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• Seminar. „Introducere în sistemul Con- cretwall" este tema seminarului planificat să aibă loc joi, 1 februarie, la Hotel Rusca din Hunedoara. El se adresează unui număr de 80 de participanți, reprezentanți ai firmelor de construcții din județ și este organizat de IJC și ADE Hunedoara. (I.J.)

■ în timp ce rudele 
Elisavetei pregătesc 
înmormântarea, local
nicii sunt terorizați.

Brad (T.S.) - Tragica întâmplare din comuna Vața de Jos, în care Crișan Elisaveta a fost ucisă de trei câini, a readus în

prim-plan problema câinilor nesupravegheați. Ieri, în timp ce rudele femeii se pregăteau de înmormântare, sătenii din Ociu (comuna Vața de Jos) erau de-a dreptul terorizați de faptul că cei trei câini ucigași sunt închiși într-o șură aflată în curtea proprietarului, iar acesta a dispărut din sat sau

s-a închis în casă și nu mai îndrăznește să iasă afară. Este inadmisibil ce s-a întâmplat, spune o localnică. „Dragomir (proprietarul câinilor n.r) ar trebui arestat. I-am spus de atâtea ori să aibă grijă de câini. Dar el nu a ținut cont de nimic. Sunt mai multe persoane din sat care au fost

mușcate de câinii săi. Lucru care nu mă miră, dacă mă gândesc că bietele animale erau hrănite cu porumb. Acuma i-a închis într-o șură și a dispărut. Și el e bine, mersi. Ce face Poliția, ce fad autoritățile?”, se întreabă retoric Ioana. Din păcate, autoritățile dau din umeri, /p.3

1

Detectorii1 de... fier «chi
Lupeni (T.S.) - La 62 de ani. Tudor Iordan, din localitatea Lupeni, își asigură hrana de zi eu zi căutând fier vechi. Și pentru că, în zona Văii Jiului, fierul a devenit un fel de aur al săracilor, Tudor a investit 1,5 milioane de lei vechi într-un detector de metale care îl ajută să caute mai ușor prețioasa „pradă”, /p.3

Drumuri blocate de vremea rea
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■ Pe mai multe dru
muri județene și comu
nale circulația are loc 
în condiții grele.Deva (I.J.) - Stratul de zăpadă bătătorită de pe drumurile județului Hunedoara pune mari probleme circulației rutiere. Pe DN 66 între localitățile Bănită și Petroșani circulația s-a făcut în con

diții deosebite, cu viteze de până la 20 km pe oră, după ce zăpada care a continuat să cadă a ridicat stratul depus la peste 3 centimetri. în zonele de munte traficul rutier aproape că a fost blocat în comunele Lelese, Lunca Cernii, dar și la Feregi, unde temperatura aerului a coborât sub -5 grade Celsius. Pe tot parcursul zilei de ieri temperaturile au oscilat în jurul va

lorii de zero grade Celsius, potrivit datelor DJD Hunedoara. în zonele Hunedoara și Orăștie cade lapoviță, iar la Brad, Petroșani și Hațeg ninge slab. Pe tot parcursul zilei s-a acționat cu utilaje și material antiderapant pentru îndepărtarea zăpezii. Pentru anumite drumuri Serviciul Poliției Rutiere Hunedoara recomandă folosirea lanțurilor antiderapante, /p.3, p.6

în „foame"
Deva (I.J.) - Societățile comerciale cu un singur angajat - patronul - au devenit o raritate pentru județul Hunedoara. Doar cei care au o sursă de venit suplimentară mai rezistă impozitelor și taxelor care au crescut i exponențial în ultimii doi ani. /p.5

Dotările unităților din învățământul 
preuniversitar
Situația tipur-fof rfr ferestre: . 

Gatiea- < itârtiă bber, sursa J v Munedava

A furat ca să-și ia țigări
■ Un bărbat din Sime- 
ria a furat o baterie de 
la o Dacie, pentru a-și 
cumpăra țigări.

Simeria (M.T.) - Un bărbat de 52 de ani, Ioan G., a fost prins de polițiști, după ce a furat bateria unui autoturism Dacia 1310. Mașina era oprită pe strada Gării, din localitate, când bărbatul a forțat capota autoturismului și a furat bateria. în turma anchetei acesta a declarat că bateria

urma să o vândă și să-și cumpere țigări. „în urma cercetărilor efectuate de polițiști s-a reușit documentarea altor cinci tentative de spargere a unor societăți comerciale amplasate pe raza orașului Simeria, care au fost comise în perioada octombrie 2006 - ianuarie 2007. Toate cauzele figurau în evidența celor cu A.N.”, a declarat inspector principal Magda Popa. Bărbatul este cercetat în stare de arest preventiv pentru furt calificat.
Actorii din comedia „Fiecare se simte normal” (Lit tle Miss Sunshine) au primit, din partea Sindicatului Actorilor de la Hollywood, premiul pentru cea mai bună prestație colectivă. Zp. 12 (Foto: epa)
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PE SCURT
• J 4 4 î 4 4 4 < 4*4 4 4 J 4 4 4 4 4 4 4*4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 J 4 4 44 4• Scrisoare. Președintele PC, Dan Voicu- lescu, i-a trimis, luni, o scrisoare președintelui Băsescu în care îi cere să desecre- tizeze și să prezinte cele trei convorbiri telefonice avute pe tema ALRO cu fostul ministru al Economiei și Comerțului, Codruț Șereș. (MF)• Falsuri. Departamentul pentru Familie și Probleme Sociale a cerut poliției irlandeze să investigheze informațiile pot^hrit cărora infractorii oferă imigranților români coduri de asigurare socială, în schimbul unor sume de bani. (MF)

Moțiune
București (MF) - PSD va depune, la începutul sesiunii parlamentare, o moțiune simplă pe tema Justiției. Geoană a anunțat și că, tot la începutul sesiunii parlamentare, PSD va solicita premierului Tăriceanu să se prezinte în fata Parlamentului cu un Guvern restructurat.

Focuri cecene
Cecenia (MF) - Patru militari ruși și un rebel cecen au fost uciși, ieri, în confruntările armate din sudul Ceceniei, a relatat agenția de presă Interfax, citată de Reu- ters. Potrivit sursei citate, un grup de militari ruși au fost victimele unei ambuscade în timp ce efectuau o operațiune într-o zonă forestieră din apropierea orașului Gudermes, unde se află și cartierul general al lui Ramzan Kadîrov, premierul, prorus al. Ceceniei.

Premierul Tări
ceanu (Foto: EPA) 

| Proces 
I pierdut

București (MF) - Pre- 
i mierul Tăriceanu a 
i fost obligat de 
; instanță să îl repună 
i în funcție pe fostul 
i vicepreședinte și sub- 
î secretar de stat la 
i Institutul pentru 
î Memoria Exilului 
i Românesc, Adrian 
i Niculescu, și să-i 
i achite acestuia 
i despăgubiri. în vara 
; anului 2005, 
j Tăriceanu l-a destituit 
i pe Adrian Niculescu,
i iar acesta l-a acționat
i în judecată, solicitând
î să fie repus în postul

de vicepreședinte și 
i să i se plătească o 
i despăgubire egală cu 
= salariile și celelalte 
j. . drepturi, actualizate 
i cu rata inflației.

Vizita. Ministrul Apărării, Sorin Frunzăverde, și șeful Statului Major General, amiralul Gheorghe Marin, vor face, în 30 ianuarie - 3 februarie, o vizită de lucru în SUA, unde vor avea întâlniri cu adjunctul secretarului apărării, subsecretarul de stat pentru afaceri politice și ctf
(Foto: FAN)alti oficiali americani.

către Rusia(MF) - Iranul dorește ca Rusia să medieze în cadrul Consiliului de Securitate ONU criza stârnită de programul său nuclear, relatează postul public de radio de la Teheran, citat de cotidianul Los Angeles Times, în ediția electronică. „Iranul încearcă să afle noi propuneri din partea Rusiei, cum ar fi îmbogățirea uraniului pe teritoriul Rusiei. De asemenea, așteaptă ca Moscova să negocieze cu comunitatea internațională pentru depășirea crizei nucleare”.
Cotidian editat de SC Inform Media SRL,

Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A
Nr. ISSN 1220-9570

■Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Alianța
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■ Pentru alegerile de 
europarlamentari PD a 
decis că nu va merge pe 
listă comună cu PNL.

București (MF) ■ PD va participa singur pe liste la alegerile pentru Parlamentul European, a anunțat, ieri, liderul PD, Emil Boc, la finalul

Emil Boc se distanțează de PNL
(Foto: FAN)

A
Atentat. Trei persoane au fost ucise și alte câteva rănite grav, ieri, într-un atentat sinucigaș comis într-un centru comercial din Eilat, în sudul Israelului. Autorul atentatului din stațiunea israeliană Eilat este Mohamad Faysal Al-Siksek, un tânăr pales- ‘ tinian în vârstă de 21 de ani, originar din Fâșia Gaza, membru al grupării islamice Jihadul Islamic. (Foto: EPA)

se desparte oficialședinței Biroului Permanent Național. Boc a precizat că decizia a fost luată de BPN în unanimitate. „în luarea acestei decizii, argumentul decisiv și fundamental a fost aparteneța PD la familia popular-europeană și dorința de a consolida statutul PD ca membru cu drepturi depline al PPE și de aici și dorința noastră de a aduce cât mai muți parlamentari în familia politică europeană”, a spus Emil Boc.Boc a precizat că Protocolul Alianței permite această decizie, pentru că nu are niciun fel de menționare a alegerilor pentru PE. „Ălianta merge mai departe”, a spus Boc.Pe de altă parte, Boc a avertizat PNL că orice vot în Parlament al liberalilor pentru suspendarea din funcție a președintelui României ar

duce la ruperea „de fapt și de drept” a Alianței. De altfel, Adriean Videanu a fost desemnat șeful campaniei electorale a PD pentru aceste alegeri.
„Băsescu-inamicul 
numărul 1”Pe de altă parte, vicepreședintele PNL Ludovic Orban a declarat, pentru MEDIA- FAX, că decizia PD de a participa singur pe liste la alegerile pentru PE poate fi calificată drept „începutul sfârșitului Alianței D.A.”, ceea ce și-a dorit Traian Băsescu, „inamicul public numărul 1 al PNL și al Guvernului”.Ludovic Orban a mai precizat că „ceea ce s-a întâmplat astăzi (luni - n.r.) la PD reprezintă un deznodământ așteptat, o decizie previzibilă care s-a formalizat astăzi, dar

Ludovic Orban îl acuză pe 
Băsescu (Foto: FAN)care fusese luată de cel puțin două luni și jumătate.„Din punctul meu de vedere, decizia PD poate fi calificată ca începutul sfârșitului Alianței Dreptate și Adevăr, lucru pe care și-l dorește de mult timp Traian Băsescu, inamicul public numărul 1 al PNL și al Guvernului Alianței”, a adăugat Orban.

Băsescu și Părvanov, 
la Bruxelles

Bruxelles (MF) - Președinții României și Bulgariei, Traian Băsescu și Gheorghi Părvanov, vor rosti, la Bruxelles, câte un discurs oficial în fața Parlamentului European, miercuri, la ora 16.00, și, respectiv, joi la ora 12.00, ambii având prevăzute întrevederi cu președintele Legislativului UE. Hans-Gert Poettering.

Poettering se întâlnește astăzi cu Băsescu, de la ora 16.45, iar cu Părvanov, mâine de la ora 11.25. De asemenea, mâine, la Ora 15.45, Poettering și Băsescu vor susține o conferință de presă comună, se arată într-un comunicat al Parlamentului European remis, ieri, agenției MEDIA- FAX.
Explicații în Comisia SenatuluiBucurești (MF) - Președintele PC, Dan Voiculescu, solicită Comisiei de politică externă a Senatului invitarea

Dan Voiculescu (Foto: FAN)

ambasadorului Republicii Ungare la București, Terenyi Janos, la o întrevedere, dorind „lămuriri în legătură cu situația de la frontiera româ- no-ungară”, informează PC, într-un comunicat remis, luni, MEDIAFAX. Conform sursei citate, la punctele de frontieră cu țara vecină „unii vameșii unguri îi sfidează pe turiștii români și invocă legi care nu există, restrictionându-le alea

toriu intrarea pe teritoriul Ungariei și interzicându-le accesul cu anumite produse”. Președintele conservator dorește ca ambasadorul Terenyi să precizeze într-o întâlnire cu membrii Comisiei de politică externă din Senat dacă interdicțiile invocate de vameșii unguri sunt stabilite prin lege și „cum se face că legea nu se aplică în toate punctele de frontieră”.
PLD cu acte în regulăBucurești (MF) - Tribunalul București a admis, luni, cererea de înscriere ca partid politic a PLD, decizia putând fi contestată la Curtea de Apel București. După ce decizia de înscriere a partidului va rămâne definitivă și irevocabilă, PLD va fi trecut în Registrul partidelor politice. Singura cerere de intervenție admisă a fost cea formulată, săptămâna trecută, de Partidul Național Liberal (PNL),

restul de nouă fiind respinse pe parcursul celor două termene de judecată desfășurate în acest proces. Partidul politic dobândește personalitate juridică de la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii instanței privind admiterea cererii de înregistrare. Partidele politice ale căror cereri de înregistrare au fost admise sunt înscrise în Registrul partidelor politice. Theodor Stolojan (Foto: fan)

Consultări
București (MF)Președintele PSD, Mircea Geoană, a declarat ieri că liderii PSD vor iniția, joi, consultări cu celelalte formațiuni din opoziție interesate de sprijinirea demersului de suspendare din funcție a lui Traian Băsescu. Geoană a adăugat că partidele vizate sunt PRM și PC. Până în momentul de fată, doar PRM și-a exprimat sprijinul, iar PC a exprimat unele rezerve în ceea ce privește argumentele invocate de so- cial-democrati. Surse din PSD au relatat, pentru MEDIAFAX, că textul sesizării către Curtea Constituțională, redactat în mare parte de senatorul 'Antonie Iorgovan, are dimensiuni considerabile, iar conducerea PSD a cerut reducerea sa la câteva puncte esențiale.
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• Taximetrist fără licență. Un bărbat de 27 de ani, Alexandru L., din Petrila, taximetrist, a fost prins de polițiști în timp ce efectua activități de taximetrie, fără a poseda licență. (M.T.)

Cod portocaliu 
la Președinție
Adrian SAlăgean________
adrian, salagean@informmedla.ra

Uriașa tornadă a intereselor de clan s- 
a pus în mișcare. După ce președin
tele Băsescu a „vorbit din casă", duelul 

palatelor s-a extins într-un război total. Se 
vorbește de o luare pe lopată a structurii de 
putere actuală și răsturnarea ei în forme 
imprevizibile. Pentru că suspendarea 
președintelui asta ar fi. PSD-ul are toate 
semnăturile necesare pentru a amorsa pro
cedura de suspendare a lui Băsescu. Toto
dată, este pe rol simplificarea procedurii de 
demitere a șefului statului.

După această punere în poziție, par
tidul lui Geoană, face joc pasiv 
așteptând alianțe. PRM-ul, în stilul caracte

ristic, se aruncă cu capul înainte pentru 
suspendare. UDMR-ul, stând la „căldurică", 

. zice că totul este doar un „joc de imagine" 
al PSD. Poziția PC-ului, mereu suspectabilă. 
După ce cu doar o săptămână înainte 
Voiculescu aproape mușca din președinte, 
acum PC a ieșit cu O declarație de genul 
„mai vedem, mai analizăm". Sau PC este 
lovit de cea mai cruntă dezorientare 
politică, sau partidul are un „new deal" cu 
Cotroceniul. In modul consacrat, partidul 
președintelui joacă și acum, la risc, totul pe 
o carte. Imediat ce liberalii au declarat că

Primăria n-are nici o soluție
5

■ O fetiță de opt ani 
din Brad, a supraviețuit 
după ce a fost atacată 
de nouă câini.

Ociu (T.S.) - Cererea localnicilor din satul Ociu este îndreptățită. Nimeni nu a luat nici o măsură în privința câinilor ucigași. Purtătorul de cuvânt în cadrul IPJ Hunedoara, Bogdan Nițu, a declarat că la această dată Poliția finalizează acest dosar pe care îl va înainta Parchetului. „Conform legii, Dra- gomir Crișan trebuie să răspundă pentru crima comisă de animalele sale. Imediat ce vom finaliza dosarul îl vom înainta Parchetului”, a spus Nițu.
Vreți să-i împușc eu?Cât despre primarul comunei, Milu Folescu, acesta consideră că situația îl depășește. „Am vorbit cu veterinarul care a spus că animalele trebuie să stea închise 16 zile. Asta ca să vedem dacă nu sunt turbate. în rest, nu
Se anunță zăpadă și viscol

ei nu vor vota pentru suspendare, PD-ul 
anunță că va candida singur la alegerile 
parlamentare europene. PNL este din nou 

»^pus în umilitoarea ipostază de a întoarce iar 
^obrajii și așa roșiți de atâtea palme.

Pare că președintele se joacă cu focul.
Nimeni nu știe acum până unde vor 

merge partidele în problema suspendării 
președintelui. Cert e că la Cotroceni se 
anunță cod portocaliu...

pBătut de concubinul mamei
Lupeni (M.T.) - Un copil de patru ani, din Lupeni, a fost bătut de concubinul mamei sale. Acesta, Robert S., susține că s-a enervat pe copil și i-a aplicat două palme, după care copilul s-a lovit cu capul de perete. Laurențiu B. a fost transportat de urgență, ieri dimineață, la Spitalul Petroșani, secția de neurochirurgie. în urma unui examen tomografie, medicii au stabilit că micuțul a suferit un traumatism cranio-cerebral acut închis și multiple fracturi, iar viața i-a fost pusă în pericol. Bărbatului i-a fost întocmit dosar penal și este cercetat în stare de libertate pentru vătămare corporală gravă.

