspică spre Europa Centrală, tranzitând Turcia, Bulgaria, România, Ungaria și Austria. El a pledat, de asemenea, pentru o politică energetică la nivelul UE. „Când o țară europeană este în dificultate, toate statele din UE vor fi într-o situație dificilă. Din acest motiv promovăm foarte mult ideea unei singure politici pentru energie”, a explicat președintele român. Băsescu a refuzat să comenteze recentele sale declarații, în care făcea o comparație între Gazprom și Armata Roșie. Băsescu a pledat pentru o politică energetică la nivelul UE
(Foto: EPA)
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COLECTAREA 
SELECTIVĂ

SCURT

• Sancțiuni. UE va iniția procedura de 
infringement (vom plăti amenzi) pentru că 
autoritățile locale nu au întreprins 
aproape nimic în sensul implementării 
normelor și respectării obligațiilor de 
mediu asumate, susține Georgeta Bara- 
baș, consilier APM Hunedoara. (C.P.)

Șerban Elisabeta Stoica Albuț Carmen Gergely Nicolae Moldovan Dani

Oamenii vor condiții ca în UE
Alte deșeuriMadrid (M.M.) - în țările UE există și puncte de colectare specifice. Astfel, sunt punctele de colectare de telefoane mobile și a bateriilor uzate. Din cauza gradului ridicat de contaminare, nu se pot arunca cu celelalte reziduuri. în prezent dintr-un telefon mobil, se poate recicla până la 90%. Există puncte de colectare pentru anvelope pentru că arderea directă ar polua aerul. , Punctele de colectare pentru aluminiu sunt importante; acest material se poate reutiliza în proporție de 100%. Pentru reziduurile din construcții se discută planuri ce prevăd măcinarea lor și fabricarea de ciment și cărămizi.
Deșeul ITMadrid (M.M) - De- șeurile din calculatoare, electronice și electrocas- nice reprezintă materialul cel mai puțin reciclat, doar 11% în UE. Parlamentul european a pregătit normative menite să oblige fabricanții să fie răspunzători de aparatele electrocasnice pe care le vând, în sensul că vor trebui să le recicleze odată terminată viața utilă a produselor. Este adevărat și faptul că țările dezvoltate exportă resturile electronice către țări sărace.

Cristian 
Moldovan

Amenzi
Deva (C.P.) - Per
soanele fizice și 
firmele pot primi 
amenzi pentru 
depozitarea necores
punzătoare a 
deșeurilor. Primăriile, 
prin polițiștii comuni
tari, pot aplica 
amenzi în baza 
hotărârilor emise de 
Consiliile Locale. O 
altă instituție care 
trebuie să aplice 
amenzi pentru polu
area mediului este 
Garda de Mediu. 
Recent, comisarul 
Cristian Moldovan, 
șeful Gărzii de Mediu 
a județului Hune
doara a făcut apel 
către populație să ia 
atitudine pentru a 
preveni poluarea 
mediului și a-i descu
raja pe cei care 
aruncă mizeria unde 
vor. Amenzile pentru 
depozitarea necores
punzătoare a 
deșeurilor sunt de 
2000 de lei în cazul 
persoanele fizice. în 
timp ce pentru firme 
sancțiunile sunt 
cuprinse între 10000 
și 20000 de lei. 
Numărul de telefon 
al Gărzii de Mediu 
Hunedoara este 
0254-215445.

■ Cetățenii sunt dis
puși să-și selecteze re
ziduurile și cer amenzi 
pentru neglijență.

Clara Pâs
dara.pas@informmedia.roDeva - Amplasarea de tomberoane speciale pentru fiecare reziduu este o idee care convine majorității celor cu care am discutat. Mulți au vizitat țări din UE și cred că așa ar fi normal să aibă și aici, acasă. Cât despre amenzi... le vor drastice, pentru cei care aruncă gunoaiele pe

unde îi taie capul! „Am venit în vizită la copii, dar între blocuri e dezastru. E o mizerie... Primăria ar face bine să-i amendeze pe vinovați. Am fost în Italia și am văzut ce ordine e acolo. Așa ar trebui să facă și Primăria din Deva”, spune Elisabeta Șerban, din Arad.„Ar fi bine să fie containere diferite. Nu ar mai fi așa risipă. Oamenii sunt tare neglijenți aici la oraș, aruncă totul pe lângă bloc de ți-e scârbă să le intri în casă. Gunoiul îl pun lângă containere, de vara îți mută nasul când treci pe lângă ele.

Niște amenzi drastice, asta le- ar trebui!”, afirmă Albuț Stoica, din Archia.
Spirit civic=apostrofat„Tomberoane speciale?... O, dar de când aștept așa ceva! Ar fi nevoie de ele. La capitolul curățenie, avem probleme mai ales cu educația de acasă. Dacă atragi cuiva atenția de ce a aruncat gunoiul unde nu trebuie ești apostrofat, așa că numai amenda poate să ne schimbe optica”, e de părere Carmen Gergely, din Deva. „Ar fi bine să facă omul selecția. Ar fi mai ușor și pentru cei care se

ocupă de problema gunoiului. Foarte mulți oameni fac însă mizerie. Ar trebui făcută întâi educație, că amenda degeaba o dai, că sunt săraci și nu o plătesc”, susține Nicolae Moldovan, din Deva.„Am stat un timp în Italia și mi se pare normal să avem și noi tomberoane speciale. Nu e așa greu să le separi în casă și să le arunci fiecare la locul lui. Mizeria e marea problemă, care cred că s-ar rezolva dacă s-ar da o amendă usturătoare, să-i treacă omului cheful să mai arunce gunoiul aiurea, a doua oară”, spune Dani din Deva.
Suntem repetenți la 
educație si infrastructură
■ Cu mici excepții, 
colectarea reziduurilor 
nu se face, nici acum, 
după normele UE.

Clara Pâs
dara.pas@informmedia.roDeva - Primăriile Brad și Hațeg au câștigat finanțări Phare pentru realizarea unor stații de sortare și compactare a gunoiului. Stațiile

Mircea Diaconu

vor deservi atât orașele cât și comunele arondate. în Valea Jiului, numai zonele turistice au un statut mai aparte, dar și aici colectarea se face la grămadă. Primăria Orăștie a încercat să obțină bani prin programul Phare, dar proiectul a fost considerat irelevant, așa că banii se speră să fie obținuți din emisiunea de obligațiuni ce va fi lansată în acest an de Consiliul Local, spune viceprimarul Alexandru Munteanu.
Amenzi puțineLa Hunedoara colectarea se face la grămadă și gunoiul compactat se duce la Simeria- Uroi, singurul loc rămas deschis depozitării reziduurilor de la începutul anului, afirmă Micea Diaconu, purtătorul de cuvânt al Primăriei Hunedoara.

Nu ne place! (Foto: T. Mânu)Cât despre sancțiunile date celor care aruncă deșeuri unde vor... „s-au dat câteva amenzi, dar cred că ține mai mult de cum suntem educați sau cum ne educăm copii”, spune viceprimarul Orăștiei. Cu toate că groapa de gunoi de la Hășdat a fost închisă, zona continuă să fie locul unde unii își depozitează mizeriile, fără ca cineva să ia o măsură care să descurajeze această practică. La Deva, reședința de județ de altfel, cartierele colcăie de gunoaiele

aruncate de locatari. Nu e loc unde să nu găsești hârtii, ambalaje de tot felul ori resturi de mâncare. Autoritățile dau neputincioase din umeri și dau vina pe educație, uitând că au la dispoziție legi ce trebuie aplicate. Cetățenii din țările Uniunii Europene nu aruncă mizeria unde vor, de teama amenzilor, la noi.......nuam chef să mă duc la tomberon... zdrang! cu gunoiul peste pervazul ferestrei, în zona verde”. Că oricum nimeni nu (ne) face nimic!

PET-urile sunt singurele reziduuri care se colectează selectiv în județ.(Foto: Traian Mânu)

HI REPORTER CL! - MODELUL SPANIOL

Românii preiau exemplul spaniolilor
■ în Spania, colectarea 
deșeurilor se face 
selectiv, cetățenii par
ticipând la acțiune.

Mihai Marinescu

Nu avem centre speciale* Deva (C.P.) - în județ, ca de altfel în întreaga țară, de la 1 ianuarie trebuiau să existe centre de colectare a produselor electronice, electrocasnice și ale celor de înaltă tehnologie. în județ sunt două centre funcționale: unul la Hunedoara și altul la Brad, a declarat Georgeta Barabaș, consilier în cadrul APM Hunedoara. Pentru a impulsiona acest domeniu, Ministerul Mediului are o linie de finanțare nerambursabilă pentru autoritățile locale în vederea deschiderii de puncte de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Sumele ce pot fi primite variază între 30 și 200 de mii de lei noi. Proiectele pot fi depuse până la data de 15 februarie.

Madrid - Pentru românul proaspăt ajuns aici și pus în situația de a-și duce resturile la tomberon, poate apărea o întrebare: de ce există atâtea containere la un loc și de diferite culori? Ei bine, aceste tomberoane diferit colorate nu fac altceva decât să colecteze, fiecare, un reziduu.

Există multe tipuri, dar cele mai întâlnite sunt următoarele: verzi, galbene, albastre și cele pentru resturi organice (care pot fi verzi sau negre). Ca valori relative, Spania reciclează circa 40% din sticla consumată, Franța ■ 58%, Germania - 80%, Italia - 40%, Anglia - 26%. în prezent, în Spania există 20 de firme ce reciclează reziduurile plastice. Mai mult, în Valencia o firmă a scos pe piață plasticul solubil în apă. Există multe produse noi pe al căror ambalaj se poate citi: „ambalaj obținut prin reci

clare 100%”.Fiind creată infrastructura, rămâne de rezolvat educația pentru respectarea mediului și conștientizarea de efectele benefice care rezultă din procesul de separare și reciclare.Ține de educațieDe la vârste fragede, încă de la grădiniță, copiii sunt învățați despre importanța separării și reciclării deșeurilor, prin desene și exemple practice. Există, de asemenea, spoturi publicitare la ore de vârf, ce au menirea de a sensibiliza atitudinea persoanelor pentru buna desfă

șurare a procesului. în spațiile comerciale și de petrecere a timpului liber există coșuri de gunoi care, prin construcția lor, facilitează la maxim procesul de separare pentru reciclare. Nu e nevoie decât de puțină voință din partea persoanelor! în cazul nostru, al românilor, e nevoie de mult mai multă voință din partea autorităților pentru a crea infrastructura necesară. Sper că acesta va fi cel puțin unul dintre lucrurile bune ce i se va întâmpla României, odată cu includerea sa în UE.

Tomberon aseptic Acces hands-free Numai pentru hârtie Selecția Drin culoare Numai nentru nlactirl
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1561 - S-a născut filosoful englez Francis Baron (m. 
1626).
1775 - S-a născut Andre Mărie A mpere, matematician 

și fizician francea,-care a desco
perit legea fundamentală a elec- 
trodjnamicii (m. 1836)_______ __

1788 - S-a născut poetul englez 
George Gordon Byron (m. 1824). 
1849 - S-a născut Johar. August 
Strindberg, romancier și dra- 
maturg suedez gn. 1912).

1862 - S-a format, la București, primul guvern unitar 
al României, sub conducerea lui Barbu Catarqiu. __
1960 - S-a născut Michael Hutchence (foto), solistul 
vocal al grupului australian INXS (m. 1997).__________
1994 - A murit Telly Savalas, actor american (serialul 
«Kojak») (n. 1924).

1° luni

Prognoza pentru astăziCer parțial noros. Maxima va fi de 11°C, iar minima de 1°C.Prognoza pentru două zileMarți. Averse de ploaie. Maxima va fi de 11°C, iar minima de 2°C.Miercuri. Ploaie slabă. Temperatura maximă va fi de 8°C. Minima va fi de circa 0°C.
Calendar Creștin-Ortodox___________
Sf. Ap. Timotei; Sf. Mc. Anastasie Persul.

Calendar Romano-Catolic
Sf. Vincențiu, diacon martir.

Calendar Greco-Catolic________
Sf. Timotei; Sf. Atanasiu Persanul.

Întreruperi apâ, raz. curent |
Energie electrică_______________________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 
orele:
8.30-15.00 în Deva, Cartier Dacia, bl.7 și bl.8.

Gaz____________________ _______________________
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în
Deva, între orele:
9.00 - 12.00 pe B-dul Decebal bl.R, sc. A,B,C,D.
9.00 - 15.00 pe str. Scărișoara la Grădinița Nr.2; str.
C.A. Rosetti, nr.2 și pe Calea Zarandului nr.32A.

Apă____________________________________
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.

REȚETA ZILEI

Carne de porc înăbușită
Ingrediente: 500 g carne porc, o ceapă, ardei iute, oțet 
alb, usturoi, măghiran, pătrunjel, sare, ulei.
Mod de preparare: Se taie carnea de porc, între timp 
se prăjește ceapa, tăiată, într-un vas împreună cu puțin 
ulei de măsline. Când s-a călit ceapa se adăugă carnea 
și 2 linguri de oțet și se lasă să fiarbă la foc mic 
(înăbușită). După cam o oră carnea e aproape făcută, 
se adaugă un amestec din usturoi, pătrunjel, ardei iute 
și măghiran.

(Foto: arhivă)Poftă bună!
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Berbec

Nu stați prea bine pe plan financiar, motiv pentru care 
sunteți preocupat să găsiți noi surse de venituri. Aveți 
tendința să riscați cam mult. Fiți prudenți

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!
în perioada 9 - 29 Ianuarie, Cuvântul Liber vrea sâ-l 
demonstrezi cât de ușor te poți juca cu cuvintele. 
Dezleagă corect toate integramele apărute în această 
perioadă, realizează o colecție șl trlmlte-o alături de 
talonul completat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, sau 
depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber, până în 6 
februarie.
Extragerea va avea loc în 7 februarie. Iar numele 
câștigătorului va fi publicat Tn ediția din 8 februarie.

CUVÂNTUL liber te vrea câștigători

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

[ Nume.............................I Prenume...................I Adresa........................
.............................. Tel.

I

i i} Localitatea ....................   |; Sunteți abonat la Cuvântul liber? î DA □ NU □
i «minu sjasa]

Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajați! Inform Media șl nici rudele acestora de gradele I și II.
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7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

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

Elliott, Catherine Beli, 
John M. Jackson

8:50 Confesiuni feminine 
9:10 Legea e lege (corne
li die. Franța, 1958). Cu: 

Femandel, Toto
10:50 Atenției Se cântă din 

nou (r)
11:50 Celebritățile timpului 

0tău (s)
12:00 Ne vedem la... TVRI 

Talk-show
13:00 Hannah Montana (ep.

010, comedie, SUA) 
13:30 Desene animate.