■ Viscolul puternic și 
ploaia care a căzut 
permanent a lăsat fără 
curent 27 de sate.Deva (I.J.) - 27 de sate hunedorene au rămas fără curent din cauza condițiilor meteo, după ce aproape 24 de ore a plouat continuu, iar vântul a suflat la viteze foarte mari. Localitățile cele mai afectate sunt situate în zonele Ilia și Vorța, la 30 kilometri vest de municipiul Deva, au precizat surse oficiale din cadrul companiei Enel Electrica Banat.Cea mai mare parte a defectelor .au fost remediate în cursul zilei de ieri de echipele de intervenție din cadrul societății.“Stratul de zăpadă din
De sărăcie, îți iei detector de metale!

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

de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 

cu DA sau NU, însoțind răspunsul cu scurte comentarii. 

Rezultatul votului va fi publicat la sfârșitul săptămânii, 

alături de cele mai interesante comentarii.

Vot prin 
SMS

CUVÂm

Trimite SMS conținând cuvântul DA la numărul 

0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 

comentarii, însoțite de nume.

2 întrebarea săptămânii: Credeți că 

r'» președintele Băsescu va fi sus

pendat din funcție?

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.

■ Pentru a găsi mai 
ușor fierul vechi, un 
hunedorean și-a luat 
un detector de metale.
Tiberiu Stroia
tiberiu,stroia@informmedia.roLupeni - în 1996, după 13 ani de muncă în minerit în Valea Jiului, Teodor Iordan, în vârstă de 62 de ani, din Lupeni, a ieșit cu ordonanța. Pe atunci, spera că cele câteva zeci de milioane de lei vechi, primite în schimbul renunțării la minerit, să-l ajute să-și găsească un alt rost în viață. în scurt timp, însă, și-a dat seama că s-a înșelat. „De banii primiți mi- am cumpărat un televizor color, o mașină de spălat și deva mobilă. Restul i-am băut cu ortacii prin birturi”, povestește Teodor.
Sărăcie cruntăDupă ce și-a terminat banii primiți de la stat, Teodor s-a trezit în situația de a nu avea din ce să trăiască. „Am lucrat la mai mulți patroni, dar toți se descotoroseau de mine. Eram prea bătrân, iar puterile mă lăsau cu fiecare zi. Astfel, am început să caut fier vechi pe care îl vindeam centrelor de colectare. Câștigam

Gianina, o altă victimă a câinilorștiu ce să fac. Voi vorbi și cu prefectul pentru a vedea ce trebuie făcut. Știu că oamenii sunt îngrijorați, dar, ce vreți, să vin eu să împușc câinii?”, concluzionează primarul.
O altă victimăPlecând de la acest tragic eveniment, Cuvântul Liber a dorit să vă ofere amănunte despre alt caz, Ia fel de îngrozitor. Este vorba de povestea Gianinei Ghiurca, fetița care în urmă cu opt luni a fost ata
stațiunile Straja și Parâng măsoară peste 50 de centrimetri și ninge în continuare, drept pentru care jandarmii montani și salva- montiștii supraveghează per- manet traseele montane din masivul Retezat, munții Vulcan, Parâng și Șureanu, precum stațiunile montane Straja și Parâng pentru a preveni producerea vreunui accident sau rătăcirea turiștilor”, declară George Resiga, șeful serviciului Salvamont Lupeni.Potrivit Institutului Național de Meteorologie, vremea se va menține în continuare rea, cu zăpadă și viscol. Temperaturile prognozate pentru întreaga săptămână se vor încadra între -7 și -10 grade Celsius și -2, -3 grade Celsius, maximele.

Fostul miner din Valea Jiului folosește tehnologie modernă ca să alunge sărăciaîn fiecare zi bani cu care îmi permiteam să supraviețuiesc. Dar de la o vreme și fierul vechi s-a cam terminat. Așa că am ajuns să săpăm în zona fostelor halde miniere pentru a găsi ceva fier vechi”, povestește Teodor.
Detectorul de metalePentru a face față cu mai multă ușurință noilor „provocări” și pentru a reuși să adune fierul vechi care să- i asigure supraviețuirea, Teodor a investit într-un aparat. „Am cumpărat un detector de metale din piață. Cu ăsta caut 

cată de nouă câini comunitari undeva la marginea municipiului Brad. Astăzi, copilul poartă o căciulită cu care încearcă să ascundă faptul că îi lipsește o parte din scalp. Se joacă alături de ceilalți copii și este prea mică pentru a realiza că, în timp, va avea probleme de integrare în societate. Cât despre părinții Gianinei, aceștia speră că operațiile de transplant de păr, pe care le va face în vară, îi vor reda fetiței înfă
Microbuze pentru elevi
■ în județ vor mai 
veni încă 25 de 
microbuze pentru 
transportul școlarilor.Deva (S.B.) - în 2006, în județul nostru au fost repartizate 17 microbuze școlare destinate! transportului elevilor din mediul rural. Trei dintre acestea vor deservi unități de învățământ și Inspectoratul Școlar Județean. Microbuzele au fost repartizate în județul Hunedoara în primul rând după criteriul comasării de școli și în al doilea rând după distanțele pe care le aveau de parcurs elevii până la școala unde

fierul vechi care e sub pământ. Când îl găsesc mă apuc de săpat împreună cu nepotul meu. Reușesc să găsesc, uneori cu mari eforturi, circa 20-30 de kilograme pe zi și îl vând cu 4.000 de lei vechi la centrele de colectare”, povestește minerul.Noua „tehnologie” folosită de Teodor a creat o oarecare antipatie în rândul celor care „sapă unde apucă”. Cu toate acestea, fostul miner susține că uneroi sapă câte o jumătate de metru adâncime fără a găsi altceva decât niște bucățele mici de metal. 

țișarea de altădată. „îmi place Ia școală, dar mă tem de câini”, spune, senină, Gianina. între timp, la câțiva kilometri de Brad, o femeie în vârstă de 69 de ani a murit sfâșiată de câinii nepotului său.Gianina Ghiurca, copilul de opt ani de la Brad, se poate considera o fetiță fericită. Și asta pentru că a reușit să scape din colții maidanezilor. Cât despre vinovați, ei... continuă să lipsească cu desăvârșire.
urmează cursurile. La nivel de țară, MEdC va cumpăra, în 2007, încă 800 de microbuze. Autovehiculele vor costa aproximativ 30 de milioane de euro. Potrivit ministrului Mihail Hărdău, noile microbuze vor fi repartizate pe cele șapte regiuni și vor avea un număr de locuri mai mare decât cele achiziționate până acum. Astfel, elevii vor fi transportați în vehicule cu 24 sau 40 de locuri. Pentru achiziționarea mașinilor se vor organiza, de această dată, licitații în fiecare centru regional. Pentru județul Hunedoara, licitația va avea loc la Caraș-Severin.

închiderea marilor coloși industriali care odinioară susțineau întreg județul Hunedoara a creat mari probleme Sociale.Actualmente, chiar dacă datele referitoare la șomaj sunt oarecum liniștitoare, ele nu reflectă realitatea. Există mii de hunedoreni care nu mai beneficiază de ajutor de șomaj și care au ieșit din evidențele statului. Acesta este unul dintre motivele pentru care la nivel de indicatori sociali județul Hunedoara se „laudă” cu o scădere a șomajului.

mailto:salagean@informmedla.ra
mailto:stroia@informmedia.ro


1852 - 5-a născut Ion Luca Caraqiale (m. 1911) (foto), 

1882 - S-a născut Franklin Delano Roosevelt, al 32- 

lea președinte al Statelor Unite ale Americii.

1931 - S-a născut actorul ame- 

ț ~ rican Gene Hackman («Conver

ti j 1932 - S-a născut scriitorul Dinu
* J Săraru («Niște țărani»),____________

1933 - Adolf Hitler este numit 

cancelar al Germaniei.____________

1948 - Moare'Mahatma Gan- 

dhi, lider spiritual și politic al Indiei, asasinat de extre 

miști (n. 1870).

1951 - S-a născut Phil Gollins, cântăreț și baterist bri

tanic.

W olani UI

Prognoza pentru astăziCer parțial noros. Maxima va fi de 3°C, iar minima de -1°C.
Prognoza pentru două zile
Miercuri. Cer parțial noros. Maxima va fi de 6°C, iar minima de -2QC.Joi. Lapoviță. Temperatura maximă va fi de 5°C. Minima va fi de circa -3°C.

I Calendar Creștin-Ortodox_______________________________

Sfinții Trei Ierarhi; Vasile cel Mare, Grigorie Teologul 

și loan Gură-de-Aur,' Sf. Ier. Ipolit al Romei; Sf.Bathil- 

da, regina Franței.

Calendar Romano-CatoHc_______________ ________________
Ss Martina, fc.m.; Olga, fc.

Calendar Greco-Catollc___________________________________
Cei trei Ss. Mari Ierarhi și Dascăli: Vasile cel Mare,

I Grigorie Teologul și loan Gură-de-Aur. S. Hipolit, pp.m
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Dimineața primiți o veste proastă de la o rudă din altă loca
litate. Sunteți nevoit să faceți cheltuieli neprevăzute, peste I 
posibilitățile dumneavoastră. Nu vă faceți griji! |
Taur

S-ar putea să vă supărați pe un prieten care nu vă 
returnează un împrumut. Nu vă ambalați, s-ar putea să 
nu o facă intenționat! Vă recomandăm să aveți răbdare.
Gemeni j"\.

Relațiile sentimentale se pot tensiona și mai mult din cauza 
discuțiilor în contradictoriu. Vă recomandăm să fiți mai 
atent cum vorbiți, La nervi, este posibil să rostiți cuvinte 
grele. Ascultați sfaturile unei femei mai în vârstă!
Rac

Ar fi bine să vă rezolvați problemele importante dimineața 
când sunteți mai energic. După-amiază s-ar putea să fiți 
dezamăgit de un prieten în care ați avut încredere. Pe 
plan sentimental, traversați o perioadă favorabilă.
Leu |

Relațiile sociale ar putea fi afectate de o deziluzie pe plan , 
sentimental. Nu refuzați comunicarea cu cei din jur și expri- 
mați-vă clar, pentru a evita neînțelegerile! .
Fecioară

Aveți tendința să-i criticați pe toți. Vă sfătuim să nu i 
exagerați, pentru că este posibil să jigniți o persoană mai 
în vârstă din familie. După-amiază plecați într-o vizită unde 
vă simțiți foarte bine.

iNTBERUPEBI APÂ, UZ, CBBBB
Energie electrică___________________________________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă, în 

vederea executării de lucrări programate, între orele: 

8.00-14.00 în localitatea Hunedoara, str. George Enes- 

cu, bl.6, sc.C, D, str. Pescărușului, bl. 18, sc.A, Bule

vardul Corvip, bl.3.

9,00-15.00 în Deva, str. Axente Sever, Șt.O.losif și în 

zonele Prefectură, Consiliul Județean, Obiectiv Spe

ciale. Casa Groza, Restaurant Perla, Pompe Parc.

11.00-16.00 în localitatea Petros și zona blocuri Baru 

Mare.

Gaz__________j:___________ _________________
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă____________________________________________________________
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.

Soluția Integramel din numărul 

precedent: P-L-C-B-0RNIT0- 

LOG - I0LE - ATU - AGRARI - GG 

-OM - NEGRU - FRATE - ROS - 

I - LU - CAST - UP - GURU - I - 

IC - CAREU - UNIC - CIOC - GRU

PA - NI - PUICA - IP - L - INIMA 

- ITAN

TELEFOANE 1JT1LE
Dispecerat apă rece 227087

Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.e. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

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

REȚETA ZILEI

Ruladă cu ouă
Ingrediente: 1 kg carne de porc tocată, 1 cană pes

met, 5 ouă, 4 linguri cașcaval răzuit, pătrunjel tocat, 

1 ceapă răzuită, sare, piper, prapor.

Mod de preparare: Carnea tocată se amestecă cu pes

metul, 1 ou, ceapa răzuită pe răzătoarea mică, cașca

valul, pătrunjelul și se potrivește de sare și piper. Se 

întinde carnea în formă dreptunghiulară și se pun cele 

4 ouă (fierte tari) pe lung apoi se rulează carnea în jurul 

lor. Praporul se înfășoară în jurul ruladei. Se stropește 

cu ulei de măsline o tavă termorezistentă în care se 

așază rulada. Se dă la cuptor în jur de o oră, la 190 

grade C doar cu rezistența inferioară (în cazul unui cup

tor electric) - căldura difuzată numai din partea de jos 

a cuptorului, apoi încă 30 de minute cu ambele rezis

tențe pentru a se rumeni și deasupra. Se servește cu 

garnitură de piure de cartofi și salată verde cu roșii și 

ceapă.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

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

8:55 Eurovislon 2007. Dru
mul spre Helsinki. 

Videodipuri 
9:10 Dis-de-seară (r) 
10:20 Puterea florilor (doc.) 

10:25 Arhiva de serviciu. 
Pseudonime celebre 

10:30 Profesioniștii (r) 
11:30 Sănătate pentru toții

(r)
12:00 Ne vedem la... TVRI 

Talk-show. Transmisi

une directă
13:00 Hannah Montana (s) 
13:30 Desene animate. Club

Dlsney (SUA) 
14:00 Jurnalul TVR 

15:00 Deliciile bucătăriei 

15:30 Oglinda retrovizoare 
16:00 Kronika 
17:00 Jurnalul TVR 
17:15 Atom. Mâine este 

acum!
17:45 Dis-de-seară 

18:40 Eurovision 2007 
19:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo

20:20 Intre bine și rău.
Transmisiune directă 

21:50 Anatomia lui Grey (ep.

4, dramă, SUA 2005) 
22:45 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo 
23:15 Dinastia (ep. 16) 
23:45 Arhiva de serviau.

Trenul albastru - Tito 
23:50 Celebritățile timpului 

ntău (1 episod) 
24.-UÎI Viața ca-n filme (ep.

o 40, comedie, SUA, 
1990)

0:35 Tiptoes (dramă/love 

story, SUA/Franța, 
2003). Cu: Gary Old- 
man, Peter Dinklage

2:20 Jurnalul TVR (r) 
3:25 Dănutz SRL - Super- 

maricet de divertisment 
(r)

4:45 Oglinda retrovizoare
(r)

5:15 Dinastia (r) 
5:45 Atom. Mâine este 

acum! (r)
6:15 Deliciile bucătăriei (r)

7:00 Știrile ProTv. 

Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 

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

10*5 Om sărac, om bogat 
(s, r)

11țj Dispăruți fără urmă 
(s, r)

12:15 La Bloc (r) 
13:00 Știrile ProTv 
13*5 Marele cutremur din

Los Angeles (partea a 
ll-a) (dramă, SUA, 
1990). Cu: Dean 
Absțon, Lindsay Frost, 
Dan Lauria, Joe Spano 

16D0 Tânăr și neliniștit (s).
13 Cu: Eric Braeden, 

Joshua Morrow, Lau- 
reen Beli

17:00 Știrile ProTv. Vremea 

17:45 Om sărac, om bogat
I3(serial, comedie). Cu: 

Horia Brenciu, Șerban 
lonescu, llinca Goia, 
Cristina Deleanu, Clau- 
dia leremia 

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

Vremea

2030 Al șaptelea manuscris
O (partea I) 

(acțiune/aventuri, 
SUA/ltalia, 1999). Cu: 
Wilfried Baasner, Jeff 
Fahey, Karina Lom
bard. R.: Kevin Connor 

22:15 La Bloc (r) 
23:00 Știrile ProTv. Sport 
23:45 Prietenie pe muchie

Hde cuțit (ep. 11, SUA, 
2003). Cu: Dylan 
Walsh, Julian McMa- 
hon, John Hensley, 
Valerie Cruz

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

cartea (r)
1:15 Știrile Pro Tv 
2:15 Prietenie pe muchie

13 de cuțit (r) 
3:30 Pro Motor (r) 
4:30 Parte de carte

(reluare)
5:30 Apropo Tv

(reluare)
6:30 Stilul Oana Cuzino

(reluare)

6:00 în gura presei cu

Mircea Badea
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, Italia, 

01999). Cu: Sara 
Armentano, Raffaella 
Berge, Giorgio Biavati, 
Francesca Bielli 

12:00 Vocea inimii (serial) 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe
13:45 Povestea unui cavaler 

(film, r) 
16:00 Observator 
16:45 9595, te învață ce să 

fad
18:00 Vocea inimii (serial, 

dramă, România, 
ra2006). Cu: loan Isaiu, 
"Toma Dănilă, Olga 

Delia Mateescu. 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan, Ion 
Dichiseanu

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

20:30 Din dragoste 
(emisiune de 
divertisment) 

22:30 Animat Planet 
(divertisment) 

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

24®0 Fantoma (thriller, 
SUA, 1990). Cu: 
Michael Madsen, Gary- 
Hiroyuki Tagawa, 
Chung Lai. R.: Douglas 
Jackson

2:30 Concurs interactiv 
3:30 Observator (r) 
4:15 9595 (r) 
5:15 Vivere (r)

Redacția Jurnal TV 
nu iți asumă 

răspunderea pentru 
eventualele modi
ficări survenite In 

programele TV, 
după închiderea 

ediției.

Balanță

Totul pare să vă meargă perfect și nimic nu vă poate indis
pune. Sunteți nerăbdător să vă exprimați și să acționați. 
Vă sfătuim să nu vă grăbiți, pentru că rlscați să faceți gafe , 
regretabile. După-amiază e posibil să deveniți capricios!
Scorpion

Sunteți decis să faceți schimbări radicale în privința relațiilor I 
sentimentale. Planurile pe care vi le-ați făcut pentru azi au 
mari șanse de reușită, dar trebuie să aveți răbdare.
Săgetător

Aveți ocazia să rezolvați o problemă financiară care vă stre- 
sează de câteva zile. Este o zi bună pentru consolidarea - 
prieteniilor șl întâlnirilor cu persoane importante.
Capricorn I

Dimineața aveți de făcut câteva drumuri scurte în interes 
personal. Vă recomandăm să fiți foarte atent cu banii și | 
cu documentele, să nu le uitați pe undeva. Evitați discuțiile 
în contradictoriu cu persoana iubită!
Vărsător

Vă indispun pierderile pe care le-ați suferit cu o afacere 
nerentabilă. Traversați o perioadă în care credeți că toți 
vă sunt împotrivă și că nu vă iese nimic. Nu fiți pesimist, I 
în curând va fi mal bine! .

Nervozitatea cauzată de problemele financiare poate să vă 
creeze probleme la serviciu. Vă recomandăm să vă.păstrați 
calmul! O ceartă cu partenerul nu poate decât să agraveze 
situația. După-amiază, limitați-vă la activități de rutină!

8:00 Lecția de... știință (doc.) 
8:30 Aventuri din Kytera (r) 
9:00 Dinotopia (r) 10.00 Tono- 
matul DP2 11:30 Lege și 
ordine (r) 12:25 Populații 
străvechi (doc., r) 13:00 
Zestrea românilor (r) 14:00 
ABC... de ce? 14:30 Aventuri 
din Kytera (s) 15:00 împreună 

în Europa 16:00 Jurnalul TVR
(r) 16:30 Tribuna partidelor 
parlamentare 17:00 Dinotopia
(s) 18:00 Lecția de... 
geografie. Amazonia (doc.) 
18:35 Lege și ordine (s) 19:25 
Școala părinților (doc.) 20:00 
Jobbing 20:30 Arta supravie
țuirii 21:00 Ora de știri 22:10 
Manon, fata izvoarelor 
(dramă, Franța, 1986) 0:10 
Campionatul de comedie (r) 
0:40 Familia mea dementă (d. 
a.) 1:10 Jurnalul Euronews 
1:25 Tonomatul DP2 (r)

7:00 Poză la minut (s) 8:00 
Malcolm și Eddie (s) 9:00 
Dimineața cu Răzvan și Dani 
11:00 Raven (s, SUA, 2002) 
12:00 Look who is winnîng 
13:00 Țara Iu' Papură Vouă 
(divertisment) 13:20 look who 
is winning 14:30 Miezul pro
blemei (r) 16:30 Bărbatul din 
vis (s, Venezuela) 17:30 
Naționala de bere 1830 Știri 
20:00 Țara Iu' Papură Vouă 
(divertisment) 20:15 Trei cea
suri... 22:00 Miezul problemei 
24:00 Film artistic 2:10 Trei 
ceasuri... (r)

10:20 Lumea Pro Cinema (r) 
11:15 Calea misterelor (r) 12:15 
Joan din Arcadia (r) 13:15 

Monștrii lui Brady (s) 13:45 O 
familie ciudată (s) 14:15 Wal- 
ker, polițist texan (r) 15:30 
Smallville (r) 16:30 Iubire în 

lumina reflectoarelor (r) 17:00 
Calea misterelor (s) 18:00
Joan din Arcadia (s) î 9.00 Wal- 

ker, polițist texan (s) 2020 Ele 
spionează (s) 2130 Iubire în 
lumina reflectoarelor (s) 2200 

Sosia (acțiune/thriiler, SUA, 

2000)

7:00 Iubire de mamă (r) 9:00 
Culoarea păcatului (s). Cu: 
Reynaldo Gianecchini, Gio- 
vanna Antonelli 11:00 Pariul 
iubirii (s). Cu: Patricia Man- 
terola 13:30 Jurământul (s) 
15:30 Iubire de mamă (s, Mex- 
ic/SUA, 2005) 17:30 Poveștiri 
adevărate 18:30 Rebelde (s) 
20:30 Iubire ca în filme (s, r) 
21:30 SOS, viața mea! (s, 
Argentina, 2006). Cu: Natalia 
Oreiro, Facundo Arana 23:30 
Jurământul (r) 1:15 Poveștiri 
adevărate (r) 2:15 Iubire ca în 
filme (s, r) 3:15 Acasă în 
bucătărie (r) 4:00 Amy, fetița 
cu ghiozdanul albastru (s)

7:00 Camera de râs 7:25 
Dragoste și putere (r) 8:00 
Sport cu Florentina 8:15 Ca
mera de râs 830 Conan aven
turierul (ep. 19) 9:30 Al 7-lea 
cer (s, r) 1100 Tele RON1230 
Play 14:10 Dragoste și putere 
(s) 14:45 Fata din vecini 
(comedie, SUA, 2006) 1625 
Al 7-lea cer (s) 1725 Mon
denii (r) 18:00 Focus 19:00 
Camera de râs 1920 Cele mai 
uimitoare filme din lume 
20:00 in tandem (comedie, 

SUA, 1995) 22:00 Mondenii 
(ep. 2, r) 22:30 Focus Plus 
23:30 Trădați în dragoste (r) 
030 Focus (r)

9:00 Euromaxx (r) 930 Euro- 
maxx 10:00 Euroblitz - 
Oamenii și politica 10:30 

Euroblitz - Arta 11:00 Ne 
privește 12:00 Știri 13:05 Un 
nou început (r) 13:35 Emisi
une religioasă (r) 14:00 

Teleshopping 14:35 Lumea 
cărților. Cu George Mihalcea 

15:35 Euroblitz Oamenii și 
politica (documentar, reluare) 

16:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru (r) 18:00 6! Vine 

presa! Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela 20:00 By Monica 
Columbeanu 22:00 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru 

24:00 6! Vine presa! (r)

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

7:35 Pizza, sufletul meui 
(aventuri, SUA, 2005) 9:05 
Tatăl și cei pami copii (come
die, Danemarca, 2005) 10:40 
DL și cina. Smith (romantic, 
SUA, 2005). 12:40 0 boală 
necmjatoare (aramă, Canada, 
zvQ2) 14:10 Lenny, câinele- 
minune (aventuri, SUA, 2004) 
1535 Băiatul din balon (come
die, SUA, 2001) 17:00 Yu-Gi- 
Ohl (animație, Japonia. 2004) 
18:35 V Festival 2006 
(Marea Britanie) 19:40 în corzi 

(dramă, SUA, 2004) 22:00 
Deadwood (Ep. 25, dramă, 
SUA, 2005)

7:00 Bună dimineața, Româ
nia! 11:40 Fabrica 1320 EU, 
România 14:00 Realitatea de 
la 14:00 14:50 Realitatea bur

sieră 15:20 Fabrica 16:50 
Marfă. Cu Dragoș Bucur 17:00 
Realitatea de la 17:00 17:45 
Editorii Realității 18:00 Reali
tatea de la 18:00 1850 Rea
litatea zilei 17:10 Tu faci Rea
litatea 18:50 Realitatea zilei 
21:00 Realitatea de la 21:00 
21:50 Prima ediție 22:05 
100% 23:15 Realitatea all- 
indusive

9:00 Automobile americane 
recondiționate 10:00 Motoci
clete americane 11:00 Con
fruntări și fiare vechi 12:00 

Podul de pe râul Cooper 13:00 

O pradă mortală 14:00 Deza

stre de miliarde 15:00 Cum se 
fabrică diverse lucruri? 16:00 

Mașini pe alese 17:00 Auto

mobile americane recondițio
nate 18:00 Motociclete amer
icane 19:00 Vânătorii de 
mituri 20:00 Tehnologie 

extremă 21:00 Două capete 
lipite 22:00 Dr. G, medic legist 

23:00 Constructorii de moto
ciclete 24:00 Radiografia unui 

dezastru: Explozia din Ensched
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Patroni „muritori" de foame
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1 dolar american

54,6284 lei1 gram aur

2,6358 lei

■ Zeci de firme hune- 
dorene cu un singur 
angajat au ajuns în 
pragul falimentului.

Ina Jubcone__________________
lnaJurcone@infcrniniGdia.ro

Deva - Mai multe firme din județ se văd în imposibilitatea de a mai suporta cheltuielile lunare. Ele aparțin patronilor și lucrătorilor pe cont propriu, așa cum e situația lui Costin Hercea. El spune că este împovărat de birurile puse pe venituri, de impozitele mari și de impozitele pe salariu.
Angajați nepregătiți„Foarte mulți dintre cei care am început pe cont propriu o afacere ne vedem acum

Ponderea patronilor insolvabili a crescut în doi ani cu 4% (Foto: cl)în situația de a nu mai avea de lucru. Firmele mari își permit probabil comisioane pentru ca să „prindă” o lucrare mai mare. Pentru salarii trebuie să plătim la stat, spre exemplu, 70% doar impozite, în acest fel nu putem să mai susținem familia și ne vedem

nevoiți să ne angajăm la stat, care aduce venituri mai mari”, spune Hercea.Mihai Sîrbu, din Deva, are o firmă la care, dacă o duce mai bine, își permite un anga- jat-doi, însă nu permanent. El spune că de vină este și faptul că cei care vor să se anga

jeze sunt foarte slab pregătiți, au pretenții mari și nu sunt în stare să producă nici pentru salariul minim pe economie. „Eu muncesc, eu fac comisioanele, eu îmi fac contabilitatea. Sunt un facto- tuum în firmă pentru că nu găsesc un angajat pe care să mă pot baza. Deschiderea granițelor aduce un fapt fără precedent în județ: nu mai pleacă tinerii la muncă, ci pleacă patronii care au firme cu un singur angajat pentru că, în Occident, sunt mult mai bine plătiți. Asta cred că voi face și eu”, spune Mihai Sîrbu. Potrivit INS, ponderea celor care și-au declarat incapacitatea de a suporta cheltuielile lunare totale a crescut, de la 15,4%, în 2004, la 19,2, în 2006.

Consiliul Județean Hunedoara:

Petru Mărginean, vicepreședinte 09.00-12.00

Inspectoratul de Jandarmi Județean:_______________
Maior loan Anca, adjunct al comandantului 

pentru ordine publică 12.00-14.00

Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță 

Bîrcea Mare_____________________________
Inspector-șef principal Emanoil Bota, 

director

Inspector-șef principal Marcel Mara, 

director adjunct

Șef tură

08.30-11.00

11.00-14.00

14.00-16.30

Primăria Municipiului Orâștie 

losif Blaga, primar 10.00-11.00

r^
’H*k,

Poliția Municipiului Deva_______________________________
Comisar-șef Nicolae Petruș, adjunctul

șefului Poliției Municipiului Deva 10.00-12.00

Amplasarea aparatelor radar în data de 30.01.2007:

- DN 7: Leșnic - Mintia - llia - Zam - limită jud. Arad;

- DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;

- Deva: B-dul Decedai, Calea Zarandului, str. Horea și 

Mihai Eminescu
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Soluțiile jocurilor din numărul precedent

Reguli: ÎNCEPĂTORI
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Disponibilizații, la școală
■ Disponibilizații nu 
vor mai primi din 1 
februarie bani decât în 
anumite condiții.
Ina Jubcone__________________
lni.jurconeolnformmedla.ro

Deva - Regimul în care se vor acorda venituri de completare pentru persoanele ce au fost disponibilizate de la companiile și societățile cu capital de stat se va modifica de la 1 februarie, a declarat la Deva ministrul Muncii, Gh. Barbu. Veniturile de com

pletare sunt acordate lunar foștilor angajați, dar după expirarea perioadei în care au primit indemnizația de șomaj și reprezintă o sumă egală cu salariul individual mediu net din ultimele trei luni de activitate, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului curent. „De la 1 februarie, persoanele disponibilizate vor beneficia de venituri de completare doar dacă acceptă să urmeze cursuri de calificare sau dacă acceptă un loc de muncă oferit de agențiile de formare și

Salariile de completare vor fi mai greu de păstrat (Foto: t. Mânu.)ocupare profesională. Altfel, ei nu vor mai primi acești bani. Aceasta pentru că vrem ca șomerii să participe activ la găsirea unui loc de muncă pentru ei. Celelalte sume primite rămân aceleași, adică
persoanele concediate vor beneficia de plăți compensatorii, la care se adaugă ajutorul de șomaj, pe o perioada cuprinsă între 20 și 24 de luni”, a declarat ministrul Barbu.

Declarații 
■ Persoanele care nu 
au depășit 100.000 
euro venit plătesc 
impozitul la trimestru.
Ina Jubcone__________ _______
inajurconeflinformmedia.ro

Deva - Pentru persoanele impozabile care nu au depășit în 2006 o cifră de afaceri din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere de 100.000 euro inclusiv, la cursul de schimb valutar din ultima zi lucrătoare a anului 2006 perioada fiscală este trimestrul calendaristic. Această categorie de persoane impozabile au obligația de a depune la organele fiscale teritoriale, o notificare în care să menționeze cifra de afaceri din anul 2006. “Persoanele impozabile care în anul 2006

privind TVA

Lucian Heiuș (Foto: Traian Mânu.)au avut obligații declarative trimestriale la TVA, dar au realizat o cifră de afaceri cu drept de deducere de peste 100.000 euro, au obligația depunerii declarației de mențiuni, în vederea înregistrării în vectorul fiscal, pentru 2007, a obligației declarative lu

nare”, declară Lucian Heiuș, director DFP Hunedoara. O altă categorie de persoane care au realizat în 2006 o cifră de afaceri de până la 100.000 euro, inclusiv, au obligația depunerii unei notificări, în care să menționeze cifra de afaceri din anul precedent.

La muncă în 
GermaniaDeva (I.J.) OMFM organizează, la București, până la 23 februarie 2007, acțiunea de preselectare a solicitantelor de locuri de muncă în Germania, care doresc să lucreze ca ajutor casnic în gospodăriile cu persoane care necesită îngrijiri speciale. Contractele sunt pentru o perioadă între 1 an și 3 ani. Condițiile ce trebuie îndeplinite sunt: vârsta între 35 și 55 de ani, cunoștințe bune de limbă germană (se va susține un test pentru verificarea cunoștințelor) și abilități în desfășurarea activităților casnice: spălat, călcat, curățenie, gătit, cumpărături.

Am o părere proastă deoarece de multe ori ne intoxică cu informații care se repetă! în plus fiecare ziar scrie știrile după interesul său și nu sunt întotdeauna adevărate și interesante.
Rodica Jiboteanu, 
Deva

Am o părere foarte bună despre presa românească, dar totuși cred că era mai bine acum câțiva ani. Presa era mai obiectivă în anii de după 1989! Acum a devenit unealtă de manipulare!
Alexandru Dogoșoiu, 
SlMERIA

Părerea mea despre presa românească nu este deloc bună. Cred că face mult rău României și, de asemenea, politicii de la noi. Toată lumea vede asta, dar nimeni nu ia nici o măsură în această privință. 
Anonim,
Deva

Am o părere „bună”... despre orice fel de formă a presei românești. Toți scriu aceleași articole, pe programele de tv se dau aceleași știri la aceeași oră, iar patronii au același țel...
lOAN MATEȘ, 
Deva

Presa românească nu s-a maturizat încă și a intrat în jocul celor puternici. Totuși presa informează populația. Oamenii trebuie doar să știe ce ziar sau canal de televiziune nu este părtinitor! 
Petru Mateevici,
Simeria

http://www.neWeculiiiaKe.io
mailto:lnaJurcone@infcrniniGdia.ro
lni.jurconeolnformmedla.ro
inajurconeflinformmedia.ro
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• TRIL. Organizația de tineret a Partidului Național Liberal numără 50.000 de membri, a declarat la Deva președintele acesteia, Cristian Adomniței. între aceștia se numără 16 deputați și 250 de consilieri locali. (M.S.)
• Autostrada. Lucrările la porțiunea de autostradă pe traseul Deva-Orăștie-Aurel Vlaicu vor începe în acest an, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean â - Hunedoara, Dorin Păran. Cei 32 de kilometri ai construcției beneficiază de o finanțare de 13,5 milioane lei din fonduri nerambursabile ISPA. (M.S.)