Spioanele
14:00 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo
15:00 Delidile bucătăriei 

(doc. Anglia, 2005) 
15:30 Kronika. Emisiune In 

limba maghiară
17:00 Jurnalul TVR 
17:15 Sănătate pentru toții 
17:45 Dis-de-seară.
19:00 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo

2020 Marele jaf comunist 
(3 (doc. România, 2005) 

21:45 Regii blestemați (ep.
01, dramă istorică, 

Franța, 2005). Cu: Jean 
Moreau, Gerard Depar- 
dieu, Tcheky Karyo, 
Philippe Torreton. R.: 
Josee Dayan 

22:45 Jurnalul TVR. Sport
Meteo

23:15 Nocturne
24:00 Viața ca-n filme (ep. 

035, comedie, SUA, 
1990).

035 Când nu ai nimic de 
făcut (dramă/love sto

rs ry, Franța, 1999)
2:35 Jurnalul TVR (r) 
3:40 Regii blestemați (r) 
4:30 Confesiuni feminine

(r)
4:45 Nocturne (r)
530 Reflector (r) 
6:00 Delidile bucătăriei (r) 
630 Celebritățile timpului 

tău (1 episod)

7:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă doctore?

9:10 Omul care aduce 

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

10:00 Puiul de urs (film, r) 
11:30 Rebel te California (s,

r)
130 Știrile ProTv ' 
13:45 Spionii te vacanță 

0(film, r) 
16:00 Tânăr și neliniștit (s).

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

17:0 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Om sărac, Om bogat 

(serial, comedie). Cu: 
Horia Brenciu, Șerban 
lonescu, llinca Goia, 
Cristina Deleanu, Ralu- 
ca Popescu, Alex Măr- 
gineanu, Alex Barba, 
Ovidiu Danci, Mihaela 
Damian, Nicoleta 
Drăgan, luliana Luciu 

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

Vremea

20*30 Răzbunarea lui Logan 
13 (film artistic, acțiune, 

SUA 1988).
în distribuție:
Chuck Norris, Eddie 
Cibrian, Joe Spano, Jeff 
Kober. Regia: 
Michael Preece 

22:15 La Bloc (r) 
23XX) Știrile ProTv. Sport 
23:45 Dispăruți fără urmă (s,

SUA 2002). Cu: 
0Anthony LaPaglia, 

Poppy Montgomery, 
Marianne Jean-Bap- 
tiste, Enrique Murciano 
Jr„ Eric Close. R.: 
David Nutter si Rachel 
Talalay 

0:40 Omul care aduce
cartea (r) 

0:45 Știrile Pro Tv 
1:45 Răzbunarea lui Logan

13 (film, r)
400 Pro Motor (r) 
5XX) Parte de carte (r) 
6d» ProVest (r)

. tUf
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Taur

Dimineața sunteți tentat să începeți mai multe treburi în 
același timp. Aveți șanse să câștigați bani, dar cel mai 
înțelept ar fi să vă abțineți de la speculații.

Gemeni '

Dimineața faceți cunoștință cu o persoană atrăgătoare, care \ 
vă place din prima clipă. Gel mai Indicat e să nu fiți prea.» 
îndrăzneț. Fiți mai atent!

Rac

Vă agitați cam mult, dar reușiți să vă păstrați optimistul și | 
încrederea în forțele proprii. Nu neglijați problemele celor 
apropiați, ca să nu se creadă că sunteți indiferent.

Leu

Reușiți să vă faceți remarcat datorită spiritului de aventură 
și ambiției. Dacă propuneți prietenilor o ieșire sau o excur
sie, cel mal bine ar fi să țineți cont și de Ideile lor.

Fecioară

Este o zi bună pentru deplasări în interes personal. Puteți 
avea mari satisfacții pe plan social și financiar. Comunicați 
foarte bine cu cei tineri din familie.

Balanță

Aveți un succes nesperat în afaceri și puteți să vă afirmați 
în societate. Ambiția de care dați dovadă dimineața vă 
aduce alături oameni dispuși să vă ajute.

Scorpion
Puteți să faceți schimbări importante, în special pe plan 
sentimental și în afaceri. Sunteți hotărât și plin de 
îndrăzneală. Este posibil să legați noi prietenii.

Săgetător
Reușiți să rezolvați probleme familiale și de afaceri. încer- I 
câți să țineți seama de sfaturile unei rude mal în vârstă, 
ca să nu aveți probleme cu legea. i

Capricorn

Depășiți ușor toate dificultățile și aveți succes pe toate pla- , 
nurile. Este o zi bună pentru examene, lucrări și proiecte. 
Relațiile sentimentale sunt foarte bune.

Vărsător

Dimineața s-ar putea să aveți o controversă cu partenerul 
de viață. Fiți diplomat și dați dovadă de răbdare! Cel măi 
înțelept e să nu riscați nimic.

sZ
Pești ț

Fiți atent pe ce cheltuiți banii, altfel riscați să aveți discuții I 
cu partenerul de viață. Acordați mai multă atenție pro- { 
blemelor sentimentale!

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

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

9:00 în gura presei (rj 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 Vivere (serial) 
12:00 Vocea inimii (serial) 
13:00 Observator cu Simona

Gherghe
13:45 Semnul celor patru

13 (polițist, Canada, 
2001). Cu: Matt Frew- 
er, Kenneth Welsh, 
Marcel Jeannin. R.: 
Rodney Gibbons

16:00 Observator cu Simona 
Gherghe

16:45 9595, te învață ce să 
fed

18:00 Vocea inimii (serial, 
0dramă, România, 

2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Cezara 
Dafinescu

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

20:30 Diamantul blestemat
’ (aventuri, SUA, 2001). 

Cu: Billy Zâne, Keith 
Carradine, Paris Jeffer- 
son. R.: lan Barry, Dick 
Lowry

2230 Animat Planet
(divertisment) 

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

24: r Răfuiala
(film western, SUA, 
2004).
în distribuție: 
Gary Busey, . 
Jeff Fahey, Michael 
Worth, Adrienne Bar- 
beau, James Hong. R.: 
Dustin Rikert

2:00 Concurs interactiv 
3:00 Observator

(reluare)
400 9595

(reluare)
5d5 Vivere (reluare)

830 De la carte la film (r) 9:00
COOLmea distracției (r) 10:00 

î Tonomatul DP2 11:30 Egipt 
j (doc., r) 12:30 Poftă bună! (r) 
i 13:00 Fără limite (r) 14:00 
’ ABC... de ce? 14:30 Poveste 
8 fără sfârșit (ep. 24) 15:00 îm- î 

preună în Europa. Emisiune 
pentru rromi 16:00 Jurnalul
TVR (r) 16:30 E Forum 17:00 : 

i Dinotopia (s) 18:00 Lecția 
I de... știință. Ochiul științei 
; (doc.) 1835 Lege și ordine (s)

1925 Populații străvechi (doc.: 
! It.) 20:00 EU-RO Case 2030

Lumea de aproape 21:00 Ora 
de știri 22:10 Arme și traume 
(thriller/comedie, SUA, 2000). 
Cu: Sandra Bullock 2400 Sport 
extrem (r) 0:30 Familia mea 
dementă (d. a) 1:00 Jurnalul 
Euronews pentru România 
1:15 Tonomatul DP2 (r)

9:00 Fetele Gilmore (r) 10:00 
Culoarea păcatului (s) 11:00 
Pariul iubirii (s) 1330
Jurământul (s) 1530 Iubire de 
mamă (s, Mexic/SUA, 2005). 
Cu: Danna Garda, Jose Ângel 
Llamas, Saby Kamalich 1730 
Poveștiri adevărate 1830 
Rebelde (s) 2030 Iubire ca în : 
filme (s, România, 2006). Cu: 
Adela Popescu, Dan Bordeianu : 
21:30 SOS, viața mea! (s, ; 
Argentina, 2006) 23:30 ■■
Jurământul (r) 1:15 Poveștiri ‘ 
adevărate (r) 2:15 Iubire ca în 
filme (r) 3:15 Acasă în 
bucătărie (r) 4:00 Amy, fetița 
cu ghiozdanul albastru (s)

06.30-07.00 Observator (r)
16.30-16.45 Știri locale

8:45 Revista presei 9:00 
Dimineața cu Răzvan și Dani 
11:00 Raven (s, SUA, 2002) 
12:00 Look who is winning 
13:00 Țara Iu' Papură Vouă 
13:20 Look who is winning 
14:30 Albumul Național 1630 
Bărbatul din vis (s) 1730 
Naționala de bere 18:30 Știri 
Național TV 20:00 Țara Iu1 
Papură Vouă (divertisment) 
20:15 Echipa de investigații 
22:00 Miezul problemei (talk 
show) 24:00 Mike Hammer, 
un detectiv american (acțiune, 
SUA, 1983).

10:20 Lumea Pro Cinema (r) 
11:15 Proiectul Medusa 
(partea I) (film, r) 13:15 Taz- 
Mania (s) 13:45 Misterele 
planetei albastre (doc., r) 1445 
Verdict: Crimă! (r) 16:00 Calea 
misterelor (s) 17:00 Seinfeld 
(r) 18:00 Verdict: Crimă! (s) 
19:00 Walker, polițist texan (s) 
20:00 Entertainment News 
20:20 Smallville (s) 2130 Pri
etenii tăi (s) 22:00 întruparea 
diavolului (thriller, SUA, 1997) 
24:00 Schimbul trei (serial) 
1:00 Eu sunt Adam (dramă)

7:25 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 8:15 
Camera de râs 8:30 Conan 
aventurierul (s) 930 Al 7-lea 
cer (s, r) 11:OOTele RON 1230 
Play 1410 Dragoste și putere 
(s) 14:45 Echipa de elită (r) 
(acțiune, SUA 2003) 1625 Al 
7-lea cer (s) 17:25 Dezastre 
în lumea sportului 18:00 Focus 
19:00 Camera de râs 19:20 
Cele mai uimitoare filme 
19:45 Celularul (s) 20:00 
Poliția în acțiune 2130 Trădați 
în dragoste 22:00 Totul despre 
sex (s) 2230 Focus Plus 2330 
Celularul (s, r) 23:45 Alertă

11:15 Rezervația (aventuri, 
SUA, 2005). 12:45 A treia 
dorință (comedie, SUA, 2005). 
1425 Premiile Academiei 
Europene de Film 20061600 
Doi oameni de încredere 
comedie, Franța, 2004). 17:45 
Lorzii din Dogtowti (dramă, 
SUA, 2005). 1930 Pe pla
tourile de filmare 20:00 fru
moasele de la lăptărie (aven
turi, SUA, 2006). 2130 Exor
cistul: începutul (horror, SUA 
2004). 23:25 Doamna Harris 
(dramă, SUA, 2005).1:50 
Predator (acțiune, SUA, 1987).

10:30 Căminul de cinci stele

1450 Realitatea bursieră 
1520 Fabrica 16:50 Marfă. Cu 
Dragoș Bucur 1700 Realitatea 
de la 17:00 17:45 Editorii 
Realității 18:00 Realitatea de 
la 18:0018:50 Realitatea zilei. 
Cu Răzvan Dumitrescu 20:15 
Reporterii Realității 21:00 
Realitatea de la 21:00 21:50 
Prima ediție 22:05 100% cu 
Robert Turcescu 2300 Reali
tatea de la 23:00 23:15 Rea
litatea ali-inclusive 23:45 
Ziarul Realității 24:00 Reali
tatea de la 24:00

(r) 11:00 Ne privește 12:00 
Știri 13:05 Copii deștepți, 
părinți fericiți (r) 14:35 Lumea 
cărților 15:35 Dreptul la 
sănătate 1635 Euromaxx 
17:00 Calea europeană. Talk- 
show cu Dan Cărbunaru 18:00 
6! Vine presai Cu Livia Dilă 
și Nzuzi Mbela 20:00 O clipă 
de răgaz (dragoste, România, 
1985) 22:00 Nașul. Talk-show 
cu Radu Moraru 2400 6! Vine 
presa! (reluare). Cu Livia Dilă 
și Nzuzi Mbela 200 Sindromul 
Timișoara (r) (dramă, Româ
nia, 2004). Cu: Dan Con- 
durache

9:00 Automobile americane 
recondiționate 1000 Motoci
clete americane 11:00 Curse 
12:00 Tehnologie extremă» 
Tunelul SMART din Malajzia 
13:00 Cel mai mortal sezon 
din lume 14:00 Ray Mears și 
tehnicile indigenilor: Suedia 
15:00 Cum se fabrcă 16:00 
Mașini pe alese 17:00 Auto
mobile americane recondiționJ 
ate 18:00 Motociclete ameri
cane 19:00 Vânătorii de mituri 
20:00 Tehnologie extremă 
21:00 Trauma 22:00 Dr. G, 
medic legist 23:00 Construc
torii de motociclete 24:00 
Ultimele 24 de ore
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www.studentie.ro
Deva (I.J.) - Portalul se vrea a fi un ghid al studentului 
modern. Include date despre Burse, joburi, cazare, arti
cole, admitere, referate. „Am ridicat Ro

mânia in picioare"•ar -
1 euro___________
1 dolar american
1 gram aur

3,3824 lei
2,6110 lei
52,7749 lei

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

Mihai Răzvan Ungureanu vrea să facă o politică externă de maraton.
Simion Todoca__________________
9lmion.todoca@lnformmediia.ro

REPORTER: Dle Ministru, ați 
fost acuzat de lipsă de loiali
tate față de PNL pentru că în 
CSAT ați votat împotriva 
retragerii trupelor române 
din Irak, în timp ce PNL 
aduna în toată țara semnături 
tocmai pentru retragere. Vă 
simțiți vinovat?

M.R. Ungureanu: Cred că procedura de principiu prin care un Ministru de Externe apără interesul național trebuie în primul rând aplaudată. Acest lucru se va întâmpla și cuminiștrii de Externe de după
Policlinica Stomatologie Deva, str. M. Kogălniceanu,
zilnic 8-20
Cabinet medical Individual STOMATO, dr. Dumitru
Gudea, Călan, Str. Independenței, 18A. ©-» 
731509.____________________________________________
Cabinet Chirurgie maxilo-fadală, dr. Zuberecz
Richard, Hunedoara, Piața Eliberării, nr. 5. ©-» 
717686.

mine, într-o Românie europeană, dar și atentă față de propriile interese, față de propriul raționament politic, care acum nu mai este unul de supraviețuire, ci este un raționament politic de putere.Cred că fiecare membru de

«^HUNEDOARA
Farmacia .Energofarm", non-stop, str. George Enes- 
cu, nr. 14. ©-* 717659.
Fam™cl ,Green Line”, non-stop, Bd. Dacia, nr. 
33.©-» 748080.
Fatmac .Amica", str. G. Enescu, nr. 7. ©-* 
713045.

DEVA
Farmacia „Bella Farm", non stop, b-dul Decedai, bl.
5. >©-» 231515.
Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, Piața Victoriei, 
nr. 29. ©-» 211616, 224488.
ORAȚIE “

Farmacia „Oros", sâmbătă, orele 8 - 23, duminică, 
orele 9 - 18, str. N. Bălcescu, nr. 7. ©-• 240976.