Celularul, un motiv de fîțe
■ Telefoanele mobile 
au ajuns niște jucării 
moderne pentru cei 
care se cred adulți.
Călin Bicăzan

A scăpat cu 
viață

Hunedoara (M.T.) - Un tânăr de 19 ani, din Deva, a scăpat cu viață după ce s-a aruncat în gol de la etajul patru al Unui bloc din Hunedoara, unde locuiau bunicii acestuia. Evenimentul s-a petrecut intr- un bloc situat pe bulevardul Traian. Tânărul șe afla în vizită la bunicii săi, care locuiesc la etajul patru al unui bloc. „în urma verificărilor efectuate, polițiștii hunedoreni au stabilit că Robert F., de 19 ani, din Deva, pe fondul unor afecțiuni psihice s- a aruncat de la fereastra locuinței, fiind transportat și internat la Spitalul Municipal Hunedoara”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara, inspector principal Mag- da Popa. în cauză nu' sunt suspiciuni de comiterea vreunei fapte penale și se continuă cercetările.

luliu Winkler

Brad - Utilizarea telefonului mobil s-a extins foarte mult în ultima vreme în unitățile școlare din întreaga țară, transformându-se într-o adevărată manie. S-a ajuns la stadiul în care elevii care nu au achiziționat, încă, un celular, să fie ironizați de colegii care au o vastă „experiență” în domeniul telefoniei mobile. Telefoanele care sună în timpul orelor, mesajele scrise pe ascuns în timpul lucrărilor de control sau pozele făcute profesorilor cu mobilul sunt doar câteva dintre imaginile „școlarului modern” pe care re-

creația îl prinde butonând tastatura telefonului de pe al cărui ecran nu-și mai poate desprinde privirea. Dincolo de nevoia de comunicare, psihologii spun că tinerii de azi văd în telefonul mobil un motiv de mândrie sau un accesoriu care îi așază pe o anumită treaptă socială. „Totul pleacă de la o nevoie de comunicare cu părinții sau cu prietenii, dar în final telefonul vorbește despre statutul fiecăruia. Dacă la început se punea problema dacă ai sau nu celular, acum intră în discuție ce fel de celular ai. Totul e o chestie de statut social”, afirmă Dan Oltean, psihologul Centrului Județean de Asistență Psiho-Pedagogică Hunedoara (CJAPP).Unii elevi spun că nu-și ironizează colegii dacă nu au celular și că nu există nici un

Paul Davidmotiv pentru ca aceștia să se simtă discriminați. „Nu-i nici o rușine dacă nu ai încă mobil. Poate că unii nu bani și nu-și permit achiziționeze unul. Sunt acord însă că unii elevicumpără celulare doar pentru
un au să de își

Anul inves
tițiilor
Deva (M.S.) - Inves

tițiile străine în 

România vor depăși 

în anul 2007 opt 

miliarde de euro, a 

declarat, la Deva, 

ministrul delegat 

pentru comerț, luliu 

Winkler. „Vor fi trei 

căi importante de 

investiții străine: cele 

de tip Greenfield și 

Brownfield, transfe

rul de la companiile 

multinaționale spre 

filialele din România 

și reinvestirea profi

tului realizat în Ro

mânia de către com

paniile multinațio

nale", a spus acesta. 

Una din condițnle 

pentru realizarea 

acestor obiective 

este ca MEC să fina

lizeze legea investi

țiilor în România.

Sorina Baranci (Foto: Traian mfițe”, crede Paul David, elev Școala Generală „Hon Cloșca și Crișan” din Br; „Eu nici măcar nu-mi ad telefonul la școală. în schin alți elevi văd în celular motiv de mândrie”, spu Sorina Baranci, elevă.

polițiștii hunedoreni recomandă conducătorilor auto multa prudență peșoselele județului, respectarea vitezei legale și conducerea preventivă.
(Foto: Traian Mânu)

Lanțuri antiderapante
Deva (M.S.) - Serviciul Poliției Rutiere Hunedoara recomandă șoferilor care conduc mașini de mare tonaj pe DN 66, în zona Bănița-Pețroșani, să aibă pregătite lanțuri antiderapante pentru prevenirea unor eventuale blocaje în trafic. „Recomandăm șoferilor să aibă montate anvelope de iarnă, iar conducătorilor de mașini mari să posede lanțuri antiderapante care să poată fi folosite, dacă se impune acest lucru”, a declarat șeful Poliției Rutiere Hunedoara, inspector principal Ion Tirinescu. Din cauza carosabilului acoperit cu zăpadă, un camion TIR a blocat ieri circulația după ce a derapat în zona Bănița, pe un sector de drum care prezintă mai multe curbe în pantă. Traficul rutier a fost reluat după câteva zeci de minute, timp în care autocamionul a fost adus pe șosea cu ajutorul utilajelor de la Administrația Națională a Drumurilor. Un echipaj al Poliției Rutiere și mașini ale posturilor de poliție din localitățile situate în zonă patrulează în vederea prevenirii unor blocaje de trafic. De asemenea, patru utilaje ale secției de Drumuri Naționale acționează pe sectorul de drum cu materiale antiderapante și îndepărtează zăpada de pe carosabil.

Seminar de 
informare

Deva (S.B.) - Un seminar care își propune să contribuie la schimbul de experiență și elaborarea unei strategii de cooperare între instituțiile și organizațiile cu atribuții în domeniul prevenirii traficului de copii, pe baza contribuției și sugestiilor formulate de par- ticipanți, se va derula în data de 1 februarie, ora 9.00, la Hotel Deva. Seminarul face parte dintre acțiunile cuprinse în Programul de Prevenirea Traficului de Ființe Umane, care este unul din obiectivele Crucii Roșii - Filiala Deva.

Culmea tupeului la Orăștie
Orăștie (M.T.) - La sfârșitul săptămânii trecute, un bărbat de 34 de ani, Giani H., din județul Dolj, s-a cazat la un hotel din Orăștie sub identitate falsă. Bărbatul i-a spus recepționerului că îl cheamă Costin Dumi- trache și este angajat la o societate din Cluj. A cerut o cameră pentru trei zile, contravaloarea serviciilor urmând să o achite la plecare, în ultima zi, în 28 noiembrie 2006, înainte de plecare, bărbatul a coborât la re

cepție, unde sub pretextul că i s-a defectat telefonul i- a cerut recepționerului să i- 1 împrumute pe al său. A ieșit din hotel și nu s-a mai întors. Prejudiciul creat a fost de 1.390 de lei și nu a fost recuperat. La începutul lui 2007, polițiștii din Alba Iulia au reușit prinderea suspectului în flagrant și arestarea sa pe o perioadă de 29 zile, pentru comiterea infracțiunilor de înșelăciune, abuz de încredere și fals privind identitatea.

Acțiune de caritateHunedoara (S.B.) - Cop din cadrul Complexului Servicii pentru Copii și Mar din Hunedoara (fostul Leag; de copii) au primit, ieri, d partea Clubului Rotary De\ un autoturism marca Log; Break, cu șapte locuri. Chei Loganului au fost înmânate cadrul unei acțiuni de cai tate, achiziția fiind făcută d fonduri strânse în urma un licitații organizate de Club Rotary Deva în cadrul „Bal lui Fulgilor de Nea”, ce a avi loc la finele anului trecut i Deva. Atunci a fost colecta suma de 340 de milioane de 1 vechi.
Amintirile "VIP" ale unui hotelier devear
■ Cel mai vechi hote
lier devean își deapănă 
firul amintirilor scrise $ 
sau nescrise.
Hannelore Acârnulesei

Deva - Dacă ar povesti tot ceea ce a văzut într-o viață de hotelier, căutătorii de can- can-uri ar avea un izvor nesecat de subiecte. Dar preferă să tacă. Și să ducă cu el, atunci când va pleca, tot ceea ce a văzut sau auzit în cei peste 20 de ani de meserie.Emerich Herschkovits, care acum a pășit deja în cel de al nouălea deceniu de viață, a fost, timp de 22 de ani, administrator peste hotelurile din Deva. Dacia, Bulevard, Turist, iar mai apoi Sarmis și Deva au fost, toate, casele unde și- a primit oaspeții. în anul 1980

a început să țină jurnalul hotelurilor sale. Astfel că toți cei care au trecut pe aici și- au lăsat numele, o fotografie sau câte o dedicație. în cele trei cărți, pe câteva sute de pagini, stau autografele tuturor celor care i-au trecut pragurile. în cele trei cărți sunt scrise amintiri în toate limbile pământului. Chiar și un fost deținut, proaspăt eliberat, care a petrecut o noapte în hotel a scris întruna din cărțile sale. Cele mai de preț amintiri, însă nu sunt scrise niciunde.
Amintiri nescriseToți marii actori, cântăreți sau sportivi români și nu numai i-au trecut pragul, iar unii i-au rămas prieteni. Pe Florin Piersic își amintește că l-a ajutat odată să cumpere o 
Dacie pentru Ana Szelles. Cea

Emerich Herschkovitsmai dragă în cartea sfântă a amintirilor i-a rămas, însă, Nadia Comăneci care, venind cu Lotul Olimpic la Deva, l-a rugat să îi dea să mănânce un măr. Adrian Păunescu' i-a scris o poezie de 14 strofe, pe care avea să o publice, mai târziu, în volumul „Iubiți-vă pe tunuri”. Soția lui Emerich a fost tare curtată, în tinerețe, de Horia Moculescu. care avea

să vină, mai apoi, și el, de zei de ori în hotelurile sale. î biroul său, maestrul Jalea plămădit, din lut, macheta ste tuii ecvestre a lui Decebal, di, centrul Devei. Păstrează ș acum meniul care a fost servi la aniversarea de 700 de ani; Devei. De la „Supă Ardele nească” la „Plăcintă Dacică” tot meniul a fost de facturi autohtonă. Administratorul îș amintește, însă, cum VIP-urih vremii au plecat, după chef fără să plătească. Despre c mare personalitate culturalii bătrânul își amintește că z fost în hotelurile sale cu ce puțin... zece “neveste”. Eme rich Herschkovits păstrează și acum sute de felicitări și ilus trate, trimise din toate col țurile globului. Amintirile sale îi sunt azi prieteni dragi. Singurii prieteni cu care mai stă la masă.
Alianțe contra Președintelui
■ Ministrul Barbu acu
ză alianțele politice cre
ate împotriva Președin
telui și PD-ului.Deva (M.S.) - în ultima perioadă se creează „alianțe politice ad-hoc” care au ca scop atacarea Președintelui României și a Partidului Democrat (PD), a declarat, la Deva, vicepreședintele PD, ministrul muncii, Gheorghe Barbu. în opinia sa, motivațiile acestor alianțe sunt de natură electorală și țin de interesul politic, de grup sau personal.„Substanța acestor jocuri politicianiste are la bază

încercarea de îndepărtare a aceluia care se luptă pentru ceea ce a promis în campania electorală împreună cu Partidul Democrat, adică să lupte

Gheorghe Barbu

pentru eliminarea corupției, să facă instituțiile statului să funcționeze eficient și democratic, să nu tolereze afectarea intereselor României și ale, cetățenilor săi de către interesele de grup, fie de nostalgie securist-comunistă, fie de natură economică”, a afirmat vicepreședintele PD.Liderul democrat a adăugat că „nu trebuie să mizeze nimeni, fie ei opozanți sau aliați”, pe faptul că Partidul Democrat își va abandona obiectivele promise în campania electorală și nici pe 
îndepărtarea partidului de 
„lupta pe care Președintele o 
are cu acest conglomerat de 
interese dăunătoare”.

EvaluăriBucurești (M.S.) - Prefecții și subprefecții vor fi evaluați din punctul de vedere al activității desfășurate în 2006. Evalu- * area se va face în perioa- / da martie-aprilie 2007, de către Comisia pentru evaluarea înalților funcțio- ! nari publici. Evaluarea se i face pe baza unui raport întocmit de prefect, respectiv subprefect, transmis Comisiei de evaluare până în 28 februarie, și a unui raport întocmit de Ministerul Administrației și Internelor și transmis Comisiei de evaluare și. Guvernului.



Alt "dezertor" la Jiul

• Gală. Mâine, de la ora 16, la Casa de V Cultură din Deva se va desfășura GalaSportului Hunedorean, prilej cu care vor fi premiați cei mai buni sportivi ai anului 2006. Spectacolul va fi transmis în direct de postul TV Deva. (V.N.)
Pm*L / UOA 1
Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 16-a, 27-28.01: Poli 

Tm. - FM Constanța 7-3; Clujana - Moldocor P.N. 6-3; 
Cosmos Pitești - Athletic Buc. 5-8; United - Energo 
Craiova 3-6; Metropolis - ACS Odorheiu 3-8; FC CIP - 

Informatica Tm. 6-0; CSM Focșani - Quasar 4-1, 
Clas nentul

■ Marian Constantines- 
cu și-a depus memoriu 
la F.R. Fotbal pentru a 
deveni liber de contract.

Petroșani (C.M.) - Lista jucătorilor care încearcă să scape de Jiul în această pauză competițională îl cuprinde de ieri și pe mijlocașul Marian Constantinescu. După plecarea lui Hotoboc și “dezertările” lui Adrian Ilie, Ciprian Dinu, Ciprian Petre și Cătălin Mulțescu, Constanți- > nescu și-a depus, ieri, memoriu la Federația Română de Fotbal, solicitând să devină liber de contract. Fotbalistul susține că a recurs la acest gest împotriva Jiului pentru că nu și-a luat drepturile salariate de aproximativ patru

luni. “Jiul îmi datorează aproximativ 10.000 de dolari și de aceea am depus memoriu să devin jucător liber de contract și să-mi primesc banii. Mâine (n.r. - marți), voi fi la federație pentru că se judecă acest memoriu”, a spus Constantinescu. în afară de Constantinescu, au mai depus până acum memorii la FRF alți trei jucători ai echipei Jiul: Ciprian Dinu, Cătălin Mulțescu și Ciprian Petre.Finanțatorul Jiului, Alin Simota, s-a arătat surprins de situație, susținând că Jiul nu datorează bani nici unui jucător. „în decembrie, jucătorii și-au primit drepturile financiare doar pe octombrie și noiembrie. Li s-au reținut bani din contract în urma penalizării cu 10 la sută pen-

Jiul a pierdut mulți jucătoritru că la capitolul performanțe suntem nuli”, a explicat Simota.Alți foști jucători ai Jiului, Constantin Borza și Constantin Drăghici și-au găsit alte echipe, primul urmând să evolueze la o formație de liga a doua din Ucraina, iar cel deal doilea la Juventus București.

Calificare
Deva (V.N.) - Răzvan Marcu, sportiv legitimat la secția de tir cu arcul a clubului Minerul Ani- noasa și component ale echipei naționale de juniori a realizat punctajul pentru calificarea la Campionatele Mondiale în sală, programate între 13 și 17 martie, în Turcia. „Răzvan este în formă maximă și a demonstrat acest lucru și la concursul de la Iași, unde a obținut primul loc atât la cădeți, cât și la seniori”, a declarat antrenorul sportivului, Viorel Hăbian. Obiectivul de la Campionatele Mondiale de seniori este o clasare pe podium, Marcu fiind unul dintre favoriți.

1. FC CIP Deva 16 16 0 0 113-31 48
2. ACS Odorheiu 16 12 2 2 111-47 38

3. Energo Craiova 16 12 2 2 107-51 38

4. Athletic Buc. 16 12 1 3 76-42 37

5. FM Constanța 16 9 2 5 114-78 29

6. CSM Focșani 16 8 1 7 57-62 25

7. Clujana Cluj 16 7 3 6 70-64 24

8. Poli Timișoara 16 7 2 7 69-58 23
9. Informatica Tm. 16 6 2 8 71-100 20

10. United Galați 16 3 3 10 54-91 12

11. Cosmos 16 3 1 12 50-100 10

12. Quasar Deva 16 3 0 13 54-103 9

13. Moldocor 16 2 2 12 47-85 8

14. Metropolis Buc. 16 1 1 14 38-114 4

lDeva (V.N.) - Rezultatele etapei a IV-a, din 27 ianua
rie a.c.: Power Brad - Avantaje Deva 11-3; Electro Conat 
Deva - Rodostar Deva 2-4; Magic Geoagiu - Anonimii 
Deva 2-9; ETI Dual Deva - City Taxi Deva 3-5.________

Clasament 

1 .Power Brad 4 3 1 0 26-12 10

2. Rodostar Deva 4 3 1 0 12-7 10

3. Avantaje Deva 4 3 0 1 29-25 9

4. Electro Conat 4 2 0 2 22-18 6

5. Anonomii Deva 4 2 0 2 22-20 6

6. City Taxi Deva 4 1 0 3 17-22 3

7. Magic Geoagiu 4 1 0 3 13-30 3

8. ETI Dual Deva 4 0 0 4 14-21 0

Mureșul, 
■ Echipa de copii sub 
11 ani a clubului a 
obținut rezultate bune 
în țara vecină.
Ciprian MarinuȚ 
ciprian.marinut@informmedla.ro

Deva - Componenții echipei de copii născuți în 1996 a clubului Mureșul Deva au primit botezul focului în arena internațională, participând, la finalul săptămânii, în Ungaria, la un puternic turneu alături de patru echipe din Croația și 11 din țara vecină. Devenii au obținut rezultate foarte bune, clasân- du-se la fingl pe locul trei și au cucerit titlul de golgheter al turneului prin Ronalnd Kelemen care a marcat opt goluri, în primul joc, Mureșul

medalie de bronz în Ungariaa pierdut (scor 1-3) contra echipei locale CS Szigețvar a orașului din Ungaria înfrățit cu Deva. în următorul meci, devenii au câștigat cu 8-0 meciul cu Szentlorinc, pentru ca în partida a IlI-a să piardă cu 1-4 cu Hask Zagreb din Croația.Ultimele trei jocuri au fost perfecte pentru Mureșul, jucătorii pregătiți de Daniel Simina reușind numai victorii: 5-1 cu Beremend (Ungaria), 2-1 cu Pecs (Ungaria) și 2-1 cu Nagybajom (Ungaria) în finala mică.„Participarea la acest turneu constituie o experiență foarte utilă pentru acești copii care încă deprind abc-ul fotbalului. Meciurile cu adversari din alte țări au fost lecții excelente pentru formarea lor ca jucători”, comenta Daniel
Echipa de copii a clubului Mureșul Deva (Foto: Traian Mânu)Simina, antrenorul devenilor.Lotuî de jucători de la Mureșul Deva: Robert Barna și Cristian Șoica - portari; Vlad Mădăraș, Roberto Epure, Sergiu Pătru, Alexandru Bara-

Koc Dr'LrvMt ’r» 1f<t»A lnx'nvi/Im , 
LJcly” 1VUUCI L -LOAClVkS, FV1CACU1U1 IA Ailenei, Râul Constantinescu, Robert Mustață, Robert Hor- vath și Roland Kelemen - jucători de câmp. Antrenor - Daniel Simina.

Vrei ca CL să-ți aducă EURO premii7 Câștigă în 27 februarie:
'..II! '..HI

■ pentru <u niunr.i t.i iii gospodărie sa fie mai ușoara, sau penlru ra

(lupa Sărbători, cu sigili.ml.i ai lamas fam butii’ Fă-ți un abonament la Cuvântul liber pentru o 
lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim o lună și participă la concurs cu 
copia după chitanță până în 26 februarie. Cu CL, 2007 a început câștigător!

Rl GUIAMINI
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• Lazio, interesată de Rădoi. Căpitanul echipei Steaua București, Mirel Rădoi, se află în atenția clubului Lazio Roma, a anunțat, ieri, agenția Calciomercato. Sursa citată notează că Lazio caută un fundaș central și pe lângă Rădoi se mai interesează de Andrea Raggi (Empoli) și Andrea Ranocchia (Arezzo). (MF)
• Achiziție de viitor. Clubul Atletico Madrid vrea să achiziționeze un fotbalist argentinian în vârstă de 12 ani, care evoluează în prezent la echipa de juniori a grupării Boca Juniors. Martin Acevedo a fost deja la Madrid, el participând cu Boca la un turneu de juniori la care a fost remarcat de oficialii madrileni. (MF)

Amical România - Franța în 
anul 2008

București (MF) - Președintele FRF, Mircea Sandu, a declarat ieri, la Câmpina, unde a fost prezent la o consfătuire cu reprezentanții cluburilor din Liga a Il-a, că a fost perfectat meciul amical dintre reprezentativele României și Franței, din 2008. Sandu a dezvăluit că a discutat despre acest meci, vineri, la Congresul UEFA, cu noul președinte al forului european, francezulMichel Platini, Președintele FRF a spus că meciul se va disputa în 2008, iar în zilele următoare directorul general Ionuț Lupescu va primi contractul legat de această întâlnire, pentru care forul român discuta încă de la finalul anului trecut.

Mircea Sandu

Baschetbalistul echipei MiamiHeat, Shaquille O'Neal, ofițer în rezervă al poliției din Miami, a ajutat la prinderea unui șofer care i-a lovit mașina și a fugit de la locul faptei.
(Fote: EPA)

Antrenor nou la naționala 
de tineret a Angliei

București (MF) - Tehnicianul formației Manchester City, Stuart Pearce, a confirmat că a acceptat postul de selecționer al naționalei de tineret a Angliei, în locul lui Peter Taylor, chiar dacă gruparea engleză trebuie să-și dea acordul în acest sens, informează AFP. „Acest post mi-a fost propus și l-am acceptat”, a declarat Pearce. Conducătorii de la Manchester City trebuie să-și de acordul în acest sens, deoarece Pearce vrea să continue să antreneze și această echipă. „Acum trebuie ca FA (federația engleză) și clubul să se pună de acord. Să sperăm că vor ajunge la o înțelegere, deși nu văd de ce nu ar ajunge”, a spus Pearce, care speră să poată conduce Anglia la meciul cu Spania, din 6 februarie. Peter Taylor a demisionat în această săptămână din postul de selecționer al Spaniei, pentru a se ocupa doar de rolul său de ma-nager la Crystal Palace.

Reformele lui Platini la UEFA
■ Noul șef al forului 
european vrea „să 
reechilibreze" Liga 
Campionilor din 2009.

București (MF) - Michel Pla- tini, ales vineri președinte al UEFA, a declarat, că dorește „să reechilibreze” Liga Campionilor, reducând de la patru la trei reprezentantele marilor campionate începând din 2009, dar acest proiect nu este decât o parte „infimă” din programul său. „în Liga Campionilor este nevoie de o reechilibrare între cluburile marilor țări și cele ale altor țări. Pentru Anglia, Spania și Italia în prezent există 2 plus 2 (două calificate direct, două pentru turul trei preliminar), eu propun trei echipe direct calificate pentru o reformă care va începe în 2009”, a spus Platini. Apoi, noul președinte al UEFA a fost ironic: „De ce nu o Liga Campionilor cu 32 de echipe cu opt cluburi din țările mari (inclusiv Germania)? Vom lua im loc unei țări mari și îl vom da altei țări

Liga Campionilor nu va mai fi doar competiția bogațilorcare nu dispune de aceleași mijloace financiare”.Pentru Platini această schimbare este „infimă”. „Există lucruri mult mai importante în fotbal decât să ne gândim care va fi a patra echipă în 2009. Nu au decât să termine în primele trei”, a spus Platini.Michel Platini a revenit și asupra altor aspecte din programul său, evocând solidaritatea din timpul campaniei, pentru care a fost considerat

un „romantic social”. „Astăzi dăm mai mulți bani federațiilor mici. Dar nu este o problemă de bani. De exemplu, dacă antrenorii georgieni vin 15 zile la Clairefontaine (centrul de antrenament al echipei Franței), acest lucru este plătit de UEFA”, a afirmat Platini.
Mai puțini străiniPlatini a revenit și asupra proiectului „6+5”, care ar impune cluburilor să alinieze

Mutu, lider la Florentina
■ „Briliantul"- apreciat 
ca cel mai bun jucător 
al „violeților" în meciul 
cu Livorno.

București (MF) - Atacantul Adrian Mutu a fost considerat de site-ul calciotoscano.it cel ma'i bun jucător de pe teren în partida pe care echipa AC Fiorentina a câștigat-o, dumi-nică, acasă, cu 2-1, în fața formației Livorno, în etapa a XXI-a a campionatului Italiei. Sursa citată i-a acordat nota 7,5 internaționalului român despre care a scris că: „Deși nu s-a aflat în cea mai bună zi, a făcut o partidă bună reușind să creeze primul gol

al toscanilor marcat de Toni”.Site-ul goal.com i-a acordat nota 7 lui Mutu, doar Jor- gensen și Toni primind 7,5. „în duelurile unu contra unu este practic de neoprit și creează foarte ușor superioritate numerică. Știe foarte bine pe unde poate pătrunde pentru a dezechilibra apărarea* adversă”, a notat goal.com.„Adrian Mutu a conlucrat foarte bine cu Toni și au pus presiune la poarta adversă. A creat o multitudine de ocazii și a dat foarte multe pase utile în fața porții. Păcat că i-a lipsit precizia”, a scris Datasport, care i-a acordat nota 7 românului. Mutu a fost titular, a primit un cartonaș gal-

Michel Platini (Foto: epa)cel puțin șase jucători selecționabili în echipa națională a campionatului lor. „Este o solicitare a FIFA pe care o susțin în totalitate, dar va fi dificil de convins Comisia Europeană”, a spus el. întrebat despre faptul că deja Anglia și Germania i-au transmis mesaje de avertizare, Platini a spus: „Important este să muncim în interesul fotbalului. Oamenii care nu au fost pentru mine, vor veni spre mine”.

Adrian Mutu a creat faza primului gol al Florentinei (Foto: epa)ben în minutul 32 și a fost înlocuit, în minutul 88, cu Potenza, în partida pe care echipa AC Fiorentina a
câștigat-o, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, în fața formației Livorno, în etapa a XXI-a din Serie A.

Chivu a fost de netrecut
■ Căpitanul naționalei 
a făcut un joc excelent 
în ultima etapă de 
campionat în Serie A.

București (MF) - Fundașul Cristian Chivu a fost lăudat de presa italiană după prestația avută în partida pe care echipa AS Roma a câștigat-o, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, în fața formației AC Siena, în etapa a XXI-a a Campionatului Italiei;Cotidianul II Giornale, agenția Datasport și site-urile goal.com, abiatearoma.it și realsoccer.it i-au acordat nota 6,5 internaționalului român, la fel ca și coechipierilor săi Max Tonetto, Marco Casse- tti, David Pizarro, Daniele De Rossi, Francesco Tavano,

Cristi Chivu a avut intervenții foarte exacte (Foto: EPA)Alexander Doni și Simone Perrotta. Cel mai bun jucător de pe teren a fost considerat atacantul Mirko Vucinici, autorul singurului gol al întâlnirii, care a fost notat cu 7,5.„Chivu a fost de netrecut.

Nu a comis nicio greșeală și a trecut cu bine peste prestațiile mai slabe din ultima perioadă”, a scris II Giornale, în-timp ce Datasport a notat că: „Românul a fost precis și a închis toate spațiile spre propria poartă”.

Pavel, în grupe
București (MF) - Tenis- manul Andrei Pavel a avansat în faza grupelor la turneul de la Delray Beach, care se desfășoară în Florida și este dotat cu premii în valoare totală de 416.000 de dolari. în turul preliminar, Pavel a beneficiat de abandonul sârbului Ilia Bozoljaci, la scorul de 6- 3, 1-0, în favoarearomânului. Pavel va evolua în grupa a doua la Delray Beach, alături de germanul Florian Mayer, cap de serie numărul 5 al turneului, și de rusul Igor Kunițin. Câștigătorul grupei se va califica în sferturile de finală ale competiției.

Maria Șarapova, nr. 1 în WTA
București (MF) - Jucătoarea rusă de tenis Maria Șarapova a redevenit liderul clasamentului WTA, dat publicității ieri, datorită calificării în finala de la Australian Open și ca urmare a absenței bel- giencei Justine Henin de la Melbourne.Șarapova a mai ocupat această poziție în perioada august-octombrie 2005. Sportiva americană Serena Wi- lliams, câștigătoare la Australian Open, a urcat 67 de locuri în ierarhia WTA,

ocupând actualmente în poziția a 14-a. Primele 10 de locuri în clasamentul WTA sunt ocupate de următoarele jucătoare: l.Maria Șarapova (Rusia) 3918 puncte; 2.Justine Henin (Belgia) 3311; 3.Amelie Mauresmo (Franța) 2900; 4.Kim Clijsters (Belgia) 2577; 5.Svetlana Kuznețova (Rusia) 2554; 6.Martina Hingis (Elveția) 2139; 7.Nadia Petrova (Rusia) 2057; 8.Elena Demen- tieva (Rusia) 2013; 9.Nicole Vaidisova (Cehia) 1782; lO.Jele- na Jankovici (Serbia) 1558.

calciotoscano.it
goal.com
goal.com
goal.com
abiatearoma.it
realsoccer.it
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Vând ap. 2 camere (03)

• decomandate, Bdul Decebal, bl. 22, fără inter
mediari. Tel. 0724/848493,219764. (T)

• Deva, Al. Streiului, decomandate, 
centrală termică, balcon închis, ușă 
metalică gresie, faianță, contorizări, preț 
70.000 ron, negociabil. Tel. 0721/296401. 
(2/25.01)

• urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă gaz, preț 130.000 ron. Tel. 0254/223336. (T)
• urgent, decomandate, Deva, B-dul luliu Maniu, 
et. 2, parchet, ST 55 m, termopan, contorizări, 
balcon mare închis, preț 135 000 ron, tel. 
0726/710903. (Al)
• Gojdu, 52 mp, balcon, parchet, termopan, 
’ 10.000 ron fix, tel. 0722/564004. (Al)

'modificat, centrală termică termopan, 
parchet, gresie + faianță ST 50 mp, balcon 
închis, zona Bălcescu, preț 980 mii, negociabil, 
tel. 0742/019418. (Al)

• decomandate, contorizări, balcon, et. 4/10, B- 
dul luliu Maniu, preț 130 000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• Aleea Bejan, et. 2, semidec., balcon închis, 
baie, amenajat, apometre, preț 66.000 ron, tel. 
0745/367893. (A2)
• Bd. L Maniu, etaj intermediar, dec., contorizări, 
preț 32.000 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• zonă idtracentraH, et 3, dec., amenajat et 3, 
contorizări, s = 56 mp, mobilat preț 165.000 ron, 
țel, 221712,0724/305661. (A2)
A Moților, et. 3, semidec., contorizări. preț 

1^) ron, tel. 221712,0724/305661. (A2)

• Dada, et 3, semidec., contorizări, preț 70.000 
ron, tel. 221712,0724/305661. (A2)

• dec, parchet, faianță repartitoare, apometre, 
st=6C mp, zona I. Corvin. preț 1.150 mld„ neg., tel. 
0742/290024. (A3)
• semidec, CT, gresie, faianță parchet laminat 
mobilat, ușă schimbată balcon închis, zona 
Gojdu, preț 1.200 mld., neg., tel. 0742/290024. (A3)
• circuit gresie,faianță parchet,balcon închis, 
etaj intermediar, zona Dacia, preț 970 mii., neg., 
tel. 0742/290024,232060. (A3)

• zona Piață etaj intermediar, decomandate, 
centrală termică, termopan, parchet gresie, 
aianță bucătărie modificată ocupabil imediat,

■ .preț 39.000 euro, negociabil, tel. 0730-474275, 
0740-535095. (A4)
• zona Kogălniceanu, balcon mare, centrală 
termică parchet, gresie, faianță vedere pe 2 
părți, preț 130.000 ron. negociabil, accept credit 
ipotecar, tel. 0730-474275,0740-535095. (A4)
• decomandate, zona Gojdu, centrală termică 
termopan, parchet, gresie, faianță bucătărie 
modificată preț 118000 ron, negociabil, tel. 0730- 
474275,0740-535095. (A4)

• zona Mărăști, bucătărie modificată balcon 
mare închis, ocupabil imediat, parchet, preț 
110.000 ron, negociabil, tel. 0730-474275,0740- 
535095. (A4)

• etaj 2, zona Zamfirescu, centrală termică 
termopan, parchet, gresie, faianță ușă metalică 
instalații sanitare și electrice noi: modificări, preț 

135.000 ron, negociabil, tel. 0723-251498, 0745- 
302200(  A4). (A4)
• etaj 1, cu intrări separate, balcon, hol central, 
parchet de stejar în camere, igienizat recent, 
ocupabil repede, preț 108.000 ron, negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0745-302200, 0723- 
251498,232808. (A4)
• Aleea Armatei, contorizări, parchet, reparti
toare, preț 86.000 lei, tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• Aleea Constructorilor, Gojdu, balcon închis, 
beci, parchet, contorizări, preț 120.000 lei, tel. 
223400,0720/387896.0751/573684. (A5)
• dec, etaj intermediar, centrală termică 
proprie, Decebal, preț 137.000 ron, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)

• dec, centrală termică proprie, geamuri 
termopan, suprafață mare, loan Corvin, preț 
130.000 ron, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)

• Minerului, centrală termică proprie, gresie, 
faianță ușă metalică parchet, preț 90.000, tel. 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• zona Dacia, etaj 2, circuit, balcon, contorizări, 
tel. 206003,230324. (A7)
• pe Titu Maiorescu, dec., etaj 3, s=54 mp, 
neamenajat, preț 130.000 lei, neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
• pe Eminescu, aproape de Trident etaj 2, dec., 
s=50 mp. preț 140.000 lei. neg., tel. 206003,230324. 
(A7)
• în blocurile Mintiei, etaj 3, s=58 mp, dec., boxă 
C.T., preț 155.000 lei, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zona Sala Sporturilor, semidec., etaj 4. 
acoperit cu tablă neamenajat, balcon, preț 
87.000 lei. neg., tel. 206003.230324. (A7)
• 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, CT cu telecomandă termopane etc., 
mobilat și utilat, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)

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

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

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

Șl MAI APROAPE DE TINE PRIN ȘTIRILE SALE LOCALE,

• do luni pan.i vinuri la 1f> 30 
"Obsor vafor Deva”

♦ sâmbAla de le 12 .30
‘Ret ros pecii va săptămânii”

• zona Gojdu, sdec., multiple îmbunătățiri 
(gresie, faianță geamuri termopan, CT, parchet 
laminat, vedere pe 2 părți), etaj 3, preț nego
ciabil, tel. 0740/317.314. (A9)
• zona Bd. Decebal, dec., camere cu parchet, 
contorizări integrale, etaj 1, preț negociabil, tel. 
231300. (A9)
• sdec, amenajat modern (CT. termopan, aer 
condiționat), integral mobilat și utilat (totul 
nou), balcon deschis, etaj intermediar, vedere 
spre B-dul 1 Decembrie, preț 160.000 Ron, tel. 
231.800. (A9)
• Brad, semidecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zonă centrală parchetat, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, termopane, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zonă centrală tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent, zonă centrală Deva, etaj 1 - 3, 
ne/amenajat, plata pe loc. Tel. 0730/853225, 
0745/892829. (8/25.01)

• urgent Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)
• foarte urgent, în Deva, orice zonă, indiferent 
de etaj, se oferă preț bun, plata imediat, cu sau 
fără amenajări, se oreră de la 55.000 ron papă la 
42.000 euro, tel. 0730-474275,0740-535095. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)

• 2 băi, bucătărie mare, centrală termici balcon 
închis, parter înalt, bun și pentru firme, zona 
gării. Tel. 212992,0727/379304. (T)
• Gojdu, etaj 1, balcon, parchet, contorizări 
complete, preț 136 000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• semidecomandate, centrală termică, 
termopane, parchet, gresie + faianță, zona 
Mărăști, preț 28000 euro negociabil, tel. 
0742/019418. (Ăl)
• zona Progresul, et 1, dec., 2 băi,'parchet, 
apometre, repartitoare, preț 165.000 ron, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• urgent, zona Progresul, dec., hol central, 
balcon, contorizări, preț 153.(100 ron, neg., tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dorobanți, st = 90 mp, 2 băi, 
balcon, contorizări, preț 153.000, tel. 0740/013971. 
(A2)
• dec, hol central, gresie, faianță, CT, apometre, 
tremopane, ușă metalică, amenajat, zona Al. 
Neptun, tel. 0742/290024. (A3)
• dec, gresie, faianță, parchet laminat, CT, 
termopane, ușă metalică, zona Minerului, preț 
1200 mld, neg., tel. 0742/290024,232060. (A3)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, garaj, CT, gresie, 
faianță, termopane, parchet laminat, modificat 
din 4 camere, superamenajat, zona 22 Decem
brie. tel. 0742/290024,232060. (A3)
• decomandate, etaj intermediar, balcon mare 7 
m, centrală termică, parchet, gresie, faianță, 
bucătărie modificată, zona Bălcescu, preț 
140.000 ron, negociabil, accept credit ipotecar, 
tel. 0723-251498,0745-302200,232809. (A4)
• decomandate, 2 băi, balcon mare, contorizări 
totale, parchet, zona Eminescu, preț 135.000 ron, 
negociabil, accept credit ipotecar, tel. 0723- 
251498,0745-302200,232809. (A4)

Ești abonat 
CL? Fiecare 
lună din 2007 
îti aduce noi 
si noi 
câștiguri!
Continuă să faci 
parte din familia 
Cuvântul Liber, ca 
c- [i C> I i iar noi te 
răsplătim pentru 
fidelitatea ta! 26 
februarie poate să te 
desemneze chiar pe 
tine câștigătorul unui 
l'L'/JI'i Ol; bl 
l'AI k’l I
Fii Abonatul lunii 
Februarie!
Cu CL, ai numai de 
câștigat!