SUDOKU
- w > J J J J » »■ » • * *•■*■'* •••’•»* *■» * ■» "# 4 « *"*•■*■* k

Reguli:

în fiecare 

bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9, 

, stabilite 
■ dinainte.

Acestea tre
buie com
pletate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 
număr să 
figureze o 
singură da
tă. De ase
menea, ci
frele de la 1 
la 9 trebuie 
să figureze 
o singură 
dată atât pe 
rândurile 
orizontale 

> ■> cât și pe 
coloanele 
verticale ale 
celor nouă 
blocuri luate 
împreună.

ÎNCEPĂTORI

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

începători Avansați

,2 3 4 7 8 5 9 6 1
8 7 9 6 1 2 3 5 4
16 5 9 4 3 7 2 8
9 5 7 4 2 8 1 3 6
6 4 8 3 9 1 2 7 5
3 2 1 5 6 7 4 8 9
4 8 3 2 5 9 6 1 7
7 1 6 8 3 4 5 9 2
5 9 2 1 7 6 8 4 3

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

partid care aspiră la o funcție trebuie să spună deschis ce poate face pentru partid, ce câștig va aduce partidului prin activitatea sa.
REP. Putem face o paralelă 

între relația Ministrului de 
Externe cu PNL și relația 
între România și Republi
ca Moldova, în sensul 
abordării pragmatice, 
fără sentimentalisme?

M.R. Ungureanu: Cred că relația României cu Republica Moldova se situează în afara judecății simple, a formulării grăbite. De multe ori suntem tentați să credem că în dialogul cu
Ministrul de Externe al României are încredere în UE

Chișinăul putem folosiorice fel de retorică. Ceea ce nouă trebuie să ne fie propriu este altceva. Republicii Moldova trebuie să i se arate, să i se explice, dar fără aroganță, că șansa propriei securități și a prosperității sale se află în România,
în vecinătatea cu o Românie europeană. în momentul în care acest lucru se petrece, cercul se închide, iar Moldova devine, pentru prima dată în istoria sa, o Moldovă pentru care răsare soarele.

(Foto: S. Todoca)toți partenerii noștri din Uniune. Ideal este ca la orice dorește Uniunea Europeană, la orice proiect al Uniunii Europene, România să își poată aduce o contribuție reală, nu una retorică. Aceas-
Mihai Răzvan Ungureanu 
Data și locul nașterii: 22 septembrie 
1968, lași
Stare civilă: căsătorit

Studii: Absolvent al Facultății de Isto
rie din cad'ul Universității „Al.l. Guza" 
din lași. Doctor în istorie modernă. 

Garieră: A deținut funcția de redactor 
șef sau redactor la mai multe ziare și 
reviste și alte funcții de conducere la 
instituții din țară și străinătate. A fost 
numit Ministrul Afacerilor Externe la 
29 decembrie 2004.

REP.: Cât de mult va 
depinde politica externă a 
României de forurile euro
pene? în ce măsură vor hotărî 
acestea până unde ne este pla
puma?

M.R. Ungureanu: Dacă ne referim la liniile de conduită pe teme de politică externă ale Uniunii Europene, nu intră în conflict nicicum cu interesele naționale. Dimpotrivă, se completează reciproc. Ideal este ca România, acolo unde poate obține un avantaj politic, proiectul să poată fi însușit de

ta se adaptează în timp.Noi trecem de la o politică externă de campanie la o politică externă de maraton, în care va trebui să urmărim cu încăpățânare interesele naționale, supunându-le totodată atenției și argumentând pentru sprijinul altor 26 de partenere. Lucrul nu este simplu, dar în nici un caz nu intră în conflict cu ceea ce Uniunea Europeană așteaptă de la noi și în nici un caz nu pune într-o zodie minoră ceea ce Uniunea Europeană speră de la noi.
ConcrewallDeva (I.J.) - Seminarul „Introducere în sistemul Concrewall”, realizat de PB Pane] Construct în parteneriat cu IJC Hunedoara și cu ADE Hunedoara va avea loc la 01.02., ora 11:00, în incinta restaurantului Hotelului Rusca din Hunedoara și este adresat pentru 80 de participanți, reprezentanți ai firmelor de construcții din județ

Funcționarii - nemulțumițiDeva (I.J.) - Alianța Sed Lex se declară în continuare nemulțumită de creșterile sala- riale și modul diferențiat de acordare a acestora, cât și de stadiul negocierilor pentru elaborarea legii privind sistemul unitar de salarizare a funcționarilor publici. Alianța își menține cererea de eliminare a incompâtibilităților, astfel încât, funcționarii să poată desfășura și alte activități aducătore de venituri. „După data de 26 ianuarie, când se vor finaliza toți pașii

legali pentru demararea acțiunilor de protest, Comitetul Director al Sed Lex poate declanșa în orice moment grevă de avertisment și grevă generală, precum și acțiuni de stradă”, declară Aurel Armi- oni, președintele filialei Hunedoara a Alianței Sed Lex.Biroul Executiv se concentrează pe mobilizarea funcționarilor publici din Ministerul Muncii, finanțe, trezorerii, primării și alte segmente de activitate ale administrației publice.

Permis de muncăDeva (I.J.) - Hunedo- renii care vor să meargă la muncă în Ungaria o pot face doar dacă au permis de muncă. Cererea pentru permisul de muncă trebuie înaintată de către angajatorul maghiar, la Centrul de muncă la care este arondat. Cererea va fi însoțită de o copie legalizată a documentului care atestă pregătirea de specialitate.
USA, Grecia și Spania 
pentru tineriDeva (I.J.) - Orice tânăr absolvent sau persoane care au vârsta până în 40 de ani sunt invitați la muncă în SUA. Pentru înscriere este nevoie de formular de înscriere de la birourile ZIP TRAVEL București și Cluj, copie buletin și pașaport, două fotografii și adeverință de student. Cerințele firmelor americane sunt ca studenții să fie integraliști, cu media 7,50 (9 pentru masteranzi), limba engleză la nivel conversațional. Tinerii care optează pentru industria hotelieră au oferte pentru Grecia pe durata vacanței de vară. Oferta firmei include cazare, masă și salariu. Aceeași firmă oferă și locuri de muncă în Spania, pentru trei luni, la Madrid ca salvamar de piscine. Se obțin: certificat de salvamar și 1200 euro/lună. Firma decontează parțial din transport (100 euro). Cerințele sunt: vârsta peste 18 ani, tânărul să știe să înoate și să știe limba spaniolă la nivel conversațional.

FARMEXIM este prima companie de import și distribuție națională de medicamente din Remania, înființată în anul 1990. 

In 17 ani de profesionalism și inovație, FARMEXIM a investit înainte de toate. în oameni. Apum, FARMEXIM dorește să își dezvolte 

echipa la nivel național. Dacă vrei să te realizezi profesional și personal, într-o companie care încurajează și răsplătește valoarea, 

atunci aiătură-te echipei noastre în postul de:

OFER HUNEDOARA
DESCRIEREA POSTULUI:
• Livrarea medicamentelor la farmacii și spitale 

conform graficului de livrări
• Menținerea și dezvoltarea relațiilor optime 

cu clienții companiei
• întreținerea autovehiculului din dotare.

BENEFICII:

CERINȚE:
• Experiență într-o poziție similară de minim 1 an
• Permis de conducere categoria B. minim 1 an

(constituie avantaj alte categorii)
• Bune disponibilități de comunicare și relaționare 

interpersonală
• Domiciliul stabil într-unul dintre orașele

județului Hunedoara.

• Pachet salarial motivant
• Mediu de lucru profesionist, competitiv
• Oportunități de training și dezvoltare profesională.

Candidații interesați sunt rugați să trimită CV-ul însoțit de scrisoare
de intenție, specificând postul pentru care se aplică la adresa de e-maiî: sibiu@farmexim.ro sau fax: 0269/231.309 

până la data de 9 februarie 2007. Numai candidații selectați vor fi contactați.

reclama

http://www.studentie.ro
mailto:9lmion.todoca@lnformmediia.ro
mailto:sibiu@farmexim.ro
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• Acciză redusă. Acciza la motorina uti
lizată în agricultură ar putea fi redusă cu 
o treime, iar Ministerul Agriculturii 
intenționează să acorde fermierilor o sub
venție care să acopere celelalte două tre
imi din nivelul taxei, a declarat secretarul 
general al instituției. Sorin Chelmu. (T.S.)

O minune a tehnicii la Ludești
5

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@infcrmmi

E jale mare 
fraților!

Confundând Parlamentul European cu 
cel al României, noua șatră de așa- 
ziși parlamentari româno-europeni s-a înju

rat, ca țiganu1 la ușa cortului, atunci când, 
unul dintre ei, a trebuit să ia cuvântul în 
deschiderea sesiunii parlamentare de la 
Bruxeles. Și asta pentru că, mizând pe 
ideea emisă de idioata aia de se ține parla
mentar cum că „ciocu1 mic că noi suntem 
la Putere" aleșii noului neam european și- 
au dat la gioalele... întâietății, spre stupe
facția occidentalilor care se uitau la noi 
precum boul la poarta nouă. Și, așa cum 
era de așteptat, am fost scoși afară de la 
cuvântări spre nemulțumirea bulgarilor 
care deja își stabiliseră un Candidat la 
cuvântare. Și toate astea pentru că a intrat 
România în UE!

■ O moară de apă, ve
che de 200 de ani, 
funcționează în curtea 
lui Antonie Gavriloiu.

Sanda Bocaniciu
sanda, bocanlciu@informmedia.roLudești - în zilele prea primăvăratice ale acestei luni ianuarie, atrași de minunatele zone hunedorene cu iz istoric ale dacilor din zona Costești, am ajuns în satul Ludești - comuna Orăștioara de Sus. Prima casă de la intrarea dinspre Orăștioara, cea a unui gospodar priceput la toate, a fost una dintre ținte. Aflasem că acolo mai funcționează, mișcată de apele Văii Grădiște, o minune' a tehnicii populare. O moară de apă cu două roti. Am intrat curioși în curtea lui Antonie și a Oliviei Gavriloiu. Am fost primiți cu multă căldură și am aflat multe despre moara, a cărei construcție ne fura ochii din fata interlocutorilor noștri. Antonie Gavriloiu spunea că: “Știu moara de pe vremea copilăriei și îl văd încă și

acum pe moșu’ muncind aici. Moara asta a făcut multă treabă și un cred că a existat vreun sătean să un fi adus grăunte la măcinat, sau vreo femeie din partea locului, pături de lână la vâltoare. Am avut grijă de moară și nu a fost vreodată stricată! Astăzi vin tot mai putini oameni cu grăunte, dar ne bucurăm mai ales atunci când vin cei plecați la orașe, mânați de dorul mălaiului obținut din făina măcinată de rotile de piatră ale morii, cu un diametru de 1,1 m! Le este și lor dor de o mămăligă din vremea copilăriei”.Pentru ca moara să nu ni se pară fără grai, nea Antonie și nevasta lui au pregătit pentru măcinat un “ferdel” (vas de 70 de kg de grăunte n.r.), unitate de măsură populară, cu boabe de porumb. Moara se pornește, mălaiul galben se scurge... ca timpul! Afară, rotile învârtite de apa clară, cu șuvoi iute, ne oferă un adevărat spectacol! Trecută de roti, spre vale, apa devine deliciul ratelor ce se scaldă! Până când boabele vor fi toate

Moara de la Ludești și stăpânul săumăcinate, cei doi soți ne arată bogăția pe care o dețin: fostul fierăstrău hidraulic - astăzi electric (joagărul), un mini selector folosit pentru gospodărie, iazul morii, scurgerile apelor nedorite, acareturile cu tot ce este nevoie pentru a fi folosit oricând și oriunde, și... peste drum de casă - într- o căsuță, mașina de dărăcit lână și un “ciugătău” (mașină manuală de sfărâmat boabe n.r.). “Din păcate daracul este

mai puțin folosit în zilele noastre. Femeile un mai știu să toarcă lâna! Cu toate aces tea, vara este mare aglomerație la noi!” spune Olivia Gavriloiu. Atunci s-a auzit un clinchet de “clopot”.Era semnalul că măcinatul boabelor de porumb s-a încheiat și că vechea moară și- a făcut încă o dată, foarte bine, datoria pentru care a luat naștere pe vremea strămoșilor.
Mă uitam zilele trecute la ciobanii 

Icare s-au trezit în situația de a nu-și 
mai vinde brânza prin piețe și care, 

mulțumeau din inimă partidului că au 
obținut un răgaz de șase luni. Ca și cum, 
peste șase luni, ei își vor rezolva jaro- 
blemele cu legislația europeană. In acest 
context, eu, sunt sigur că, peste șase luni, 
totul va fi la fel ca și ieri. La fel cum, sunt 
sigur că, tot țăranul crede, în continuare, 
că UE ăsta e la fel ca atunci când a venit 
colectivizarea. Fără să înțeleagă că, în 
spatele conceptului de Uniunea Europeană 
stau nemții, francezii sau austriecii. Adică 
oameni ale căror mentalități n-au nimic 
de-a face cu cea a rușilor.

Produsul final: mălaiul de la 
țară

Joagărul funcționabil al familiei „Ciugătăul" manual Daracul pentru lână
Gavriloiu (FotoT. m/

Oaspeți la Curtea Mică

LOCAȚII VNDE PUTEȚI CITI CL
Anumite cabinete, birouri individuale și restaurante 
vă pun la dispoziție Cuvântul Liber, zilnic. Acestea sunt 
locațiile unde puteți să citiți GRATUIT Cuvântul Liber:
- Cabinet medical doctor Chiriac Vasile, din Hunedoara
- Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara
- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hune

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

Hunedoara
- Coffee „Snack Savoya", din Deva
- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva
- Cabinet medical Promosan, din Deva
- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simeria
- Restaurant „Bulevard”, din Deva, b-dul Decebal, bloc 

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

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

Hunedoara
- Restaurant „Nikos Kreta”, din Hunedoara

■ Inspectoratul Școlar 
a fost găzduit, în casa 
de oaspeți a contelui 
de Bethlen.