REGULAMENT: La acest concurs nu 
pot participa anqajații S.C inform 
Media S R I s. nici rudele .k estora 
I»’ gradele I șt It. Extragerea se va 

f<j> e o data pe luna, in mod 
ilf.irin. «lin ba?a de date a 

aboiiatilor CI Relații suplimentare 
I j h-l >11275. ml 8800.

• cu garaj și boxă mare.zonaîmpăratulTraian, 
110 mp, etaj 2, cu centrală termică termopan, 
parchet, gresie, faianță 2 balcoane, poziție 
deosebită zonă liniștita, accept credit ipotecar, 
preț 80.000 euro, negociabil, tel, 0723-251498, 
0745-302200,232809. (A4)
• decomandate, zona Hotel Deva, 2 băi, vedere 
pe 2 părți, centrală termică preț 150.000 ron, 
negociabil, tel. 0730-474275,0740-535095. (A4)
• etaj 3, contorizări la apă și gaz, parchet, gresie, 
faianță Al. Romanilor, preț 73.000 ron, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj 3, centrală termică proprie, mobilă 
modernă gresie, faianță multiple îmbunătățiri, 
Al. Streiului, preț 95.000 ron, tel. 223400, 
0720/387896,0740/914688. (A5)
• zona Gojdu, semidec., et.l, neamenajat, 
ocupabil imediat, preț 140.000 lei, neg., tel.
206003,230324. (A7)
• zona Dacia, semidec., parchet laminat, ușă 
metalică etaj 4, izolat, preț 75.00 lei, tel. 206003, 
230324. (A7)
• zona Minerului, dec., etaj 3, parchet laminat, 
gresie, faianță termopan, ușă metalică preț 
120.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona I. Creangă parter înalt, dec., balcon 
închis, beci, termopane peste tot, parchet 
laminat, 2 băi amenajate, ușă metal, C.T., 
ocupabil imediat, amenajat la cheie, s=78 mp, 
preț 65.000 euro, tel. 0745/640.725. (A7)
• piața M. Viteazul, parter înalt, balcon închis cu 
termopan, C.T., ușoare amenajări s= 72 mp, preț 
46.000 euro, tel. 0745/159.608. (A7)
• B-dul Dacia, et. 1, în circuit, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță, contorizări, s=70 mp, 
preț 47.000 euro, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță, termopane, 
CT, garaje pivniță 42 mp, preț 82:000 euro, neg., 

tel. 0745/786578. (A8)
• zona L Creangă parchet, contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• zona împăratul Traian, dec., 2 băi, CT, balcon 
închis cu termopan, garaj sub bloc, tel. 231.800. 
(A9)
• zona pieței centrale, Deva dec., baie cu gresie, 
faianță termopane, camere cu parchet, CT, 
.balcon, etaj intermediar, garaj sub bloc, preț 
75.000 euro, tel. 212.141. (A9)
• zona Progresul, Deva dec., hol central, balcon, 
etaj 3, preț 155.000 Ron, neg., tel. 231.800. (A9)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

DA □ ’ vreau să devin ABONAT, sau să îmi 
prelungesc abonamentul la Cuvântul liber.

Depune talonul în cutiile speciale Cuvântul liber sau trimile-1 la OP 1, CP 3 Deva sau |>o adresa SC Lnlorm Media SRL, Deva, str. 
22 Decembrie, nr. 37A. Pentru informații suplimentare sunați la 0254/211275, int «806, persoana de contact Magdaleria Șerhan.

Prenumele
Adresa: Str.

DA □ vreau să primesc în fiecare dimineață, 
GRATUIT, timp de o lună, la adresa de mai sus,, 
cotidianul Cuvântul liber.

Numele

Nr.___ Bl..
Localitatea

Sc.__ Ap.

F Telefon

CUNOȘTI AVANTAJELE OFERITE DE 
CUVÂNTUL LIBER?
1. Cotidian local prezent pe piață 6 zile din 7 
(apare și sâmbăta);
2. Sâmbăta, talon gratuit de mică publicitate;
3. în Deva și Hunedoara, distribuție proprie; 
ziarul sosește acasă la prima oră a dimineții;
4. Cotidian de 12 pagini color cu rubrici din 
domeniile: economic, social, politic, cultură,

(’ educație, sport, telefonul cititorului etc.; 
, 5. Vineri, Jurnal Tv GRATUIT;
' 6. în fiecare zi de luni, Cuvântul Liber te ajută 

să-ți găsești job-ul potrivit, oferindu-ți o listă 
completă a ofertei locurilor de muncă din 
județ.
7. Concursuri pentru toate vârstele, cu premii 
atât de atrăgătoare!

TALONUL DE TESTARE GRATUITA I STr VALABIL DOAR PENTRU CEI 
(ARE IN ULTIMI LE (> LUNI NU AU f OST ABONAȚI LA "CUVÂNTUL 
LIBI R” Șl NICI CITITORI DE PROBA. TALONUL NU IMPLICA NICI IJN 
I EL DL OBLIGAȚII FINANCIARI DIN PARTEA CITITORULUI.

BAR 66

ii +43 6646504329
pir.

• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

Vând ap. 4 camere (07)

• urgent, zona Gojdu, 2 băi, balcon, contorizări, 
preț 45.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)

• semidec, parchet, apometre, et. 3. zona Gojdu, 
fără îmbunătățiri, preț 1500 mld„ neg., 
0742/290024,232060. (A3)

• dec,CT, 2 balcoane, 2 băi, gresie, faianță, beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, super 
amenajat. 0742/290024,232060. (A3)

• zona 22 Decembrie ■ spital, decomandate, 100 
mp, centrală termică, termopan peste tot, 
parchet, 2 băi amenajate, fără modificări, preț 
80.000 euro, negociabil, tel. 0745-302200,0723- 
251498,232809. (A4)
• zona Carpați, etaj 1, balcon mare închis, 
contorizări, parchet, fără modificări, accept 
credit ipotecar, preț 50.000 euro, negociabil, tel. 
0745-302200,0723-251498,232809. (A4)

• decomandate, etaj 2, zona Eminescu, cu 
balcon mare închis, centrală termică parchet, 
fără modificări sau amenajări, poziție deosebită 
accept credit ipotecar, tel. 0730-474275, 0740- 
535095. (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. 
223400,0720/387896,0740/91468& (A5)

• AL Laleleor, termopane. CT proprie, bucătărie 
mare, cămară în balcon, preț 45.000 euro, neg., 
tel. 223400,0720/387896,0740/914688 (A5)

• zona parc, dec, etaj 1, s= 120 mp, amenajat, 
C.T., preț 115.000 euro, neg, tel. 0745/640725. (A7)

• str. Carpați, dec, etaj 1, neamenajat, liber, preț 
175.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)

• zona Miorița, dec, C.T., etaj 4, acoperit cu 
tablă neamenajat, preț 50.000 euro, neg, tel.
206003,230324. (A7)

• zona L Creangă, 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, inst sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288 (A8)

• zona L Creangă, 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et. bun, CT, 2 balcoane, ’ parchet 
termopane. preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)

• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță. CT, 2 balcoane, parchet laminat 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288. (A8)
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Cumpăr ap. 4 camere (08)

• decomandate, fără îmbunătățiri, ofer 
150.000 ron, nu sunt agent imobiliar. 
Informații tel. 0723/756528 (8/29.01)

Vând ap. 5,6 camere (09)

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

Vând case, vile (13)

• casă cu anexe și grădină Tel. 0254/229962. (T)

• casă, tn Deva, sau schimb cu apartament 3 
camere, poziție centrală etaj 1, în Deva, plus 
diferență Tel. 0254/215795. (T)

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

• 3 camere, 2 holuri, baie, bucătărie, gresie, 
faianță CT pe lemne, tâmpărie nouă sc 120 mp, 
st= 250 mp, posibilitate de mansardare, zona 
Vețel sau schimb cu apartament 3 camere Deva 
sau 2 și difierență 0742/290024,232060. (A3)

• casă nouă D+P+M, living, bucătărie, baie, 3 
camere, toate utilitățiile, st 380 mp, zona 
Dorobanți, preț 350.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0720/387896. (A5)

• 3 carnete, 2 băi, 2 bucătării, dec., CT proprie, 
termopane, teren aferent st= 500 mp, Deva, zonă 
semicentrală preț 360.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0720/387896. (A5)

• zona Str. Eroilor, construcție 1980, P+l, 5 
camere, scară interioară garaj, C.T., curte st= 
500 mp, preț 130.000 euro, tel. 206003, 230324. 
(A7)
• zona Creangă 3 camere, bucătărie, baie, 
s=150 mp, C.T., curte, grădină st=950 mp, preț 
140.000 euro, tel. 206003,230324. (A7)
• zona 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 
amendări, curte st=420 mp, liberă preț 55.000 
euro, M>206003,230324; (A7)

• zona Călugăreni, 2 camere, bucătărie, hol, 
teren st=400 mp, preț 220.000 lei, tel. 206003, 
230324. (A7)
• construcție 2006, P+M, living. bucătărie, 2 băi, 
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)

CONCURS RECLAME
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o companie puternică și în continuă dezvoltare, din domeniul importului, comercializării și distribuției de produse 

de larg consum

ANGAJEAZĂ

REPREZENTANT COMERCIAL
(electronice, electrocasnice)

CERINȚE:
Studii medii, abilități de comunicare, abilități de prezentare, cunoștințe operare calculator și 

permis de conducere categoria B (constitue un avantaj).
Experiența în domeniu și domiciliul în DEVA constituie un avantaj.

SE OFERĂ:
Posibilitatea de a lucra într-o echipă tânără. într-un mediu modern, profesional și în plină 

dezvoltare:
Pachet de beneficii moți vânt și în acord cu performanțele realizate.

Persoanele care îndeplinesc cerințele de mai sus și doresc să-și depună candidatura pentru postul scos la 

concurs sunt rugate să trimită până cel târziu în 15/02/2006 CV-ul cu fotografie și scrisoarea de intenție în care să se 

menționeze postul solicitat (prin poștă, fax sau e-tnail) la:

Deva, Str. 22 Decembrie nr. 37, telefon: 0254.222.999, 
fax: 0254.206.291, e-mail office@quasar.ro

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

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

• MOCHETĂ IMPORT BELGIA PESTE 20 MODELE 
PREȚ DE LA 4 LA 16 LEI I MP.

• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă, garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• urgont, cui, în Deva, zonă centrală, 3 camere, 
baie-bucătărie-hol-terasă, încălzire centrală, 
garaj, curte, piscină, preț 150.000 euro, neg., tel. 
231300,0745/511.776. (A9)
• urgont, in Deva 3 camere, bucătărie, baie cu 
gresie, faianță, piscină curte, ST-580 mp, zpnă 
ultracentrală Deva preț 150.000 euro, neg., tel. 
231.800,0740/317.313. (A9)
• zona Pan 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,iw rădinăși2hateren,zonaHerteștl, 
preț atr t tel. 0254/613.366, 0788/040.490. 
(Aii)

• Brad, casă cu 5 camere, living, anexe, garaj, 
zonă centrală, încălzire proprie.
preă negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)
• Brad, 2 camere, grădină, lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
București, preț negociabil, tel. 0254/613.366 șl 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală, canalizare, zona A, apă curentă, posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, al 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040,490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490.0788/158.483 (A10)

Cumpăr casă (14)

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

Vând case la țară (17)

• casă 2 camere, bucătărie, baie, centrală 
termică lemne, parchet, gresie, faianță, 
termopane, toate condițiile, plus anexe, 
livezi pădure, la 12 km de Geoagiu, preț 
37.000 euro, negociabil. Tel. 0728/735828.

CCHTKUt. or ATAC rai

^entirTcTe Afac elTTZÂsTȘRT

Organizează cursuri de:
-> Administrator pensiune 

turistică și agroturistică
•> Manager în turism

înscrieri zilnic, între or de 9-16, 
pâ>a la data de 15.02.2007

Adresa contact: Deva, Bdul 22 Decembrie Nr. 37 A
21») H: E-mail: master^M,rtx.ro >

1
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ACCESORII Șl ÎMBRĂCĂMITE
1 TOTUL LA NUMAI:

ÂNSAJBÂZA, p
VĂNZĂTORE magazin deva si <- 

COMPLEX COMERCIAL $ 
PALIA ORASTIP C.

LIMBA ITALIANĂ CONSTITUIE AVANTAJ 
INP.LA Nr. OTZ9I96S OST 

CV-UL LA FAX. D2S4O1S.022

45 LEI
65 LEI

DEVA STR. 1 DECEMBRIE Nr. 11 ( LÂNGĂ CLUB RENO ) Șl ORÂȘTIE-COMPLEX PALIA

Probleme cu calculatorul ? 
Service, reparații, rețele, 

vânzări calculatoare, 
imprimante la 230441

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

noului COD FISCAL-sunați la 230449 sau 211446

SUPER OFERTĂ! 
Uși de interior PORTA DOORS
■ TÂMFLĂRIE PVC Șl ALUMINIU PROFILA REHAU
• GEAM TERMOPAN • JALUZRLI VERTICALE ■ RULOURI
• 10% REDUCERE

GRATUIT: măsurători, montaj, transport!
TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

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

• casă 2 camere, grădină 800 mD și 2700 mp 
teren, în Sarmizegetusa. Tel. 0722/461536. (T)
• casă In comuna Unirea, lângă Hațeg, preț 
negociabil. Tel. 0727/386660. (T) .
• casă ii grădină la Sântuhalm. Tel. 210920, 
0747/965512. (T)

Case de vacanță (15)

• casă de vacanță 4 camere. 2 bucătării, 4 băi, 
living, CT, termopane, utilată, mobilată, teren 
concesionat 60 ani, zona Straja, superame- 
najată, preț 75.000 euro, neg., 0742/290024, 
232060. (A3)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, 
curent, zona Blăjeni. preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Vând garsoniere (19)

• 2 camere, terasă închisă parter, contorizări, 
faianță gresie, zona Dacia, preț 70.000 ron, 
negociabil, nu sunt agent imobiliar. Tel. 229017, 
0728/069396. (T)
• semidecomandate, contorizări, parchet, 
balcon închis, zona Dacia preț 58.000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)

GESTIONAR 

ȘOFER DISTRIBUȚIE

Persoanele interesate, cu 
domiciliul în Deva, și 
experiență de minim 

un an In domeniu sunt 
rugate să trimită un CV la 

fax: 0254/231.068 
sau email: 

monicamthgTmpmnhlk ,ro

(74956)

▲CMIN
Deva str.Ulpîa nr.15 

Tel :*40 - (O) 264-215294- 215770: 0728/285576: Fax;+40-(0)-254 218151: e-mail: office,deva@d*va.acomîn.r0

ANGAJEAZĂ

INGINERI, SUBINGINERI 
-domeniul construcții (CCiA, CH, CFOP) 

MAIȘTRI 
-domeniul construcții

Condiții: - minim 3 ani experiență în domeniu; 
Poziție: - șef șantier; - șef punct de lucru; - serviciu tehnic decontări.

DULGHERI 
FIERARI BETONIȘTI 

ZIDARI 
FAIANȚARI 

MUNCITORI NECALIFICAȚI 
MECANICI UTILAJE (buldoexcavator, mică mecanizare) 

CONDUCĂTORI AUTO

Experiența în domeniu constituie un avantaj pentru cei interesați. Oferim un 
pachet salarial motivant. Doar candidații selectați vor fi contactați în vederea 
interviului.

Informații la telefon; 0254.215.294 - 0254.218.151 (fax)
Secretariat, e-mail: office.deva@deva.acomin.ro 2

C.V.-urile pot fi trimise prin fax, e-mail sau depuse la secretariatul firmei.