Hannelore AcârnuleseiDeva - Parva Curia, sau Curtea Mică, clădirea unde și- a desfășurat, până la sfârșitul săptămânii trecute, activitatea Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, face parte din același domeniu ca și Castelul Magna Curia (Curtea Mare). Domeniul a aparținut contelui Gabriel Bethlen, iar clădirea Parva Curia a fost folosită, în acea vreme, drept casă de oaspeți.Istoricul Vasile Ionaș, director al Direcției Județene a Arhivelor Naționale Hunedoara spune că “aceste clădiri au fost construite, probabil,

în aceeași perioadă, prin secolul XV. în secolul XVI domeniul Deva ajunge în posesia Fiscului Regal, iar mai apoi, în secolul XVII clădirile vor aparține contelui Gabriel Bethlen”. în această perioadă Magna Curia suferă modificări majore, primind aer renascentist.în 1732 domeniul Deva intră în posesia contelui de Hallender. Guvernatorul Transilvaniei și rămâne în stăpânirea familiei pentru mai bine de un secol. “La începutul secolului XIX întreg domenuil intră din nou în posesia statului, iar clădirea rămâne proprietate publică până în prezent”, adaugă istoricul.. Parva Curia a fost străjuită de alte trei clădiri. Două dintre ele au fost demolate la începutul anilor 1900, iar cea
Parva Curia, străjuită de actuala clădire a Școlii "Regina Maria" 
și alte clădiri pe locul cărora se află astăzi Liceul Pedagogicde-a treia a fost prelungită și Fete, actuala Școală “Regina transformată în Școala de Maria”.

Cititorii noștri pot vota 
prin SMS
în fiecare săptămână, ziarul nostru lansează o întrebare 
de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 
cu DA sau NU, însoțind răspunsul cu scurte comentarii. 
Rezultatul votului va fi publicat la sfârșitul săptămânii, 
alături de cele mai interesante comentarii.

cuvÂHB VotPr'n 
SMS 

întrebarea săptămânii: Credeți că 
modernizarea Cetății este un 
câștig pentru municipiul Deva?

Trimite SMS conținând cuvântul

r*' -Zi;

CUVAO.
Vot prin 

SMS
i w

V '

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

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

Puteți vota prin SMS 
până miercuri, ora 15.

Programe școlare tip UEDeva (S.B.) - Nu numai lecția la istorie va arăta altfel, ci și cea de la geografie, educație civică sau limba și literatura română. Revizuirea urgentă a acestor manuale este o prioritate a învățământului românesc. Programele școlare vor fi corelate între ele, în așa fel încât atunci când elevul român va învăța despre cetățenie, va studia totul în context european. Inspectorul Liviu Lazăr precizează, vizavi de materia istorie că: „Programele de istorie vor fi mult mai aerisite, iar predarea se va modifica prin lucrul pe grupe cu aplicarea unui tip de învățare interactivă. Nu putem să fim toleranți dacă studiul istoriei nu va exclude tipul vechiul mod de predare în școli, ce Dână nu demult s-a dovedit a

avea un caracter naționalist - exclusivist. Asta a făcut mult rău, de-a lungul istoriei, românilor! Profesorii vor fi pregătiți pentru noul mod de predare prin cursuri de formare. Astfel de cursuri s-au derulat deja în județ”.

Ictnriâ ■U'yao-yS*

Trei categorii de ouă
■ Din această lună, 
ouăle trebuie să 
poarte o multitudine 
de inscripții.Deva (T.S.) - Astfel, pe rafturile magazinelor, ouăle vor fi clasificate in trei categorii: cele din categoria A sunt ouăle proaspete, categoria B include ouăle calitatea a doua sau conservate, iar categoria C se referă strict la ouăle de calitate scăzută, destinate industriei alimentare.Cele mai scumpe produse vor fi, bineînțeles, cele din categoria A. Totuși, clienții nu trebuie să se ghideze după preț, ci numai după categoria inscripționată pe

ou, pentru a-și da seama de calitatea și prospețimea produsului.Astfel, ouăle din categoria A se clasifică în funcție de greutate, iar pe acestea Ă trebuie aplicate, obligato-1 . riu, data ambalării sau, în cazul ouălor neambalate, data clasificării, sau una I sau mai multe date care să- i ofere consumatorului informații suplimentare. Totodată, mai trebuie inscripționată și categoria de calitate, de greutate, numărul centrului de ambalare, numele sau denumirea de activitate a centrului de ambalare, numele comercial sau marca fabricii, precum și o referire la tipul de producție.

mailto:bocanlciu@informmedia.ro


* ? • Atmosferă britanică. La meciul dintre
Cetate și HCM Roman, scor 23-23, a asis
tat și selecționata de futsal a Angliei care 
a încurajat echipa gazdă creând în tribu
nă o atmosferă superbă tipică arenelor 
de fotbal din Albion. Selecționerul 
Angliei, Graeme Dell, a cerut detalii 
despre regulile jocului de handbal (C.M.)

Turul I preliminar de la Deva_________________________
Rezultate, joi,_____________________18 ianuarie _
Letonia - Bulgaria____________________________ 2-0
România - Angli a____________________________ 9-2
Rezultate, vineri, 19 ianuarie________________________
Anglia - Letonia____ _______   1-5
România - Bulgaria_____________________   8-3
Rezultate, duminică, 21 ianuarie_____ ______________
Bulgaria - Anglia_____________________________ 9-4
România - Letonia 7-1

Clasamentul__________________________________
1_. România 3 3 0 024-6 9
2. Letonia 3 ____ 2 0 18-8 6__
3? Bulgaria ___ 3 1 0 212-14 3

4. Anglia 3 0 0 37-23 0
Calificați în turul II______________________
România s-a calificat pentru turul II preliminar care se 
va desfășura, în perioada 18-25 februarie 2007, în 
Slovenia. Tricolorii vor juca în grupa G alături de națio
nala țării gazdă, Belgia și Republica Moldova. Letonia 
a ratat calificarea fiind echipa cu cel mai slab punctaj 
din cele trei grupe ale turului I preliminar.
Lotul României__________________ ‘ ',r_
Klein (Izorep Tg. Mureș); Rizan (Energo Craiova) - por
tari; Molomfălean (CIP Deva); L. Szocs (Izorep); Dobre 
(CIP); Măgurean (CIP); Matei (CIP); Lupu (CIP); A. Cso- 
ma (Izorep); Stoica (FM Constanța); L. Szocs (ACS 
Odorheiu); S. Chivu (Energo); Gherman (CIP); Cănăvoiu 
(Poli Tim.) - jucători de câmp. Antrenor: Zoltan Jakab.

v Tensiune și jigniri la CetateDeva (C.M.) - Mârian Muntean, finanțatorul echipei Cetate Deva a luat foc și și-a atacat dur jucătoarele și antrenorii, după remiza 23-23 (15-12) din partida de sâmbătă, de pe teren propriu, cu HCM Roman, din etapa a XV-a a Ligii Naționale de handbal feminin.“Antrenorii Marcel Șerban și Ioan Mătăsaru împreună cu jucătoarele pe care le antrenează sunt traseiștii handbalului românesc. Profită de bunătatea mea și încearcă să câștige bani fără să muncească. Indolență maximă. Așa poate fi caracterizată evoluția echipei în jocul cu HCM Roman”, a tunat Marian Muntean.Antrenorul formației HCM Roman, Liviu Paraschiv, s-a declarat mulțumit de joc și consideră că rezultatul final al partidei este echitabil.“Cetate a dominat finalul primei reprize și începutul părții a doua însă elevele mele au avut puterea să revină cu aportul substanțial al portarului Buzilă”, a spus Paraschiv. Pentru Cetate, cele mai multe goluri au fost marcate de Renata Tătăran (6), iar de la oaspeți golgheteră a fost Nico- leta Tița, cu 6 reușite.Portarul echipei HCM Roman, Minodora Buzilă, a avut o evoluție foarte bună având 15 intervenții reușite și apărând două lovituri de la șapte metri.

Au "predat" lecții de futsal
■ Tricolorii au dispus 
lejer și de Letonia și s- 
au calificat în turul II 
al CE Futsal 2007.

ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.marinut@informmedia.roDeva - Naționala de futsal a României și-a confirmat statutul de favorită și a ocupat locul I în grupa B a turului I preliminar al CE Futsal 2007, câștigând toate cele trei partide pe care le-a disputat la Deva, de joi până duminică. După victoriile la scor cu Anglia și Bulgaria, echipe care erau mai slab cotate, tricolorii au spulberat, ieri, și Letonia, formație mai bine

clasată ca România în topul UEFA și s-au calificat în turul II preliminar.
Trac la debutMiza partidei și statutul Letoniei de principală contracandidată, după ce și ea învinsese Anglia și Bulgaria, și-au pus amprenta asupra jocului tricolorilor în startul meciului de ieri care a constituit finala grupei B. România a avut inițiativa, a controlat jocul și a “ascuns” mingea de adversari, pasând foarte bine, dar nu a reușit să înscrie aproape jumătate din prima repriză, fie din cauza ezitărilor și a emoțiilor, fie din cauza intervențiilor excelente ale portarului advers.

Matei (numărul 11) a fost cel mai bun de pe teren (Foto: t. Mânu)

ROMÂNIA - LETONIA 7-i (8-0)
Sala: Sporturilor Deva; Spectatori: 1.200
Au marcat: Matei (9), Gherman (16, 38 și 39), Csoma (26) Molomfălean 
(29 și 32) / Vasiljevs (35).
România: Klein, Rizan - portari; Molomfălean; Matei, Gherman, Lupu (cpt.) 
- Lorand Szocs, Dobre, A. Csoma, Stoica - Laszlo Szocs, S. Chivu. Antrenor: 
Zoltan Jakab.

I_________________________________________________________________________________ .

Calificarea e încă departe
■ Antrenorul naționalei 
de futsal a României 
consideră că meciurile 
din turul II vor fi dificile.

ClPRIAN MARINUȚ 

clprlan.marinut@informmedia.roDeva - Câștigarea de o manieră categorică a locului I în grupa B a turului I preliminar nu l-a entuziasmat pe Zoltan Jakab, antrenorul echipei naționale de futsal a României. Tehnicianul a precizat că se aștepta la calificare încă de la aflarea adversarelor după

tragerea la sorți și că adevărata bătălie pentru un loc la turneul final se va da în Slovenia, unde România va disputa meciurile din turul II preliminar. “Am crezut în calificare încă de la tragerea la sorți, iar rezultatele obținute în turneul de la Deva au demonstrat că meritam să câștigăm grupa.Turneul și cantonamentul efectuat la Deva înainte de meciuri au fost așadar elementele perfecte de pregătire pentru meciurile din turul II preliminar, unde va fi mult mai dificil. în Slovenia, con-

Primul gol a picat după multe insistențe și a fost reușit de Matei, cel mai bun de pe teren, care a șutat plasat de la semidistanță, după ce portarul advers respinsese greșit la un duel cu Gherman. A venit, pe finalul reprizei, și golul doi semnat de Gherman după un superb un-doi cu Lupu, dar chiar și la 2-0 meciul a ținut tribuna sub tensiune, pentru că letonii au încercat mereu să riposteze. Emoțiile s-au ri

sipit după pauză, după ce Cso- ma a dus scorul la 3-0, finalizând un contraatac inițiat și purtat de Stoica. La acest scor, tricolorii, mult mai siguri pe ei, au zburdat pe teren, au făcut spectacol, au dat lecții de futsal și au mai punctat de patru ori. De două ori a marcat Molomfălean și de două ori a punctat Gherman, astfel că șase dintre cele șapte goluri ale României au fost semnate de jucători de la FC CIP Deva.

Publicul din Deva i-a încurajat frenetic pe tricolori (Foto: T. Mânu)form topului oficial al UEFA, pornim cu șansa a IV-a, însă dacă vom juca măcar la fel de bine ca la Deva avem șanse de calificare. Important va fi să începem cu dreptul și să câștigăm primul joc cu Belgia, pentru a căpăta încredere la următoarele meciuri cu Slovenia care e principala favo

rită și cu Republica Moldova”, a declarat Jakab, după meciul România - Letonia. De cealaltă parte, Arturs Sketovs, antrenorul Letoniei, a declarat că România a meritat calificarea, “pentru că a fost superioară la toate componentele jocului: tehnică, viteză, organizare”.
Ultima cursă a Măriei Cioncan
■ Atleta și-a pierdut 
viața în urma unui acci
dent rutier care a avut 
loc în Bulgaria.București (C.M.) - Antrenorul atletei Maria Cioncan, Ștefan Beregszaszy, a declarat că polițiștii buglari i- au cerut bani pentru a chema ambulanța, după producerea accidentului în urma căruia sportiva pe care o pregătea a decedat. “O oră și jumătate am așteptat sosirea ambulanței și tot nu a sosit, iar polițiștii bulgari cărora le-am cerut ajutorul m-au agasat încontinuu cerându-mi 20 de euro, pentru a chema salvarea”, a spus Beregszaszy. Antrenorul a povestit că mașina condusă de Maria Cioncan, o Skoda

Octavia, a derapat și s-a izbit de un pom aflat pe marginea șoselei. “Mașina condusă de ea circula în spatele meu. Eu eram în mașina mea cu colegul de antrenament al Măriei. Ea era în spate cu masorul. Am oprit la o stat stație Shell, am băut un suc, am povestit, și am zis că ajungem la Giurgiu, unde eram așteptați. Eu am plecat înainte și după vreo 500 de metri mă uitam în o- glinda retrovizoare și am început să țip când am văzut ce se întâmplă. A făcut un viraj puțin dreapta și pe urmă stânga, a traversat strada și s-a oprit direct într-un pom. Eu am oprit imediat, am întors, în două minute, într-un minut am fost la locul accidentului. Airbagurile s-au deschis, masorul a avut un șoc

la cap și pe ea abia am scos-o dintre scaun și airbag. A mai răsuflat o dată și a murit. A venit în jumătate de oră salvarea, fără nici un fel de resuscitare, nimic. Au lăsat-o și după o oră a venit altă mașină care a dus-o la morgă”, a menționat antrenorul.
Palmares valorosMaria Cioncan s-a născut în 19 iunie 1977, la Maieru, județul Bistrița-Năsăud. A participat la Campionatele Europene de atletism în sală din2002, în proba de 3.000 m, unde a ocupat locul 11, la Campionatele Mondiale din2003, unde a ocupat locul 9 în proba de 1.500 de metri. De asemenea, a ocupat locul 7 în proba de 800 m, la JO de la Atena. Maria Cioncan nu a

Maria Cioncan (Foto: epa)mai concurat din 2005. Duminica următoare Maria ar fi trebuit să participe la un concurs puternic; la Grand Prix- ul din Moscova. Se pregătea pentru Europenele de sală din martie, de la Birmingham. Maria Cioncan este cetățean de onoare al orașelor Hunedoara și Cluj.
_r2mj0b.ro
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• Achiziție. Gruparea CFR Cluj a mai 
achiziționat un jucător portughez, fun
dașul stânga Victor Fernandez „Vitinha" 
semnând un contract pe patru sezoane și 
jumătate cu clubul ardelean.
Vitinha, în vârstă' de 20 de ani, este al 
14-lea jucător străin din lotul echipei CFR 
Cluj și al șaptelea portughez, după Cadu, 
Manuel Jose, Fredy, Pedro Oliveira, Seme- 
do și Dani. (MF)

• Noutate. Federația Internațională de 
Automobilism (FIA) a creat o Societate 
Medicală, cu scopul de a întări compe
tențele medicilor și comisarilor care 
lucrează în lumea sportului automobilistic. 
Această Societate Medicală din cadrul 
Institutului FIA (FIMF) este prezidată de 
profesorul francez Gerard Saillant. (MF)

Mutu vrea alături de Dică

PesimistBucurești (MF) - Te- nismanul francez Gael Monfils, eliminat în turul al doilea de la Australian Open de conaționalul său Richard Gasquet, a declarat că este pesimist In privința unei eventuale convocări în echipa de Cupa Davis a Franței, pentru meciul cu România, din primul tur al Grupei Mondiale.Meciul de Cupa Davis Franța ■ România se va desfășura la Clermont Ferrand, în perioada 9-11 februarie.
A semnatTârgu Jiu (MF) - Portarul bosniac al echipei Pandurii, Adnan Guso, a semnat prelungirea cu încă un an a contractului său cu gruparea din Târgu Jiu.„Există o clauză în contract să putem negocia o prelungire și neam înțeles”, a spus portarul.

Finanțatorul Po- 
rumboiu (Foto: FAN)

Amicale
Vaslui (MF) - Echipa 
FC Vaslui, finanțată 
de Adrian Porum- 
boiu, și-a stabilit trei 
dintre cei cinci adver
sari pe care îl va 
întâlni în turneul de 
pregătire din Antalya, 
programat în perioa
da 5-17 februarie. 
Astfel, formația 
vasluiană va întâlni 
pe 7 februarie echipa 
Debrecen (Ungaria), 
pe 16 februarie va 
juca în compania for
mației Cernomoreț 
Odessa (Ucraina), un 
al treilea meci stabilit 
fiind cu echipa ȚSKA 
Sofia. Tot în turneul 
din Turcia, FC Vaslui 
ar putea întâlni o 
echipă din Coreea și 
una din Polonia sau 
Ucraina.

■ Atacantului de la 
Fiorentina nu i-ar dis
place să fie coleg cu fot
balistul Stelei București.București (MF) ■ Atacantul Adrian Mutu a declarat că i-ar plăcea să joace alături de Nicolae Dică la Fiorentina, însă consideră că în ultima perioadă se vorbește prea mult despre un posibil transfer al jucătorului de la Steaua, fapt ce i-ar putea afecta pregătirea, informează agenția Cal- ciomercato.„Dică este prietenul meu, mi-ar plăcea să joc alături de el pentru că este un fotbalist bun care ar putea juca la Fiorentina și la orice echipă din Italia. Dar se vorbește prea mult despre Dică, iar aceste zvonuri legate de un transfer al său i-ar putea afecta pregătirea în vederea meciurilor următoare pe care le va disputa cu Steaua”, a spus Mutu.
M....................................„Mi-ar plăcea să joc alături de 
Dică, dar se vorbește prea, mult 
despre el”

Adrian Mutu

Adrian Mutu a menționat că între reprezentativele României și Italiei nu există o rivalitate specială, adăugând că nu se teme de fundașul Marco Materazzi, care a provocat eliminarea lui Zine-

Mijlocașul german „Schweini" 
(Foto: FAN)

Cehul Jan Mazoch a

ProcesBucurești (MF) - Mijlocașul Bastian Schweinsteiger, numit „Schweini” de fanii germani, a dat în judecată un producător de mezeluri din Augsburg, care și-a „botezat” un sortiment de cârnați cu același nume ca al internaționalului german.Fotbalistul german nu știe de glumă când vine vorba de porecla lui și a cerut despăgubiri de 100.000 de euro, deoarece consideră că drepturile de autor pentru numele de „Schweini” îi aparțin.
Este împotrivă

Laajuns îa spital după un groaznic accident suferit sâmbătă, la concursul de sărituri cu schiurile de la Zakopane (Polonia). Viața sportivului este pusă în pericol, Mazoch aflându-se într-o stare gravă, de inconștiență. (Foto fan,-
PierdereFrancesc Pujol, de la Universitatea Navarra și Pedro Garcia-del-Barrio, de la Universitatea Catalunya, au realizat un studiu în care au calculat valoarea reală a vedetelor fotbalului mondial. într-un clasament realizat de cei doi, Beckham a ocupat locul patru, după Ronal- dinho (FC Barcelona), Ronaldo (Real Madrid) și Wayne Rooney (Manchester United).„Contribuția lui Beckham depășește cu mult venitul obținut de Real Madrid din procentele pe care le deține din drepturile de imagine ale fotbalistului. Din acest punct de vedere, Beckham aduce anual câștiguri între 35 și 45 de milioane de euro pentru Real Madrid”, au afirmat autorii studiului.

Lisabona (MF) - Antrenorul echipei Benfica Lisabona, Fer- nando Santos, s-a declarat împotriva transferului fundașului Ricardo Rocha, despre care presa lusitană a scris că ar fi aproape de gruparea engleză Tottenham Hotspur.Presa portugheză a anunțat că Tottenham a înaintat o
ConducereVarșovia (MF) - Ministrul polonez al Sporturilor, To- masz Lipiec, a suspendat conducerea Federației Poloneze de Fotbal, din cauza corupției din campionat.„Am constatat o lipsă totală de acțiune împotriva corupției”, a explicat Tomasz Lipiec. în prealabil, ministerul solicitase conducerii federației să-și prezinte demisia, cererea fiind refuzată de oficialii forului polonez.„Conducerea federației nu

Mutu, surprins pe vremea când încă îmbrăca tricoul lui Juventus (Foto: FAN)dine Zidane în finala Cupei Mondiale din 2006, cu Franța. „Este o partidă utilă pentru noi, pentru că Italia este campioana mondială. Vrem să facem o figură frumoasă. Orice echipă își dorește să câștige mereu, dar nu este o rivalitate specială cu Italia. Este un meci amical. Nu mă tem de Materazzi. L-am întâlnit și în alte meciuri, și totul a fost bine. Sper că publicul român ne va susține, că se va comporta fair-play și ne va sprijini moral”, a spus Mutu, despre partida amicală Italia • România, care se va disputa la 7 februarie, la Siena.
S-a stins o mare atletă

Maria Cioncan, pe podiumul olimpic de la Atena (Foto: fan)

ofertă de 5 milioane de euro pentru transferul lui Ricardo Rocha de la Benfica Lisabona, adversara echipei Dinamo București în 16-imile Cupei UEFA. Prima manșă dintre Benfica și Dinamo se va disputa în 14 februarie, la Lisabona, returul fiind programat la 22 februarie, la București.
suspendatăare ce să-și reproșeze. Nu putem aplica o responsabilitate de grup. Trăim într-un stat de drept, nu în Belarus”, a declarat fostul internațional Grzegorz Lato, membru al conducerii federației.Peste 60 de persoane, dintre care arbitri și un membru al conducerii federației, au fost reținute în ultimele 18 luni, în cadrul unei vaste anchete privind existența unor meciuri aranjate în fotbalul polonez-

Internaționalul român a declarat că este „amărât” pentru că nu a putut evolua în meciul cu Inter Milano și nu crede că are șanse să devină golgheter al campionatului Italiei.
Alegerea idealăAdrian Mutu a subliniat că a făcut cea mai bună alegere atunci când a decis să se transfere la Fiorentina. „Campionatul italian este preferatul meu, pentru că este potrivit pentru stilul meu de joc”, a adăugat atacantul Fiorentinei. Mutu a menționat că la Fiorentina partenerul ideal în 

Senzațional. Deși a fost eliminată în optimile de finală ale întrecerii, arădeanca Dana Dodean (19 ani) a făcut senzație la Openul de tenis demasă al Croației, prin victoria repurtată împotriva sportivei Lin Ling din Hong Kong, ocupantă a locului 18 mondial. (Foto: fani
k______________________

atac este Luca Toni, în timp ce în echipa națională a României îl preferă pe Cipri- an Marica. „Marica, dacă se pregătește bine, poate fi un mare fotbalist. Marica în Italia? Poate juca în orice campionat”, a adăugat Mutu, adăugând că fundașii care i-au pus cele mai mari probleme de-a lungul carierei au fost căpitanul reprezentativei Italiei, Fabio Cannavaro, pe care l-a avut coechipier la Juventus Torino și care în prezent este legitimat la Real Madrid, și coechipierul său din naționala României, Cristian Chivu, de la AS Roma.

București (MF) - Lumea atletismului românesc este în doliu. La fel și Clubul Sportiv Municipal Arad, unde Maria Cioncan era legitimată. „Bronzul” olimpic de la Atena în proba de 1.500 m s-a stins într-un cumplit accident de mașină. Tragedia s-a petrecut undeva în Bulgaria, pe când Cioncan se întorcea dintr-un cantonament efectuat în Grecia. Avea planuri mari pentru acest an. Destinul i-a răpus prematur visul unei noi medalii pentru atletismul românesc.Dumnezeu să o odihnească în pace!
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Vând ap. 2 camere (03)

• 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. (T)

• Gojdu, 52 mp, balcon, parchet, termopan, 
110.000 ron fix, tel. 0722/564004. (Al)

• urgent, decomandate, Deva, B-dul luliu Maniu, 
et. 2, parchet, ST 55 m, termopan, contorizări, 
balcon mare închis, preț 135 000 ron, tel. 
0726/710903. (Al)
• modificat, centrală termică termopan, 
parchet, gresie + faianță ST 50 mp, balcon 
închis, zona Bălcescu, preț 980 mii, negociabil, 
tel. 0742/019418 (Al)
• decomandate, contorizări, balcon, et. 4/10, B- 
dul luliu Maniu, preț 130 000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)

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

• Dada, parter, bucătărie, baie, semidec., CT, 
două holuri, amenajări, preț 75.000 ron, tel. 
0745/367893. (A2)
• Zamfirescu, et 4, acoperit cu tablă hol și 
bucătărie mărite, gresie, faianță termopane, CT, 
preț 135.000 ron, tel. 0745/367893. (A2)
• Aleea Bejan, et. 2, semidec., balcon închis, 
baie, amenajat, apometre, preț 66.000 ron, tel. 
0745/367893. (A2)
• Bd. Dada, et. 1, circuit, balcon închis, parchet, 
contorizări, preț 105.000 ron, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)

• Gojdu, et 2, semidec., centrală termică, 
amenajat, preț 135.000 ron, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• urgent, dec, living, bucătărie stil bar, CT, 
gresie, faianță parchet, termopane, et 1, zona 
Eminescu, preț 38.000 euro, tel. 0740/290024. (A3)

• dec, repartitoare, apometre, balcon închis, 
st=60 mp, zona loan Corvin, preț 1,15 miliarde, 
tel. 0740/290024. (A3)
• arcuit, gresie, faianță parchet, cabină de duș, 
.balcon închis, et. 2, zona Dacia, preț 1 miliard, 
tel. 0740/290024. (A3)
• semidec, gresie, faianță parchet, canalizare 
separată, zona Al. Teilor, preț 650 mii., neg., tel. 
0740/290024. (A3)

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

• decomandate, etaj bun, zona piață ■ 
Kogălniceanu. cu parchet, balcon mare închis, 
fără modificări, bine întreținut, ■ urgent ■ Dreț 
105000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• zona Decebal, vedere la stradă etaj interme
diar, centrală termică termopan, parchet, 
gresie, faianță, bine întreținut, ■ urgent ■ preț 
105000 ron negociabil, tel. 0723/251498, 
0788/165703. (A4)
• zona Hotel Deva, bun pt. locuit sau firmă 
poziție bună fără modificări, contorizat gaz 2 
focuri, repartitoare, preț 118000 ron negociabil, 
tel. 0745/302200,0788/165703. (A4)
• zona Trident, parter mai înalt, fără amenajări, 
sau modificări, bloc de 4 nivele, liber, ocupabil 
imediat, preț 70000 ron negociabil, tel. 0730 
474275,0740 535095. (A4)
• Bd. Dada, etaj 1, cu intrări separată, balcon, 
parchet, faianță gaz 2 focuri, repartitoare, bine 
întreținut, igienizat, vedere la stradă liber, preț 
108000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)

• decomandate, parter, 59 mp, hol central, 
parchet de stejar în camere, hol și bucătărie, 
zona piață, preț 120000 ron negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498, 232808. (A4)
• eta|3, decomandate, 2 balcoane, închise cu 
termopan, zona Decebal, gaz 2 focuri, parchet 
mici modificări, ocupabil azi, preț 36000 euro 
negociabil, tel. 0788/165703,0745/302200. (A4)

• decomandate, zona Lido ■ Densușeanu, etaj 
bun, balcon, contorizări, fără amenajări, sau 
modificări, preț 118500 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095,232809. (A4)
• Aleea Armatei, contorizări, parchet, reparti
toare, preț 86.000 lei, tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• Aleea Constructorilor, Gojdu, balcon închis, 
beci, parchet, contorizări, preț 120.000 lei, tel. 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• dec, etaj intermediar, centrală termică 
proprie, Decebal, preț 137.000 ron, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• dec, centrală termică proprie, geamuri 
termopan, suprafață mare, loan Corvin, preț 
130.000 ron, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• Minerului, centrată termică proprie, gresie, 
faianță ușă metalică, parchet, preț 90.000, tel. 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• zona Dacia, etaj 2, circuit, balcon, contorizări, 
tel. 206003,230324. (A7)
• pe Titu Maiorescu, dec., etaj 3, s=54 mp, 
neamenajat, preț 130.000 lei, neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
• pe Emrescu aproape de Trident, etă 2 dec, s=50 mp 
preț 1400001a,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)
• zonaLic. 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, CTcu telecomandă termopane etc, 
mobilat și utilat, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță, termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
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• 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. (Ă9)

• idee, amenajat modern (CT, termopan, aer 
condiționat), integral mobilat și utilat (totul 
nou), balcon deschis, etaj intermediar, vedere 
spre B-dul 1 Decembrie, preț 160.000 Ron, tel. 
231800. (A9)

• zona Bd. Decebal, dec., camere cu parchet, 
contorizări integrale, etaj 1, preț negociabil, tel. 
231800. (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)

Top A & A Construct SRL, localitatea Simeria Veche, Balastieră, 
fără număr, anunță elaborarea primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal 
privind „Hale producție, reparații, spații administrative" în incinta balastierei 
și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la 
APM Deva, str. A. lancu, nr. 25, zilnic, între orele 8-16.

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul ARPM 
Timișoara, Bd. Mihai Viteazul, nr. 32, îh termen de 15 zile calendaristice de 
la data prezentului anunț.