• Bejan, ot 3, semidec, balcon, gaz 2 focuri, preț 
56.000 ron, tel. 0745/367893. (A2)
• Dada, cameră de cămin, parter, amenajată 
mobilată, contorizări, preț 26.000 ron, tel. 
0745/367893. (A2)
• Gojdu, ot 1, bucătărie, baie, apometre, preț 
76.000 ron, tel. 0745/367893. (A2)
• Dada, et 4, semidec., s= 26 mp, baie și 
bucătărie, balcon închis, contorizări, preț 59.000 
ron, tel. 0745/367893. (A2)
• tomldec, bucătărie, baie, balcon tona 
Miorița, preț 76.000 ron, tel. 0741/154401,227542, 
seara. (A2)
• semidec, bucătărie, baie, balcon, zona 
Kogălniceanu, preț 70.000 ron, tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
zona Bd. Decebai, preț 80.000 ron, tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, balcon, zona Dorobanți, 
preț 26.000 euro, tel. 0741/154401,227542, seara 
(A2)
• dec,bucătărie, baie, faianță gresie, suprafață 
mare, Dorobanți, preț 110.000 tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• urgent semidec, parchet, gresie, faianță, 
repartitoare, balcon închis,etaj intermediar, 
zona Mărăști, preț 670 mii, tel. 0742/290024, 

232060. (A3)
• urgent semidec, parchet, CT, mobilat, aragaz, 
frigider, mașină de spălat, TV, et. intermediar, 
zona Dacia, st=32 mp, preț 670 mii., tel. 
0742/290024,232060. (A3)
• dublă zona Gojdu, etaj intermediar, 
contorizări totale, modificată, parchet, gresie, 
faianță accept credit ipotecar, preț 77.000 ron, 
negociabil, tel. 0730-474275,0740-535095, (A4)

• zona Dorobanți, etaj 1, decomandate, 34 mp, 
balcon, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet, gresie, faianță, bine întreținută preț 
31.000 euro, negociabil, tel. 0730-474275,0740- 
535095. (A4)
• zona Carpați, etaj 2, parchet, tocărie lemn 
stare bună contorizări, ocupabilă repede, preț 
76.000 ron, negociabil, tel. 0730-474275, 0740- 
535095. (A4)
• ot 1, parchet, balcon închis, instalație pt. 
centrală termică contorizări, fără îmbunătățiri, 
Calea Zarandului, preț 65.000 ron, neg., tel. 
223400,0724/169303,0742/005228.  (A5)
• et 3, gresie, faianță contorizări, Al. Romanilor, 
preț 70.000 lei, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• dec, et 3, gresie, faianță, contorizări la apă și 
gaz (2 focuri) balcon închis, interfon, Eminescu, 
preț 60.000 ron, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• urgent zona Dacia, dec., et. bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578. (A8)
• zona Dada, 1 cameră, baie, parchet, marmură, 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48.000 Ron, neg, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet, gaz contorizat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată, preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288. (A8)
• zona Zamfirescu Deva, dec., amenajată 
(parchet laminat, gresie, faianță), contorizări, 
etaj 3, preț 85.000 Ron, neg., tel. 231.800, 
0740/317314. (A9)
• zona Dada, Deva, dec., amenajată (gresie, 
faianță), mobilă de bucătărie, cameră cu 
parchet, contorizări, preț 68.000 Ron, neg., tel. 
231.800,0740/317.314. (A9)

Cumpăr garsoniere (20)

• foarte urgent, garsonieră în Deva, orice zonă, 
se oferă preț bun, plata imediat, cu sau fără 
amenajări, tel. 0730-474275.0740-535095. (A4)

Vând terenuri (21)

• două terenuri extravilan, de 6000 și 24.700 mp, 
localitatea Totești-Hațeg, lângă canton, acte in 
regulă titlu șl cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)
• extravilan 19 ha intr-o parcelă, zona Recaș, 
satul Herneacova, județul Timiș, preț 7 euro mp. 
Tel. 0722/814086,0721/855719. CD
• Intravilan In Băcia, la 15 km de Deva, apă, 
canalizare, curent, gaz, preț 20 ron mp. Tel. 
0254/233974,0724/388452. (T)
• Intravilan Mintia, 2600 mp, preț 7 euro mp, 
negociabil. Tel. 0746/164081. a)
• loc de casă Hunedoara, 3500 mp, fs 21 m, apă, 
gaz, curent, loc drept, zonă liniștită preț nego
ciabil. Tel. 0723/005657,0747/191372. (T)
• Intravilan, Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 
740 mp/parcela, FS 22 m, facilități, 20000 euro 
parcela, tel. 0722/564004. (Al)

■ Intravilan, In Șoimuș, ST 4600 mp, FS 70 m, preț 
20 euro/mp, negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• urgent, teren intravilan, în zona Sântuhalm, 
st= 2.480 mp, facilități: apă gaz, curent, preț 22 
euro/mp, tel. 0740/013971. (A2)

• urgent, teren intravilan, st=1.250 mp, cu 
cabană 2 fântâni, curent, zona prelungirea 
Vulcan, preț 30.000 euro, neg., tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• urgent, grădină + construcție casă, livadă, 
fântână curent, st= 1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• teren Intravilan, st=1550 mp, fs 20 m, zona 
Bârsău, preț 35.00 ron, tel. 0742/290024,232060. 
(A3)
• teren Intravilan, st=6251 mp, fs 20 m, ideal pt. 
casă facilități: apă curent, gaz, acces din drum, 
zona Sântandrei, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• In Deva, zona Eminescu, parcelat, de la 500 
mp, la 800 mp, teren plan, formă dreptunghi
ulară, ppziție bună ideal pt. investiție, 
construcție casă acte la zi, preț de la 22 
euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 0730- 
474275,0740-535095. (A4)
• la DN7, intre Sântandrei și Simeria, 3 parcele a: 
1.800 mp, 1.600 mp, 1.100 mp, preț 25 euro/mp, 
tel. 223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• teren extravilan in suprafață totală de 160.000 
mp, parcelabil în parcele cu suprafețe de 6.000 
mp -18.000 mp, situat între Deva și Simeria, preț 
3 euro/mp, neg., tel. 223400, 0721/577366, 
0740/914688. (A5)
• st = 1.000 mp, din care 400 mp intravilan în 
zona Uzo Balcan, preț 30 euro/mp, neg., tel. 
223400,0720/387896,0742/005228. (A5)
• st = 7171 mp, în incinta fostelor sere Sântan
drei, front stradal 35 m, preț 10 euro/mp, neg, 
tel. 223400,0720/387896,0751/573684.  (A5)

• teren Intravilan, st - 2000 mp, la strada Archia, 
cu utilități, preț 60 euro/mp, tel; 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• Intravilan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
casă certificat de urbanism, gaz, apă, curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Deva, Intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg, 
tel. 0745/786578. (A8)
• intravilan In Deva, zona Zăvoi, 5 -1000 mp, FS 
-18 m, utilități în zonă preț neg, tel. 212.141 sau 
231.800. (A9)
• zona Bejan, Deva, S - 500-1000 mp, toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp, tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• Brad, 1000 mp pentru construcție vilă în se 
Dudești (Dealul Mare), preț atractiv tei. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad-Deva, 1800 mp. intravilan, acces la șosea, 
certificat de urbanism, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• Brad, 03 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanță, la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• Brad, 1350 mp, intravilan, zona B, preț nego-

• 32 mp, zona Liceului auto Deva, pretabil sediu 
firmă birou, preț negociabil. Tel. 0743/204069, 
0722/596940. (T)

• Deva, 150 mp, P + 1 cu teren, 2 garaje, centrală 
termic, canalizare, apă gaz, curent, 82000 euro, 
tel. 215212. (Al)

• hală de producție, 4 birouri, 2 CT, grup social, 
sală de ședință, poduri rulante, cale ferată, 
rampă teren st=6.700 mp, zona Deva, preț nego
ciabil, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• ofer pentru închiriat spațiu comercial, st-„ 
mp, grup social, termopane, intrare din stradă, 
ideal pt. sediu de bancă preț 6 euro/mp, tel. 
0742/290024,232060. (A3)

• zona Mărăști, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578. (A8)

• zona Gojdu, Deva, pretabil pentru spațiu de 
producție, ST -150 mp, 2 intrări, acces auto și 
pietonal, preț 80.000 euro neg., tel. 231.800, 
212.141. (A9)

5.C. AfOIVOfX S.A. Sibiu,
Producător ciorapi damă și șosete copii, 

femei și bărbați 

ANGAJEAZĂ
Vânzătoare pentru punctul de 

lucru Deva, magazin ULPIA 
Relații la telefonul: 0724/377.790.

(75748)

SC ROMSTAL IMEX
AMGAJEAZĂ LUCRĂTORDIPOZIT

Responsabilități:
■ descărcare - ambalare - paletare - 
încărcare marfă

Cerințe:
■ disponibilitate la efort și program prelungit
■ cunoștințe în domeniul instalațiilor 
sanitare reprezintă avantaj

Se oferă:
■ salariu motivant, tichete de masă, mediu 
de lucru modern
Persoanele interesate sunt rugate să trimită 
un CV la adresa: Centrul Logistic Romstal 
Deva, Calea Zarandului, nr. 85, sau la 
adresa de e-mail:
mihail.postelnicuairomstal.ro.
Relații la telefonul: 0254.224330.

(75743)

RECLAME

mailto:office@quasar.ro
mailto:office.deva@deva.acomin.ro
mihail.postelnicuairomstal.ro
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Cerințe:

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

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

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

pentru Deva

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ 

PENTRU TINERET 
HUNEDOARA 

organizează

CONCURS LOCAL

• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.
Oferim:• program de lucru flexibil;• venituri în funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.

în data de 24 februarie 2006, 
ora 10, la sediul DJT 

Hunedoara.

Termenul-limită de depunere 

a proiectelor este 23 

februarie, ora 14,30.

Informații cu privire la 

metodologia de finanțare se 

pot obține la sediul DJT 

Hunedoara, Deva, 

Str. Andrei Șaguna, nr. 14, 

telefon: 214448.

(76149) 3 
î

ASOCIAȚIA TOPOGRAFILOR INDE
PENDENȚI DIN JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ 

în data de 01.02.2007.
țeainla va avea loc la ora 15.00, în sala de ședințe a 
sediului Uniunii Județene C.N.S.L.R. Frăția din Deva, b~ 

cfc/AlfĂaf'' _j/n/ceanu, nr. 4, având pe «Amu fli îi 
| probleme administrative și primirea de noi membri.

• L- > ' (76140)

• vând VW 2.0benzină, af 2001, full, dotări, 
înmatriculat decembrie 2006 în România, 
carte service, Germania, 129.000 km, preț 
8500 euro, negociabil, variante. Tel. 
0742/870485,(2/29.01)

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• vând pa«ttl« Lomustin. Tel. 0254/235153. (T)

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

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

• clădire P+2, construcție nouă, se 320 mp, 
amenajată, pretabilă pentru laborator, birouri, 
CT, Deva, preț 210.000 euro tel. 0740/317314. 
(A9J

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

Altele (61)

(32135)

Imobile chirii (29)
• închiriez buldoixcavator multifuncțional,
la preț rezonabil. Tel. 0722/319442. (3009312)

• cedez contract de închiriere reitaurant- 
bar, euperdotat, plus terasă, Slmeria. TeL 
0723/395906.

Suntem numărul 1 
în județul 

Hunedoara!

(35428)

Subscrisa SC CONTĂUDIT EVALEX SRL, cu sediul în 
Deva, str. Avram lancu, bloc H3, jud. Hunedoara, desemnat în cali
tate de lichidator judiciar al SC AMIDIP SA Călan - în faliment prin 
încheierea nr. 1079/CA/2005 pronunțată de Tribunalul Hunedoara 
în dosar nr. 6844/2005, inițiază selecție de oferte în vederea 
valorificării următoarelor bunuri:
- Remorcă basculantă (HD-80-GJB)

. - Dacia 1300 autosanitară (HD-05-FFE)
Ț - Autoturism ARO 243 (HD-02-HHO)

Data-limită pentru depunerea ofertelor este 06.02.2007, ora 10.00. 
Informații suplimentare se pot obține la tel.: 0254/233081; 
0723/154641.

(76095)

• garsonieră, Deva, complet mobilată, 100 
euro/lună, tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere, mobilat complet, 150 
euro/lună, tel. 215212. (Al)
• apartament 3 camere, complet mobilat șl 
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)
• ofer spre închiriere garsonieră, în zonă 
centrală, mobilată, utilități, preț 100 euro/lună, 
tel. 0740/013971. (A2)
• ofer pt închiriat apartament 3 camere, 
mobilat, aragaz, frigider, repartitoare, zona 
Gojdu, preț 300 euro, tel. 0742/290024,232060. 
(A3)
• garsonieră, dec, mobilată, aragaz, frigider, 
parchet laminat, balcon închis, lavabil, faianță, 
gresie, ușă metalică, preț 400 ron + avans 2 luni, 
tel. 0742/290024,232060. (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)
• zonă ultracentrală, Deva, S 45 mp, preț 20 
euro/mp, tel. 231.800. (A9)
• zona gării Deva, dea, 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)

• ofer epre închiriere camion de 7,5 tone cu 
macara, pentru transport materiale construcții. 
Tel.0748/932411,0788/831918. (T)
• vând abricht nou cu ridicătoare și motor; 4 
tamburi, 1 arc spate, rulmenți față și spate noi, 
toate pentru IMS. Tel. 611439. (T)

• cumpăr lăzi din plastic. Tel. 0723/301857. (T)

• cumpăr patețl din plastic. Tel. 0723/301857. (T)
• vând cărucior dublu pentru gemeni, stare 
foarte bună, rotobil pentru copii, mobilă 
dormitor, mobilă sufragerie, colțar, preț conve
nabil. Tel. 212992,0727/379304. CT)
• vând convenabil covor persan și mochete, 
masă bucătărie cu scaune, comodă 
încălțăminte, Deva. Tel. 0723/288282. (T)

• vând țuică de prune, veche de 2 ani, Deva. 
Relații latei. 0744/637809. (9/26.01)

Auto românești (36)

în orașul nostru se află acum Măicuța Ana, hărăzită de Dumnezeu cu puteri benefice.Prin puterea mâinilor și a rugăciunilor sale la Isus și Maica Domnului, ea alungă blestemele și aduce liniștea în casele celor blestemați de soartă. Tel. 0746/387.809.Georgeta, aduc mii de mulțumiri Măicuței Ana că mi-a dezlegat cununiile și m-a ajutat să mă căsătoresc.Mă numesc Ramona și aduc mulțumiri Măicuței Ana că mi-a salvat firma de la faliment și mi-a adus spor în afaceri.Mă numesc Sabina și aduc mii de mulțumiri Măicuței Ana că m-a ajutat să mă împac cu soțul.Măicuța Ana poate rezolva orice problemă legată de farmece, blesteme sau vrăji. Ea scoate argintul viu în 24 de ore. Poate lucra la distanțe foarte mari, chiar și prin telefon. Tel. 0746/387.809

• vând Dada 1310 MLS, 1989, roșie, 5 viteze, 
cu GPL,unic proprietar, acte lăzi, preț4500 
ron. Tel. 0741/210059,0723/636580. (4/29.01)

• vănd Dada 1410, af 1998, start foarte 
bună, gri-metal, unic proprietar, preț 5700 
ron. Tel 0724/208742. (5/264)1)

|
I • vând Dada Nova af 1998, culoare orig- 
’ inală, preț 5400 ron. Tel. 0742/870485. 
' (2/29.01)

• vând Logan Ambiance 1,4 MPi, benzină, af 
2004,28.000 km, preț 5000 euro. Tel. 0740/154143. 
CD

Auto străine (37)

• vând tractor Steyr, recent adus, stare 
excepțională, 88 CP, vamă achitată, 
echipat cu plug, troliu forestier cu sapă, 
originale, preț 7700 euro. TeL 0722/663724, 
0788/756966.(5/264)1)

• vând motostfvultor35t, preț 12.000 lei,și 
recipient 30.000 I, preț 1,5 lei/kg. Tel, 
0767/240445. (3009302)

Piese, accesorii (42)

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

Mobilier și interioare (47)

• vând mobilă de sufragerie, completă, cu 
bibliotecă; mobilă de bucătărie, suspendată, 
aragaz, covor persan 3/4 m. Tel. 0723/851439. (D
• vând urgent și foarte convenabil cuier cu ladă 
din lemn și oglindă de cristal, toate în stare 
foarte buna. Tel. 0727/288460. (T)
• vând vitrină cu sticlă; vitrină cameră, fotolii, 
masă 8 persoane, ușă, vitrină perete, bufet 
bucătărie. Tel. 229017.0728/069396. CD

• vând mobilă combinată, pat dublu, dulap, 
vitrină, măsuță+2 fotolii, birou, toate stare foarte 
bună.Tel. 0720/400422. (D

Televizoare (48)

• vând televizor Orion, preț bun. Tel. 
0740/657042. CD

Materiale de construcții (53)

• vând distanțieri pentru fier-beton, pureci. Tel. 
0723/227569. (T)

Electrocasnice (56)

• vând frigider Arctic mare, stare perfectă 
de funcționare, mâner și rafturi de inox, 
preț 200 ron. Tel. 219208, orele 14 ■ 18. 
(10/26.01)

• vând frigider cu geam pentru magazin, 1801, 
rafturi aluminiu, vitrine de expoziție marfă, 
prețuri mici. Tel. 212992,0727/379304.(T)
• vând frigider Zill, stare bună de funcționare. 
Tel. 0254/211416. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentar’e (57)

Pierderi (62)

• cățel de treabă caută stăpâni Găsit cățel 
metis, mascul, culoare crem, 7 luni, accidentat 
de mașină, în zona Călugăreni, Deva; câinele a 
fost operat, iar în prezent, este bine îngrijit. Cine 
dorește să îl adopte să sune la tel. 0722/262690. 
(T)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Bartolomei Aron. Se declară nul. (3/29.01)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Murar Furdui Daniel. Se declară nul. (9/29.01)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Stoian Gheorghe. Se declară nul. (6/29.01)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Tănase Miluța. Se declară nul. (7/29.01)

Solicitări servicii (71)

• caut benă pentru 1ngri|lre băiețel 7 luni, 
doamnă nefumătoara, cu vârsta cuprinsă 
Intre 50 șl 60 de ani, preierabl cu experiență 
tn creșterea copiilor. Detalii la teL 
072^478299.