(74987)
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Vând ap. 3 camere (05)
• Gojdu, etaj 1, balcon, parchet, contorizări 
complete, preț 136 000 ron, tel. 0726/710903. (Al)

• semidecomandate, centrală termică 
termopane, parchet, gresie + faianță zona 
Mărăști, preț 28000 euro negociabil, tel. 
0742/019418. (Al)
• Progresul, ol 1, dec., 2 băi, parchet, apometre, 
repartitoare, preț 165.000 ron, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• dec, CT, 2 balcoane, bucătărie modificată, 
gresie, faianță parchet, boxă zona Dorobanți, 
preț 70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, termopane, gresie, 
faianță parchet, garaj, boxă zona Imp. Traian, 
preț 70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)

• semldec, parchet, apometre, repartitoare, 
balcon închis, zona Gojdu, preț 1,3 miliarde, tel. 
0740/290024 (A3)
• decomandate, 110 mp, etaj 1, cu 3 balcoane, 2 
băl, centrală termică gresie, faianță parchet, 
beci, opțional, șl cu garai, zona Bld. 22 Decem
brie, preț 80000 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095,232809. (A4)

• decomandate, etaj 3, termopan, gresie, 
faianță parchet, hol central, bucătărie modi
ficată, zona Minerului, preț 115000 ron nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095,232809. (A4)
• decomandate, boxă, garai, zona împăratul 
Traian, bloc nou, etaj 2, modificări, 2 balcoane, 
termopan, centrală termică, parchet, gresie, 
faianța, bine întreținut, preț 80000 euro nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095,232809. (A4) 
e decomandate, zona Șc. Gen.'nr. 6, cu 2 
balcoane, centrală termică, parchet, gresie, 
faianță bine întreținut, ■ liber • preț 140000 ron 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095,232809. 
(A4)
• etaj 3, contorizări la apă 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. Straiului, preț 95.000 ron, tel. 223400, 
0720/387896,0740/914688. (A5)
• zona Gojdu, semldec., et.l, neamenajat, 
ocupabll Imediat, preț 140.000 lei, neg., tel. 
206003,230324 (A7)
• zona Dacia, semldec., parchet laminat, ușă 
metalică etaj 4 Izolat, preț 75.00 lei, tel. 206003, 
230324 (A7)
• zona Minerului, dec., etaj 3, parchet laminat, 
gresie, faianță, termopan, ușă metalică, preț 
120.000 lei, tel. 206003,230324 (A7)
• zona I. Creangă parter înalt, dec., balcon 
închis, beci, termopane peste tot, parchet 
laminat, 2 băl amenajate, ușă metal, C.T., 
ocupabll Imediat, amenajat la chele, s=78 mp, 
preț 65.000 euro, tel. 0745/640.725. (A7)

• piața M. Viteazul, parter înalt, balcon închis cu 
termopan, C.T., ușoare amenajări s= 72 mp, preț 
46.000 euro, tel. 0745/159.608. (A7)
• B-dul Dacia, et. 1, în circuit, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță contorizări, s=70 mp, 
preț 47.000 euro, neg., tel. 206003,230324 (A7)
• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță termopane, 
CT, garaj + pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona L Creangă parchet, contorizări, st 78 mp, 
pretabll pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• zona împăratul Traian, dec., 2 băl, CT, balcon 
închis cu termopan, garai sub bloc, tel. 231.800. 
(A9)
• zona pieței centrale, Deva, dec., bale cu gresie, 
faianță termopane, camere cu parchet, CT, 
balcon, etaj intermediar, garaj sub bloc, preț 
75.000 euro, tel. 212.141. (A9)
• zona Progresul, Deva, dec., hol central, balcon, 
etaj 3, preț 155.000 Ron, neg., tel. 231.800. (A9)
• zonă centrală Brad, 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• zona B, Brad, 2 terase închise, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)

• AL Laieleor, termopane, CT proprie, bucătărie 
mare, cămară în balcon, preț 45.000 euro, neg, 
tel. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5)
• zona paro, 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)
• Dova, 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 băl, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg., tel. 
n7«,7«M7a. (48)

Vând case, vile (13)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• In Dova, orice zonă indiferent de amenajări, 
sau etaj, evaluare la vedere, cu plata urgent, tel. 
11710/«,427F.OW1/53509‘- (A4)

Vând ap. 4 camere (07)
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• dec, gresia, faianță parchet, CT, garaj, boxă 
et. intermediar, zona împăratul Traian, preț 
70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dțc, CT, 2 băi, boxă 2 balcoane, st=112 mp, 
et. intermediar, zona pizzeria Veneția, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0740/290024 (A3)

• dec, IMng, faianță gresie, 2 băi, 2 balcoane, 
bucătărie modificată et. intermediar, zona 
Banca Transilvania, preț 70.000 euro, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• decomandate, 100 mp, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică ușă metal, zona spital, ultra
central, boxă fără modificări, parchet, gresie, 
faianță termopan, bine întreținut, poziție 
deosebită preț 80000 euro negociabil, tel. 
0740/535095,0730/474275,232808 (A4)

• et 1, dec, 2 balcoane, CT proprie, zona Progre
sului, preț 55.000 euro, neg, tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)

• dec, et.3, centrală termică proprie, living, 2 
băi, 2 balcoane, st = 102 mp, amenajat modern, 
Bd. 22 Decembrie, preț 70.000 euro, neg, tel. 
223400,0720/387896,0740/914688. (A5)

• casă, 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. 
02547229962.(T)
• 2 camere, bucătărie, anexe teren, 1000 mp, în 
Rădulești, preț 50 000 ron negociabil, tel. 
0740/210780,(Al)
• 3 caimre, bucătărie, bale, piscină curte și 
grădină 500 mp, zonă centrală preț 140000 euro 
negociabil, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)

• urgent, 4 camere, baie, bucătărie, curte și 
grădină st=1.500 mp, apă curent, sobă teracotă 
zona Crlstur, preț 1,8 miliarde, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• urgent,2 camere, hol, bucătărie, cămară beci, 
bucătărie de vară, anexe, apă curentă curent 
trifazic, livadă s=2000 mp + 2000 mp teren lângă 
casă, zona Geoagiu, preț 25.000 euro, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• casă nouă, D+P+M, living, bucătărie, baie, 3 
camere, toate utllitâțllle, st 380 mp, zona 
Dorobanți, preț 350.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0720/387896. (A5)
• 3 camere, 2 băl, 2 bucătării, dec., CT proprie, 
termopane, teren aferent st= 500 mp, Deva, zonă 
semlcentrală preț 360.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0720/387896. (A5)
• zona Str. Eroilor, construcție 1980, P+l, 5 
camere, scară interioară garaj, C.T., curte st= 
500 mp, preț 130.000 euro, tel. 206003,230324. 
(A7)
• zona Creangă 3 camere, bucătărie, baie, 
s=150 mp, C.T., curte, grădină st=95C mp, preț 
140.000 euro, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Judecătoriei, 4 camere, dec., 2 băi, 
bucătărie, garaj, grădină st=100 mp, preț 160.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pavilioanele ofițerilor, construcție 
cărămidă, 3 camere, hol, baie, necesită 
amenajări, curte st=420 mp, liberă preț 55.000 
euro, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Călugărenl, 2 camere, bucătărie, hol, 
teren st=400 mp, preț 220.000 lei, tel. 206003, 
230324. (A7)
• construcție 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi, 
3 dormitoare, terasă, garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• urgent, casă, în Deva, zonă centrală 3 camere, 
baie-bucătărie-hol-terasă, încălzire centrală 
garaj, curte, piscină, preț 150.000 euro, neg., tel. 
231800,0745/511.776. (A9)
• urgent, tn Deva, 3 camere, bucătărie, baie cu 
gresie, faianță piscină curte, ST-580 mp, zonă 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro, neg., tel. 
231.800,0740/317.313. (A9)
• zona Parc Deva, (D+P), 6 camere, 2 băi, 
camere cu parchet, 2 centrale termice (pe gaz și 
pe lemne), garaj, anexe, ST-800 mp, preț 190.000 
euro, neg., tel. 212.141. (A9)
• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, comuna Bucureșci, 4 camere, 2700 mp 
teren, preț negociabil, tel. 0254/613.366 și 
0788/090.040. (A10)
• zona A, Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, apă curentă posibil priva
tizare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (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, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Cumpâr casă (14)
• urgent, casă cu grădină Deva sau Simeria, 
plata imediat tei 215212. (Al)

Vând case la țară (17)
• casă In satul Bretea Mureșană preț nego
ciabil. Tel 0254/215795. (T)

Vând garsoniere (19)

Probleme cu calculatorul ?
Service, reparații, rețele, 

vânzări calculatoare, 
imprimante la 230441

Facturi, chitanțe, gestiune, g
contabilitate, producție conform H

noului COD FISCAL-sunati la 230449 sau 211446 f

EX ECUTÂȘÎ MONTEA2A

TRIDENT IMPEX 
SRL HA TEG

FHONE 0254772366
0744707144
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TEL /FAX 0254770561
EMAILhicfenthateg@yahoo corn

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

Jaluzele verticale

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)

• semidecomandate, contorizări, parchet, 
balcon închis, zona Dacia, preț 58.000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)

• semidec, bucătărie, baie, faianță gresie, etaj 
intermediar, Dacia, preț 61.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• semidec, bucătărie, baie, faianță gresie, 
balcon, CT, ocupabilă imediat, Dacia, preț 60.000 
ron, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)

• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
CT, mobilat, Bd. Decebal, preț 30.700 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• semidec, Bejan, parter, preț 56.000 ron, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, suprafață 
mare, Dorobanți, preț 110.000 ron, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)

• urgent, zona M. Eminescu (Micro 15), dec, 
balcon, modernizări, preț 56.000 ron, neg, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dacia, etaj intermediar, balcon, 
modernizări, centrală termică preț 17.000 euro, 
neg., tel. 0740/013971. (A2)
• 22 Decembrie, dec, et. 4/8, s=46 mp, bale , 
amenajat, contorizări, termopane, preț 100.000 
ron, tel. 0745/367893. (A2)

• Gojdu, et 1, bucătărie, baie, apometre, preț 
76.000 ron, tel. 0745/367893. (A2)
• Zamflmcu, 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. Manlu, etaj Intermediar, 
decomandată parchet, contorizată stare bună, 
ocupabilă în 7 zile, preț 85000 ron negociabil, tel. 
0740/535095,0730/474275,232808. (A4)
• garsonieră, decomandată, cu balcon, parchet, 
gresie, faianță apometre, repartitoare, mobilă 
zona Zamflrescu, stare bună, se poate da șl cu 
chiriași, preț 75000 ron negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498. (A4)
• zona Carpațl, etaj intermediar, parchet, 
faianță, gresie, poziție bună, bine întreținută 
ocupabilă foarte repede, preț, .75000 ron nego
ciabil, tel.0740/535095,0730/474275,232808.  (A4)

• st 1, parchet, balcon închis, instalație pt. 
centrală termică contorizări, fără îmbunătățiri, 
Calea Zarandulul, preț 65.000 ron, neg., tel. 
223400,0724/169303,0742/005228, (A5)
• «L 3, gresie, faianță contorizări, Al. Romanilor, 
preț 70.000 lei, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• dec, «t 3, gresie, faianță contorizări la apă și 
gaz (2 focuri) balcon închis, interfon, Eminescu, 
preț 60.000 ron, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• urgent, zona Dacia, dec., et. bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578. (A8)
• zona Dada, 1 cameră baie, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48.000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet, gaz contorizat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., tel. 0746/779288, 
(A8)
• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288. (A8)
• zona Zamflrescu Deva, dec., amenajată 
(parchet laminat, gresie, faianță), contorizări, 
etaj 3, preț 85.000 Ron, neg., tel. 231.800, 
0740/317.314. (A9)

• zona Dada, Deva, dec., amenajată (gresie; 
faianță), mobilă de bucătărie, cameră cu. 
parchet, contorizări, preț 68.000 Ron, neg., tel. 
231.«nn. 0740/317.314. (A91

Vând alte imobile (27)
• zona Blăjenl, Brad, cabană din lemn, 60 mp, 
mobilată curent, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)

Vând terenuri (21)
• 1100 mp teren, în Hunedoara. Relații tel. 
0747/124741.(1/19.01)

• Intravilan, Dova, zonă rezidențială 6 parcele
740 mp/parcela, FS 22 m, facilități, 20000 er’i 
parcela, tel. 0722/564004. (Al) w
• Intravilan, In Șoimuș,ST4600 mp,FS 70 m,preț 
20 euro/mp, negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• urgent, teren Intravilan, st=3.519 mp, fs=20 m,
zona Bârsău, preț 13 euro/mp, acces din drum, 
tel. 0740/290024. (A3) I
• teren Intravilan, st=2.750 mp, fs=20 m, 
facilități: apă, curent, gaz, zona Sântandrel, preț
15 euro/mp, tel. 0740/290024. (A3)
• taron 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, Sîntandrel, deal pt.1 
investiție, parcelare, construcție casă pt firme, 
etc„ preț ' negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095,232809. (A4)
• In Dova, zona Eminescu, ST -17000 mp, 
parcelat, de la 500 mp, la 800 mp, teren plan, 
formă dreptunghiulară, poziție bună, Ideal pt. 
investiție, construcție casă acte la zl, preț de-la 
13 euro, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 
0723/251498,0740/535095,0788/165703. (A4)
• la DN7, între Sântandrel șl Simeria, 3 parcelei 
1.800 mp, 1.600 mp, 1.100 mp, preț 25 euro/mp, 
tel. 223400,0720/387898 0751/573684. (A5)
• teren extravilan în suprafață totală de 160.000 
mp, parcelablI în parcele cu suprafețe de 6.000 
mp -18000 mp, situat între Deva șl 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
drel, front stradal 35 m, preț 10 euro/mp, neg., 
tel. 223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• taron Intravflan, st=2000 mp, la strada Arohla, 
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 șl branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., te1' 
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 
231.800. (A9)
• zona Belan, Deva, S - 500-1000 mp, toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp, tel. 231800, 
0745/511.776. (A9)
• în satul Dudești, Brad, 1000 mp, pt construcție 
vilă (Dealul Mare), preț atractiv, tel. 0254/613866, 
0788/040.490. (A10).
• Brad - Deva, 1800 mp, intravilan, acces la
șosea, certificat de urbanism, preț negociat, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490. F'
(A10) V
• Intravilan zona B, Brad, 1 ha, preț atractiv, te/. 
0254/613866,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, 03 ha+pădure, pentru construcție case 
de vacanță la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• zona B, Brad, 1350 mp, intravilan, preț nego
ciabil, tel. 0254/613866,0788/040.490. (Alt»

SC MOBSIM SRL cu sediul în localitatea Deva, str. Mihai 
Eminescu, nr. 48, jud. Hunedoara anunță depunerea solicitării pentru 
eliberarea autorizației de mediu pentru activitatea ATELIER TÂMPLĂRIE, 
având punctul de lucru în localitatea Deva, str. Mihai Eminescu, nr. 48, 
jud. Hunedoara.

Informații suplimentare se pot obține la sediul APM Hunedoara, 
zilnic între orele 8- 16.

Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data anunțului.

(75226)

angajează:
- Reprezentant vânzări.

CERINȚE:
■ Domiciliul stabil in Hunedoara; 

- Permis de conducere categorii B;

- Experiență in vânzări produse industrial onstituie avantaj. 
SE OFERĂ

- Pachet salarial atractiv;

- Autoturism;
- Telefon.

Informații ia telefon: 0254/772.07S sau 0720/000.582 

e-mail: dumimaralex@rtisM.ro

fj(74892) ;

Societatea Comercială BOROMIR PAN SA 
Hunedoara
Angajează:

- Personal panificație (cocători, modelatori, frământători)

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

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

(74H0

RECLAME

stamprodvrdsltnk.ro
mailto:dumimaralex@rtisM.ro
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Cumpăr teren (22)
• S hectare. intravilan, Deva sau împrejurimi, 
plita imediat tel. 215212. (Al)

vând spații comerciale (25)
• Deva, 150 mp, P+1 cu teren, 2 garaje, centrală 
termic, canalizare, apă, gaz, curent, 82000 euro, 
tel. 215212. (Al)
• urgent, hală de producție, 5 birouri, rampă, 
poduri rulante, curent trifazic, CT, teren aferent 
4800 mp, zona industrială Deva, tel. 0740/290024, 
*764/232060. (A3)

«âona Măritați, st 24 mp, toate facilitățile, grup 

sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578. (A8)
• zona Gojdu, Deva, pretabil pentru spațiu de 
producție, ST -150 mp, 2 intrări, acces auto și 
pietonal, preț 80.000 euro neg., tel. 231.800, 
212.141. (A9)
• clădire P+2, construcție nouă, sc 320 mp, 
amenajată, pretabilă pentru laborator, birouri, 
CT, Deva, preț 210.000 euro. tel. 0740/317.314. 
(A9)

Imobile chirii (29)
• olar spre închiriere garsonieră, mobilată, zona 
M. Eminescu; nu sunt agent imobiliar. Tel. 
0741/253795. (T)

• of» spre închiriere tn Deva, str. Horea, 
nr. 143 A, casă/ demisol, parter, etaj), tn 
suprafață de 240 mp, pretabil pentru sediu 
firmă, depozit sau locuință. Tel. 
0729/165801. (2/1&01)

• urgent, oier apartament 2 camere, ultracen
tral, mobilat, pe termen lung. Tel. 212580, 
0722/779379. (7/19.01)
• garsonieră, Deva, complet mobilată, 100 
euro/lună, tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere, mobilat complet, 150 
euro/lună, tel. 215212. (Al)
• apartament 1 camere, complet mobilat și 
utilat, centrală termică preț 300 euro negociabil, 
tel. 0740/210780. (Al)
• Deva, ultracentral, ST 136 mp, la bulevard, vad 
excelent, tel. 0726/710903. (Al)
• ST 120 mp, vitrină 15 m, grup social, zona Lido, 
preț 16 euro/mp negociabil, tel. 0742/019418. 
(Al)
• garsonieră mobilată aragaz, frigider, zona 
Mărăști, preț 110 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• apartament 2 camere dec., mobilat complet, 
aragaz, frigider, zona Piață preț 150 euro/lună 
el. 0740/290024. (A3)
• In Deva, Bd. 1 Decembrie, S - 140 mp, 
amenajat, contorizări, preț neg., tel. 
231.800,0745/511.776. (A9)
• zona 22 Decembrie, Deva, S - 203 mp, preț 
neg., tel. 212.141,0745/511.776. (A9)

Persoanele Interesate, cu 
domiciliul ta Deva, ți 
experiențl de minim 

un an ta domeniu sunt 
rugate si trimită un CV Iu 

fax: MM/231.068 
sau email: 

monicamtherappmoblle.ro

(74956)

SC ECO SID SA HUNEDOARA organizează licitație cu stri

gare în vederea vânzării a două terenuri în suprafață de 39.270 mp., respectiv 

3.650 mp.

Licitația va avea loc în data de 23.02.2007. ora 15.

Caietele de sarcini se pot obține de la sediul SC ECO SID SA Hunedoara, 
iar documentele necesare în vederea participării se vor depune până la data 
de 22.02.2007. ora 15.

în cazul neadjudecării terenurilor respective la data inițială, se va orga

niza o nouă licitație în aceleași condiții în data de 02.03.2007, ora 15.

Persoanele fizice și juridice interesate pot obține informații suplimentare 
la sediul SC ECO SID SA Hunedoara, str. Piața lahcu de Hunedoara, nr. 1 

sau la telefon 0727/773348.
(75005)

Afiunț^public
A.P.M. Hunedoara si S.C. HIDROELECTRICA S.A SN HAȚEG titular 

al proiectului DECANTOR SUSPENSII BARAJ GURA APELOR din localitatea Râu de Mori 
anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării pentru obținerea acordului de 
mediu.

Informații privind potențialul impact asupra mediului al proiectului propus, pot 
fi consultate la sediul A.P.M. Hunedoara din mun. Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, zilnic 

între orele 8- 16

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Hunedoara în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data apariției anunțului.

<75196)

Anunț public
A.P.M. Hunedoara si SC HIDROELECTRICA SA-S.AH. HAȚEGMar 

al proiectului ADUCT1UNEA SECUNDARĂ CONSOLIDARE VERSANT din localitatea Râu 

de Mori anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării pentru obținerea acor

dului de mediu.

Informații privind potențialul impact asupra mediului al proiectului propus, pot 
fi consultate la sediul A.P.M. Hunedoara din mun. Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, zilnic 

între orele 8- 16.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Hunedoara în termen de 
10 zile lucrătoare de la data apariției anunțului.

(75199)

• zonă ultracentrală Deva, S 45 mp, preț 20 
euro/mp, tel. 231.800. (A9)

• zona gării Deva, dec., amenajat stil occidental 
(CT, termopane, spoturi, gresie, faianță), mobilat 
și utilat integral, etaj 3, preț 320 euro/lună, neg., 
tel. 0745/511.776. (A9)
• zona Bălcescu, dec., baie cu gresie, faianță, 
CT, termopane, utilat și mobilat integral (totul 
nou), 400 euro/luna, neg., tel. 231.800, 
0723/619.177. (A9)

Auto românești (36)

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

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

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

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

Mobilier și interioare (47)
• vând fereastră nouă în 2 canate cu toc 
1,20/1,30 m, storcător și zdrobitor pentru 
struguri, o damlgeană 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. (T)

Imorăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• haina Mcond hand Import Germania, 
sortate pe categorii toate articolele (in
clusiv piele extra), fără rebut, calitate ex
cepțională prețuri minimale, dezinfectate, 
frumos mirositoare, optime pentru maga
zine; depozit Tn Arad. Tel. 0745/64647& 
(4/iaoi)

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

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

Plante și animale, agroali' 
mentare (57)

• 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)

Altele (61)

• vând țuică de prune calitate excepțională, 
ideală pentru orice tip de evenimente, preț 
negociabil, în funcție de cantitate. Tel. 212242 
sau 0721/400563. (T)

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele
Kacso Nicolae. Se declară nul. (7/18.01)

Matrimoniale (69)
• celibatar, 32 ani, cu tot ce este necesar, 
apartament, doresc cunoștință cu tânără 
pentru căsătorie. Relații: CP 17, OP Orăștie; e- 
mail madradu@gmail.com. (T)

Prestări servicii (72)

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

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

Oferte locuri de muncă (74)
• administrator de rețea de calculatoare, Deva, 
1 post, data limită 25.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• administrator, Brad, 1 post, data limită 1.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• administrator, Călin. 1 post, data limită 20.01.
Tel. 213244, orele 9-16,
• agentde pază în incinte, Câlan, 9 posturi, data 
limită 31.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază în incinte, Deva, 1 post, data 
limită 10.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• agent de pază în incinte, Orăștie, 2 posturi, 
data limită 30.01., perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.
• agent de pază în incinte, Petri ia, 1 post, data 
limită 30.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Brad, 1 post, data limită 1.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Brad; 4 posturi, data limită 1.04., 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16,
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara, 7 posturi, data limită 
15.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Lupeni, 1 post, data limită 25.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• agent vânzări, Hațeg, 5 posturi, data limită 
5.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent vânzări, Hunedoara,1 post, data limită 
10.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent vânzări, Petrii a, 1 post, data limită 30.01. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• ajutor ospătar, Deva, 1 post, data limită 8.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• ambalator manual, Călan, 1 post, data limită 
20.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• ambalator manual, Călan, 9 posturi, data 
limită 3.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• ambalator manual, Vulcan, 2 posturi, data 
limită 22.01., perioadă determinată Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• angajăm bărbați cu vârsta maximă de 25 ani, 
cu diplomă de bacalaureat la Unitatea Militară 
de parașutiști din Brad. Tel. 0254/610710. 
(8/16.01)
• angajez consilier juridic cu experiență; ofer 
salariu atractiv. CV-ir le se pot trimite pe fax 
0254/219751. Informații suplimentare la tel. 
0724/355145,0721/265507. (8/19.01)
• arhitect clădiri, Deva, 1 post, data limită 15.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• arhitect clădiri. Deva, 1 post, data limită 9.02.

I Tel. 213244, orele 9-16.

• asistent farmacist, Petroșani, 1 post, data 
limită 20.01. Tel. 213244, orele 9-16
• asistent medical general ist, Deva, 1 post, data 
limită 9,02. Tel. 213244, orele 9-16
• asistent medical generalist, Hunedoara, 1 
post, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• asistent medical generalist, Lupeni, 1 post, 
data limită 26.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• asistent medical generalist, Petrila, 1 post, 
data limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 -16
• baman, Brad, 2 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244,orele 9-16
• barman,Călan,6posturi,datalimită30.06.Tel. 
213244, orele 9-16
• barman, Deva, 2 posturi, data limită 2.02. Tel. 
213244, orele 9-16

• barman. Deva, 3 posturi, data limită 9.02. Tel. 
213244.orele 9-16
• barman, Hunedoara, 1 post, data limită 30.03.

' Tel. 213244, orele 9 -16

• barman, Hunedoara, vârsta 18-25 ani, 1 post, 
data limită 10.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• bannan, Lupeni, 1 post, data limită 11.02. Tel. 
213244, orele 9-16
• bannan, Lupeni, 1 post, data limită 30.01. Tel. 
213244, orele 9-16
• bannan, Orăștie, 2 posturi, data limită 1.02. Tel. 
213244, orele 9-16
• bannan, Petroșani, 1 post, data limită 31.01. 
Tel. 213244, orele 9-16

■ brancardier. Brad, 1 post, data limită 15.02. Tel. 
213244, orele 9-16
• brutar, Brad, 1 post, curs calificare, data limită 
31.01. Tel. 213244, orele 9-16

• brutar, Hunedoara, 3 posturi, data limită 16.02. 
Tel. 213244, orele 9-16

• bucătar, Brad, 1 post, data limită 15.02. Tel. 
213244, orele 9-16
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• bucătar, Brad, 2 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16
■ bucătar, Călan, 3 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16
• bucătar, Deva, 1 post, data limită 4.02. Tel. 
213244, orele 9-16
• bucătar, Deva, 2 posturi, data limită 8.02. Tel. 
213244, orele 9-16
• bucătar, Lupeni, 1 post, data limită 22.01. Tel. 
213244, orele 9-16
• bucătar, Lupeni, 2 posturi, data limită 11.02.
Tel. 213244, orele 9-16
• bucătar, Orăștie, 1 post, data limită 22.01. Tel. 
213244, orele 9-16
• bucătar, Orăștie, 1 post, data limită 25.01. Tel.
213244, orele 9-16
• bucătar, Petrila, 1 post, data limită 30.01. Tel. 
213244, orele 9-16
• cameristă hotel, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 31.01. Tel. 213244, orele 9-16
• casier, Hațeg, 1 post, data limită 27.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• caii», Hunedoara, 1 post, data limită 28.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• casier, Lupeni, 1 post, data limită 30,01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• casier, Orăștie, 1 post, data limită 30.01. Tel.
213244, orele 9-16.
• casier, Petrila, 1 post, data limită 30.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• caut urgent femeie pentru îngrijirea unei 
femei bolnave, în Deva, la domiciliul acesteia, 
permanent. Tel. 0254/219934. (T)
• circularii! la tăiat lemne de foc, Orăștie, 2 
posturi, data limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• clrcularist la tăiat lemne de foc, Petroșani, 2 
posturi, data limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• coafor,Hunedoara, 3 posturi, data limită 15.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• cofetar, Deva, 1 post, data limită 4.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Brad, 15 posturi, data limită 28.02. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Călan, 3 posturi, data limită 30.01. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Călan, 3 posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Hunedoara, 2 posturi, data limită 31.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Hunedoara, 29 posturi, data limită 28.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Lupeni, 10 posturi, data limită 31.01. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Petrila, 4 posturi, data limită 31.01. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Petroșani, 1 post, data limită 23.01., perioadă 
determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Petroșani, 2 posturi, data limită 25.01. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Vulcan, 5 posturi, data limită 31.01. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner articole din piele și înlocuitori, 
Brad, 1 post, data limită 31.01., perioadă deter
minată Tel. 213244, orele 9-16.
• confecționa articole din piele și înlocuitori,
Brad, 11 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner cablaje auto, Călan, 15 posturi, 
data limită 11.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• confecțloner cablaje auto, Hunedoara, 26 
posturi, data limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• confecțloner cablaje auto, Orăștie, data limită 
4.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• confecțloner tricotaje după comandă, Hune
doara, 2 posturi, data limită 31.01. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• consilier juridic, Brad, 1 post, data limită 15.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• consilier, expert, inspector, referent, econo
mist, Hațeg, 1 post, data limită 17.02. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• consilier, expert, inspector, referent, econo
mist, Hunedoara, 4 posturi, data limită31.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• consultant bancar, Orăștie, 1 post, data limită 
30.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• contahll-șef, Hațeg, 1 post, data limită 5.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• contabil, Brad, 1 post, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• contabil, Deva, 1 post, data limită 30.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• contabil, Hațeg, 2 posturi, data limită5.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• contabil, Lupeni, 1 post, data limită 25.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• controlor calitate, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 15,03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• corhânitor, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
31.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• coriiânitor, Hunedoara, 4 posturi, data limită 
16.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• croitor pentru încălțăminte și articole tehnice, 
Deva, 7 posturi, data limită 31.01. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• croitor, Brad, 15 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• croitor, Lupeni, 6 posturi, data limită 9.02., 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• croitor, Petrila, 3 posturi, data limită 31.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 6 
posturi, data I imită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 7 
posturi, data I imită 31.01. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Deva, 16 
posturi, data limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 -16.

• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 1 post, data limită 20.02. Tel. 213244, orele 
9-16.
• cusător piese din piele și înlocuitori. Hune
doara, 5 posturi, data limită 16.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Orăștie, 7 
posturi, data limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• cusător piese la încălțăminte din cauciuc, 
Deva, 1 post, data limită 8.02. Tel. 213244, orele 9 
■16.

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

• director comercial, Hunedoara, 1 post, data 
limită 22.01. Tel. 213244, orele 9 -16.
• director tehnic, Lupeni, 1 post, data limită 
10.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• director vânzări, Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 16.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• director vânzări, Lupeni, 1 post, data limită 
22.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• drujblst, Lupeni, 1 post, data limită 30.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• drujblst, Lupeni, 2 posturi, data limită 31.01. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• dulgher, Brad, 2 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Călan 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Hunedoara, 5 posturi, data limită 
28.02., perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
■16.
• dulgher, Slmeria, 2 posturi, data limită 25.01. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Deva, 1 
post, data limită 28.01. Tel. 213244, Orele 9 -16.

• electrician de întreținere șl reparații, Hune
doara, 10 posturi, data limită 30.01. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 2 posturi, data limită 16.02. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 3 posturi, data limită 14.03. Tei. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 6 posturi, data limită 31.01. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• electrician deîntreținere și reparații, Orăștie, 1 
post, data limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• electrician de întreținere și reparații, 
Petroșani, 2 posturi, data limită 30.01. Tel. 213244, 
orele 9 • 16.
• electrician exploatare rețele electrice, Hațeg, 2 
posturi, data limită 22.01,, perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• electrician montări și reparații aparate elec
trice de protecție, Hațeg, 3 posturi, data limită 
17.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• electromecanic mașini și echipamente elec
trice, Brad, 1 post, dată limită 31.01. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• electromecanic mașini și echipamente elec
trice, Hunedoara, 2 posturi, data limită 31.01., 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 -16.

• excavatorist pentru excavatoare cu rotor, 
Lupeni, 4 posturi, data limită 10.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• factor postai, Lupeni, 1 post, data limită 25.01.
Tel. 213244, orele 9-16.
• factor poștal, Petroșani, 1 post, data limită 
31.01., perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
-16.
• falanțar, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• falanțar, Orăștie, 4 posturi, data limită 31.01. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• fasonator mecanic, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 31.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• femele de serviciu, Brad, 1 post, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• femele de serviciu, Deva, 3 posturi, data limită 
17.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• femele de serviciu, Simeria, 4 posturi, data 
limită 25.02. Tel. 213244, orele 9-16.

. arbOtrn i’ Hunâdoără, 3 ftâfcri, 'data 
limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 -16.

• firmă de distribuție angajează agenți vânzări, 
tineri și motivați, pentru Hunedoara și Deva. Tel. 
021/3183733, fax. 021/3125984; e-mall: 
info@distrifarm.ro. (75232)

• fochist la cazane de abur de joasă presiune, 
Petrila, 2 posturi, data limită 31.01., perioadă 
determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• fochist pentru cazane de abur și de apă 
fierbinte, Lupeni, 1 post, data limită 30.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• frezor universal, Orăștie, 1 post, data limită 
31.01. Tel. 213244, orele 9-16.
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• frigorHerist, Hațeg, 3 posturi, data limită 5.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• frizer, Orăștie, 2 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• galvanlzator, Orăștie, 3 posturi, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9-16,

• gaterist la tăiat bușteni, Petroșani, 2 posturi, 
data limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• gestionar depozit, Hațeg, 1 post, data limită 
5.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• gestionar depozit, Simeria, 1 post, curs califi
care, data limită 25.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• Inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Lupeni, 1 post, data limită 30.03. Tel, 213244, 
orele 9 -16.
• Inginer constructor instalații, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• Inginer de cercetare în construcții civile, Deva,
1 post, data limită 15.02. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• Inginer electromecanic, Lupeni, 2 posturi, data 
limită 10.03. Tel. 213244, orele 9-16.

• Inginer Instalații pentru construcții, Deva, 1 
post, data limită 15.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• Inginer Instalații pentru construcții, Deva, 1 
post, data limită 9.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• Inginer Instalații pentru construcții, Orăștie, 1 
post, data limită 30.01. Tel. 213244, orele 9 -16.
• Inginer producție, Lupeni, 2 posturi, data limită 
10.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• Inginer rețele electrice, Hațeg, 1 post, data 
limită 5.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• Inginer topograf, Vulcan, 2 posturi, data limită 
31.01. Tel. 213244, orele 9-16.

• Inspector protecția muncii, Hunedoara, 1 post, 
data limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 -16.
• Inspector resurse umane, Brad, 1 post, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• Inspector resurse umane, Hațeg, 1 post, data 
limită 5.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• Instalator apă, canal, Hațeg, 1 post data limită 
5.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• Instalator încălzire centrală și gaze, Lupeni, 1 
post, data limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• Instalator Instalații tehnico-sanitare, Hune
doara, 1 post, data limită 10.02., calificare 
lăcătuș. Tel. 213244, orele 9-16.
• Instalator Instalații tehnico-sanitare, Hune
doara, 1 post, data limită31.01. Tel. 213244, orele 
9-16.
• Instalator Instalații tehnico-sanitare, Hune
doara, 2 posturi, data limită 28.02., perioadă 
determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• Instructor schi, călărie, golf, tenis, Lupeni, 1 
post, data limită 11.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16

• Incăreător-descăicător, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 10.02., perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.

• îngrijitor clădiri, Brad, 7 posturi, data limită 
30.01., perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
■16.
• îngrijitor clădiri, Deva, 1 post, data limită 25.01. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• IngriRtor clădiri, Hunedoara, 1 post, data limită 
31.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• IngriRtor clădiri, Lupeni, 3 posturi, data limită 
9.02., perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• îngrijitor clădiri, Orăștie, 6 posturi, data limită 
31.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• îngrijitor clădiri, Simeria, 3 posturi, deda limită 
25.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• IngriHtot spații .hoteliere,.Petroșani 1 post, 
data limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• îngrijitor spații verzi, Hațeg, 20 posturi, data 
limită 16,02., perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• SC Full Service angajează agenji de vânzări 
profil industrial; cerințe: experiența în domeniu, 
posesor permis conducere cat. B. CV-urile și 

informații suplimentare la tel./fax 0254/242060. 
(3/19.01)
• SC Royal Holding Călan angajează personal 
calificat în domeniul confecții, experiență minim
2 ani; salariu 250 euro, program 8 ore. Informații 
suplimentare la tel. 0745/112419, 0742/238742. 
(7/15.01)

monicamtherappmoblle.ro
mailto:madradu@gmail.com
mailto:info@distrifarm.ro
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PE SCURT

• în alertă. Seismul cu magnitudinea de 
6,5 grade pe scara Richter, care a afectat 
duminică insula indoneziana Sulawesi, nu 
a provocat tsunami, a anunțat institutul 
de seismologie din Jakarta. Cutremurul a 
stârnit panică în orașul nordic Manado și 
a provocat fisurarea clădirilor.

cwah&u.

Panică și pagube materiale

Festival Prințul Albert și prințesa| Ștephanie de Monaco au deschis cea ■ de-a 31 ediție a Festivalului de Circ de& Monte Carlo. (Foto: epa)

■ Un cutremur de cinci 
grade pe scarea Richter 
provoacă pagube mate
riale în Turcia.Ankara (MF) - Un cutremur cu magnitudinea de cinci grade pe scara Richter, care a afectat duminică provincia Agri, din estul Turciei, a provocat scene de panică în rândul populației și pagube materiale în mai multe sate, au declarat oficialii turci. Nu s-au semnalat victime, potrivit primelor informații. „Pentru moment nu avem informații privind eventualele victime sau persoane rănite”, a declarat guvernatorul regiunii, Halii Ibrahim Akpinar, pentru postul de televiziune NTV. Akpinar a anunțat însă

A renunțat la 
schiLondra (MF) - Prințul Charles, moștenitorul tronului Marii Britanii, a renunțat la tradiționala sa vacanță la schi în Elveția pentru a-și reduce responsabilitatea în ceea ce privește majorarea cantității de gaze cu efect de seră, principalele vinovate pentru încălzirea climei. Prințul, care de 25 de ani își petrece o parte a vacanței de iarnă în stațiunea Klosters (vestul Elveției), „nu și-a mai programat o vacanță de schi anul acesta pentru a-și reduce astfel responsabilitatea în ceea ce privește creșterea cantității de dioxid de carbon” din atmosferă, a spus un apropiat al prințului. Reprezentanții Clarence House aurefuzat să facă orice fel de comentarii.

La Har- 
vard
Boston (MF) - „A 
fost sau n-a fost?" 
de Corneliu Po- 
rumboiu se numără 
printre producțiile 
prezentate, între 19 
și 31 ianuarie, la 
Festivalul Noi Filme 
din Europa, organi
zat pentru al șapte
lea an consecutiv de 
Arhiva de Filnți Har- 
vard. Proiecțiile au 
loc la Arhiva de Film 
Harvard, din Cam- 
bridge, Massachu- 
setts, unde se află 
prestigioasa universi
tate americană.

Nu cumpăra
New York (MF) - 
Victoria Beckham nu 
este interesată de 
achiziționarea fermei 
Neverland, lucru ca
re probabil îl deza
măgește pe Michael 
Jackson, care a în
cercat să îi vândă 
proprietatea. Se pa
re că motivul ar fi 
faptul că aceasta se 
află la circa trei ore 
distanță de noul 
club al lui David Be
ckham, LA Galaxy.

Tradițional un fes tival, care durează 24 de ore, are loc în fiecare an la San Sebastian când adulți și copii se îmbracă în bucătari și soldați iar sunetul tobelor răsună pe străzi.(Foto: EPA)

Modă Chiar și pentru animalele

Mâine
■ Cursa Dentru premiile 
Oscar se apropie de eta
pa finală, mâine 
anunțându-se fianliștii.Los Angeles (MF) - Academia Americană de Arte și Științe Cinematografice va anunța, mâine, finaliștii care rămân în cursa pentru una dintre cele 24 de statuete Oscar care vor fi decernate în cadrul ceremoniei care se va derula la 25 februarie.Mâine, începând cu ora 13.30 GMT, mai multe sute de jurnaliști veniți din lumea întreagă și reprezentanți ai studiourilor se vor reuni în sala Samuel-Goldwyn de la sediul Academiei, unde președintele organizației, Sid Ganis, și noastre de companie, o haină drăguță' și o frizură pe măsură se pare că este de mare efect, cel puțin la show-urile de la Kiev. (Foto: EPA)

Ales drept cel mai bun filmLos Angeles (MF) ■ Producers Guild of America a desemnat comedia „Little Miss Sunshine” drept cel mai bun film în cadrul premiilor sale anuale, după ce producția a concurat pentru această distincție cu filme precum „Babei”, „The Departed”, „Dream- girls” și „The Queen”. Producers Guild Awards (PGA), premii care se acordă în baza voturilor celor 3.300 de membri ai organizației, a decernat trofeul Darryl F. Zanuck producătorilor comediei „Sunshine”, Marc Turtletaub, David T. Friendly, Peter Saraf, Albert Berger și Ron Yerxa, în cadrul unei ceremonii care a avut loc sâmbătă seara. Premiul, care a fost înmânat de Tom Gruise, a fost al doilea acordat vreodată de PGA unei comedii, după „Forrest Gump”. Cu un buget de 12 milioane de dolari, „Sunshine” a fost producția cea mai puțin costisitoare nominalizată în cadrul premiilor.

Heather Mllls (Foto: epa)

producerea unor pagube materiale, în special la clădirile vechi. Zăpada de pe străzi sporește dificultățile, a adăugat el. Primarul orașului Tutak, Bulent Osman Agaoglu, a declarat că seismul a fisurat pereții caselor din mai multe sate și a spart ferestrele.Epicentrul cutremurului, care s-a produs la ora locală 09.38, a fost localizat în orașul Tutak, în apropiere de frontiera cu Armenia și Iran, potrivit observatorului Kandil- li din Istanbul. Agenția turcă Anatolia a anunțat că seismul a provocat panică în această țară unde cutremurele soldate cu victime sunt frecvente. Două seisme au provocat moartea a 20.000 de persoane în august și noiembrie 1999, în nord-vestul țării.
Servit la masăKiev (MF) - Un cuplu ucrain- ian a mărturisit că și-a omorât un vecin care venise în vizită, pentru a-1 mânca. Soții, care au în jur de 35 de ani, au fost arestați în luna decembrie, după ce poliția i-a găsit în apartamentul lor plin de sânge, aflat în- tr-un oraș mic și sărac din estul Ucrainei. „în acea noapte, amândoi băuseră... Suspectul își amintește că și-a bătut invitatul cu un ciocan. Când și-a dat seama că acesta a murit, și-a întrebat partenera ce vor face în continuare”, a spus un polițist. „Ei au luat cuțite și l-au tăiat metodic pe bărbat, apoi și i-au pus: carnea în frigider. Ei au avut timp să prepare din vecinul lor și o cină canibală”, a adăugat acesta. înainte de a mânca resturile umane, au fost prinși de polițiști.

se anunță finaliștii
5 â

Statuetele sunt realizate la Copmania R.S. Owens din Chicago
(Foto: EPA)actrița mexicană Salma Hayek vor da citire listei de Analiști pentru principalele 10 premii

Ora de căsnicie, 1.500 de euroLondra (MF) - Heather Mills (38 ani) va încasa circa 1.500 de euro pentru fiecare orâ de mariaj cu Paul McCart- ney, în cadrul unui acord de divorț acceptat de aceasta. Heather a acceptat să primească, în cadrul divorțului, suma de 48 de milioane de euro și mai multe proprietăți. Ea va primi casa în stil georgian în valoare de șase milioane de euro pe care

Oscar, în special pentru cele la categoriile „cel mai bun actor / actriță”, „cel mai bun regi
McCartney o are la Londra și locuința de nouă milioane de euro pe care acesta o deține în Beverly Hills.Paul McCartney a acceptat condițiiel pentru că vrea ca detaliile divorțului să rămână confidențiale. Acordul nu le mulțumește însă pe fiicele muzicianului, Stella (35 de ani) și Mary (37 de ani), care vroiau ca mama lor vitregă să fie discreditată în justiție. 

zor”, „cel mai bun scenariu” ș/ „cel mai bun Alm”. Finaliștii celorlalte 14 categorii vor f anunțați printr-un comunicat.Cei 5.800 de membri ai colegiului electoral al Academiei, toți profesioniști din industria filmului, au votat în secret pentru favoriții lor în perioada 26 decembrie-13 ianuarie. în cazul majorității categoriilor, lista va A restrânsă mâine la cinci selecționați, cu excepția Oscarului pentru „cel mai bun film de animație”, unde vor A desemnați doar trei Analiști. Al doilea tur de selecție va avea loc în perioada 31 ianuarie-20 februarie, iar rezultatele sale vor A comunicate la 25 februarie, în cadrul ceremoniei care va avea loc la Kodak Theatre din Hollywood.

O luptă tradițională de cocoși a avut loc la festivalul Joon Beel, la 60 de kilometri de Guwahati, spre deliciul localnicAor. (Foto: epa)