Prestări servicii (72)

• efectuez transport marfă 3,51, prețuri nego
ciabile. Tel. 0740/420521. (T)
• meditez intensiv matematică pentru capaci
tate pe baza testelor naționale propuse; prima 
ședință, gratuit. Hunedoara, tel. 0740/194667. (T)
• SC Olimpia Travel SRL efectuează transport 
persoane Italia, Germania, Franța, Belgia, Anglia, 
Spania, Portugalia la destinație. Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (73824)
• transport mobilier, electrocasnice cu auto de 
1,2 t și 14 mc volum, asigur manevrare și 
demontare la mutări. Tel. 0254/225578, 
0744/934462,0726/551701. (T>

Oferte locuri de muncă (74)

• vând Citroen C3, af 2003, motor 1,2 benzină, 
extrase full, unic proprietar, carte service, 
mașină de garaj sau schimb cu Dacia, Matiz sau 
Cielo. Tel. 0723/270348. (T)

• vând Daewoo Matiz. af 2004 luna VI. totul ori
ginal din fabrică. Tel. 0744/125690. (T)

• vând Volvo 244 GL înscris, CI, nr. noi, preț 
negociabil și casă în Boz, grădină, teren arabil, 
pădure. Tel. 0721/614402. (T)
• vând Volvo V401,9 TDi, af 2001, full-electric, 
ABS, SRS, dimatronic. MP 3 player, jante Al 16 
inch, preț 8500 euro. Tel. 0723/227569. (T)

• vând vacă de lapte, vârsta 3 ani, 
gestantă în 3 luni, și vițel 4 luni, Bălțata 
germană, preț negociabil. Deva, str. 
Sântuhalm, nr. 64. Tel. 0751/121152. 
(5/29.01)

• SC Platin Trading SRL angajează vânzătoare 
cu carte de muncă, pentru punctul de lucru din 
Ulpia, etaj 1 (vizavi cu barul). Informații la tel. 
0724/340756. (11/26.01)
• angajăm șoferi categoriile D și Dl și mecanic 
auto cu experiență minim 5 ani. Relații la tel/fax 
0254/231394. (1/29.01)
• electrician montări și reparații aparate elec
trice de protecție, Hațeg, 3 posturi, data limită 
17.02. Tei. 213244, orele 9-16.
• electromecanic mașini și echipamente elec
trice, Brad, 1 post, data limită 31.01. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• electromecanic mașini și echipamente elec
trice, Hunedoara. 2 posturi, data limită 31.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• electromecanic mașini și echipamente elec
trice, Lupeni, 1 post, data limită31.01. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• electromecanic mașini și echipamente elec
trice, Petroșani, 5 posturi, data limită 5.02. Tel. 
213244, orele 9-16.

• electromecanic reparator obiecte de uz 
casnic, Hunedoara, 1 post, data limită 31.03., 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• excavatorlst pentru excavatoare cu rotor, 
Lupeni, 4 posturi, data limită 10.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• factor poștal, Petroșani, 1 post, data limită 
31.01., perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 
■16.
• falantar, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
31.12 Tel. 213244, orele 9-16.
• felanțar, Orăștle, 4 posturi, data limită 31.01. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• fesonator mecanic, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• femeie 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, Hațeg, 1 post, data limită 
25.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• femele de serviciu, Slmeria, 3 posturi, data 
limită 25.02. Tel. 213244, orele 9-16.

• femele de serviciu, Vulcan, 1 post, data limită 
31.01. Tel. 213244, orele 9 -16.
• flerer-betonlst, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 31.01. TeL 213244, orele 9 -16.
• flerar-betonlst, Orăștle, 1 post, data limită 
15.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• flerer-betonlst, Petroșani, 1 post, data limită 
1.02. Tel. 213244, orele 9-16.
e flerar-betonlst, Petroșani, 5 posturi, data 
limită 2.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• fochist la cazane de abur de Joasă presiune, 
Petri I a, 1 post, data limită 31.01., perioadă deter
minată Tel. 213244, orele 9 -16.
• fochlit pontai 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.
• frigoriferisL Hațeg, 3 posturi, data limită 5.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• frizer, Orăștle, 2 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele-9-16.
• funcționar administrativ, Lupeni, 1 post, data 
limită 31.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• fumallst, Călan, 13 posturi, data limită 31.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• galvanlzator, Orăștle, 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 
28.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• gestionar depozit, Hațeg, 1 post, data limită 
9.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• gestionar depozit, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 -16.
• gestionar depozit Simeria, 1 post, data limită 
25.02., curs calificare. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• Inginer constracțl civile, industriale, 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 23.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

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

• Inginer mecanic, Deva, 1 post data limită 
28.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• Inginer meccanlc, Deva, 1 post, data limită 
28.02. Tel. 213244, orele 9 -16.

• Inginer producție, Lupeni, 2 posturi, data limită 
10.03. Tel. 213244, orele 9-16.

• Inginer producție, Lupeni, 2 posturi, data limită 
10.03. Tel. 213244, orele 9-16

• Inginer rațele electrice, Hațeg, 1 post, data 
limită 5.03. Tel. 213244, orele 9-16.

• Inginer topogral, Vulcan, 2 posturi, data limită 
31.01. Tel. 213244, orele 9-16.

• Inspector asigurări, Petri la. 1 post, data limită 
31.01. Tel. 213244, orele 9-16.

• Inspector, Brad, 1 post, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.

• Inspector protecția muncii, Hunedoara, 1 post, 
data limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• Inspector resurse umane, Hațeg, 1 post, data 
limită 5.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• Instalator apă, canal, Călan, 5 posturi, data 
limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 -16..

• Instalator apă, canal, Deva, 2 posturi, data 
limită 23.02. Tel. 213244, orele 9 -16.

• Instalator apă, canal, Deva, 5 posturi, data 
limită 24.02. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• Instalator apâ-canal, Hațeg, 1 post, data limită 
5.03. Tel. 213244, orele 9-16.

• Instalator încălzire centrală și gaze, Deva, 4 
posturi, data limită 25.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• Instalator încălzire centrală și gaze, Lupeni, 1 
post, data limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 -16.

• instalator încălzire centrală și gaze, Orăștie, 1 
post, data limită 15.02. Tel. 213244, orele 9 -16.

• instalator instalații tehnico-sanitare, Deva, 4 
posturi, data limită 25.02. Tel. 213244, orele 9 -16.

AGENȚIA IMOBILIARA 
Mimason 

vă așteaptă in Deva pe Aleea 
Salcâmilor, bl. 31, parter 

(lângă Lic. Auto)
Tel. 230324, 206003

(72306)

A.P.M. Hunedoara și 
Consiliul Local Sălașu de Sus, 
titular al proiectului, anunță 
depunerea documentației 
tehnice în vederea obținerii 
acordului de mediu pentru 
obiectivul .Alimentare cu apă 
și canalizare în sistem centra
lizat a satelor Mălăiești, Sălașu 
de S , Sălașu ae Jos și Ohaba 
de sub Piatră', situat în corn. 
Sălașu de Sus.

Infct mâții privind potențialul 
impact asupra mediului al 
proiectului propus pot fi 
consultate la sediul A.P.M. 
Hunedoara din municipiul 
Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, 
zilnic, între orele 8-16.

Observațiile publicului se 
primesc la sediul A.P.M. Hune
doara în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data . 
anunțului.

(760»)

SC CONTĂUDIT EVALEX S.R.L. DEVA, în calitate de lichidator judiciar al S.C. AMIDIP S.A - 

în faliment, cu sediul în Călan, Str. Furnalistului, nr. 17/0, jud Hunedoara, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului 
de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J20/950/2002, C.U.I. 15056131, atribut fiscal R, numit prin încheierea 
nr.1079/CA/2005 pronunțată în dosarul Tribunalului Hunedoara nr.6844/2005, anunță licitație publică pentru vânzarea 

de bunuri din patrimoniul debitoarei SC AMIDIP SA-în faliment, cu sediul în Călan, Str. Furnalistului nr.17/0, jud. Hune
doara, astfel:

- obiecte de inventar și stocuri de materiale.

- autoturism marca Volkswagen 7 DB/Caravelle, nr. înmatriculare HD-05-WWE- preț pornire 8.000 EURO.

Bunurile ce se vând la licitație sunt prezentate și descrise în caietul de sarcini, care poate fi achiziționat de la lichida

torul judiciar.

Licitația publică va avea loc în data de 06.02.2007, ora 11, la sediul debitoarei din Călan, Str. Furnalistului nr.17/0, 
jud Hunedoara. în caz de neadjudecare, licitația se va relua în data de 12.02.2007, în același loc și la aceeași oră.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar din Deva, str. Avram lancu, bl. H3, 
parter, următoarele documente:

- dovada achiziționării caietului de sarcini, respectiv documentul care atestă plata prețului acestuia:

- pentru persoanele juridice române: copie după certificatul de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;

- pentru persoanele fizice române/împuternicit: copie după actul de identitate;

- împuternicire, în original, acordată persoanei care îl reprezintă pe ofertant, persoană fizică sau juridică;

- dovada depunerii garanției de participare la licitație.

Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din valoarea bunurilor pentru care ofertantul participă la licitație și 
se va achita prin virament bancar în contul S.C. Amidip S.A. Călan - în faliment: RO84 RZBR 0000 0600 0464 4890, 
deschis la Raiffeisen Bank Călan;

Toți cei care pretind vreun drept asupra activelor ce urmează a fi vândute sunt invitați să anunțe, în scris, pe lichidator 
cu cel puțin trei zile înainte de data licitației.

Bunurile supuse vânzării pot fi vizionate la sediul debitoarei falite din Călan, Str. Furnalistului nr. 17/0 , jud. Hunedoara.

Listele bunurilor (obiecte de inventar și stocuri de materiale) ce vor fi vândute la licitație publică pot fi consultate la 
sediul lichidatorului menționat anterior.

RELAȚII SUPLIMENTARE se pot obține la sediul lichidatorului judiciar sau la numerele de telefon: 0254/233081; 
0723154641, între orele 09-16.

(76093)

RECLAME

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
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WWȚ;....... „Volver" a luat cinci trofee
• „Dezbrăcați" pe stradă. Oficialii britanici se tem că un controversat proiect privind camerele de supraveghere cu raze X, care pot „vedea" prin haine, identificând arme și explozibili, va genera nemulțumirea generală a opiniei publice, scrie The Sun.

dingen, Germania, au participat 3.500 de personaje de carnaval din cinci țări europene și din Venezuela, o întâlnire istorică și internațională de gen. (Foto: epa)

Necenzurat
Beijing (MF) - Primul film din seria „James Bond” prezentat vreodată pe ecranele chinezești, „Casino Royale”, a avut avanpremiera ieri, la eveniment participând actorul Daniel Craig, actrița Eva Green și regizorul Martin Campbell. Este cea mai importantă lansare a unui film străin într-o țară asiatică. Autoritățile chineze permit proiecția a doar 20 de filme străine pe an, după ce acestea sunt cenzurate. „Faptul că acest film a fost proiectat fără a fi cenzurat mi se pare un enorm succes”, este de părere Campbell.

L-au împușcat
Washington (MF) - Josh Gilchrist (16 ani) din Dakota de Sud a reușit să își omoare mama și să rănească alte trei persoane cu o sabie, înainte ca poliția să îl împuște mortal. Polițiștii l-au văzut mânuind ceea ce unul dintre ofițeri a descris ca „ceva ce poți vedea într-un film vechi cu cavaleri”.

Terri (Foto:-EPA)

■ Filmul „Volver", al lui 
Pedro Almodovar, a 
câștigat premiul Goya 
pentru cel mai bun film.

Madrid (MF) - „Volver”, în regia lui Pedro Almodovar, a obținut trofeul pentru cel mai bun film la premiile Goya, care reprezintă echivalentul spaniol al Oscarurilor și sunt decernate de Academia spaniolă de film. „Volver” a mai fost recompensat cu premiile pentru cel mai bun regizor, cea mai bună actriță în rol principal (Pene- lope Cruz), cea mai bună actriță în rol secundar (Carmen Maura) și cea mai bună coloană sonoră. Almodovar, cel mai celebru regizor spaniol, a părăsit Academia în 2005, după ce filmul său „Proasta creștere” nu a fost premiat de Academia spaniolă de film. Regizorul nu a fost, de altfel, prezent nici la ediția de anul acesta.
Șapte premiiUn alt mare câștigător la premiile Goya a fost Guillermo del Toro cu filmul său „Labirintul lui Pan”, care a obținut șapte
Mama Angelinei Jolie a murit

Ultimul 
film
Londra (MF) - Filmul 
numit Ocean's Dead- 
liest, care a fost rea
lizat la sfârșitul anului 
trecut de către Steve 
Irwin, ultimul făcut 
de acesta înainte de 
a fi atacat de o pisică 
de mare, a fost 
difuzat de un post de 
televiziune australian. 
Documentarul de 90 
de minute, care îl 
înfățișează pe aus
tralian în zilele de 
dinaintea accidentului 
mortal, nu a inclus 
scena în care pieptul 
lui Irwin a fost 
străpuns de spinul 
unei pisici de mare, 
copiile acestor ima
gini fiind distruse. 
Partea introductivă 
este realizată de Terri, 
soția lui Steve, și este 
narat de exploratorul 
Philippe Cousteau.

Los Angeles (MF) - Actrița Angelina Jolie a anunțat că mama sa, fosta actriță Marche- line Bertrand, a murit din cauza unui cancer cu care se lupta de șapte ani. Bertrand (56 ani) a murit la Centrul medical Cedars-Sinai din Los Angeles avându-i în jur pe Jolie, fratele acesteia, actorul și regizorul James Haven, și Brad Pitt. Născută la Chicago, Bertrand a studiat actoria, dar și-a întrerupt cariera după ce
Sindicatul le-a dat premii

Pisicile persane au fost prezentate la i o expoziție pentru pisici de rasă, care ’l s-a desfășurat duminică, în Varșovia.

■ Forest Whitaker și 
Helen Mirren au fost pre- 
miați de Sindicatul Acto
rilor de la Hollywood.

Los Angeles (MF) - Forest Withaker, Helen Mirren și distribuția comediei „Fiecare se crede normal” sunt câștigătorii principalelor recompense decernate de Sindicatul Actorilor de la Hollywood (SAG), premii importante în perspectiva Oscarurilor.Forest Whitaker a primit premiul pentru cel mai bun actor, pentru rolul dictatorului ugandez Idi Amin Dada din „Ultimul rege al Scoției”. Pentru același rol, Whitaker a fost recompensat cu Globul de Aur și a obținut o nominalizare la

(Foto: EPA)

Schimbare de sex la 12 ani
Londra (MF) - Un băiat din Germania, care a început să spună de la doi ani că este o fată captivă într-un corp de băiat, a urmat un tratament hormonal de la vârsta de 12 ani, timp de doi ani, ceea ce l-a făcut cel mai tânăr pacient din lume care și-a schimbat sexul. Având acordul părinților, el a început tratamentul de schimbare de sex, suportând injecții cu hormoni pentru a opri djpzvolatarea normală pentru un bărbat. Acum are 14 ani, iar Tim a devenit Kim - o blondă cu ochi albaștri, cu sâni în formare, care are voie să poarte și machiaj în week- end-uri. Tratamentul administrat a costat 18.000 de lire, până în prezent. Numele și genul i-au fost modificat și pe cartea de identitate și în asigurarea medicală.

Nicholson (Foto: EPA)

Penelope Cruz (Foto: epa)distincții. Lungmetrajul a fost recompensat pentru cel mai bun scenariu original (Guillermo Del Toro), cea mai bună imagine (Guillermo Navarro), cel mai bun machiaj, cea mai bună actriță debutantă (Ivana Baquero), cele mai bune efecte vizuale, montaj și sunet.Filmul lui Daniel Sanchez- Arevalo, „Darkbluealmost- black”, a câștigat trei premii Goya, inclusiv pentru cel mai bun film de debut.Spaniolul Juan Diego a fost ales cel maj bun actor într-un rol principal pentru partitura din „Vete de mi”.Drama britanică „The Queen” a câștigat premiul pentru cel mai bun film european.
s-a căsătorit cu actorul Jon Voight, în 1971.Cuplul a avut doi copii, Haven și Jolie, înainte de a divorța în 1978. Bertrand și-a crescut copiii mai mult singură, iar Jolie și tatăl său nu vorbesc unul cu celălat de mai mulți ani. Jolie a indicat că, în loc de flori, pot fi făcute donații Institutului pentru cercetarea cancerului la femei de la Centrul medical Cedars- Sinai.

Actorii din comedia’„Fiecare se crede normal” (Foto: epa)Oscar. După ce a obținut majoritatea premiilor importante, printre care și Globul de Aur, Helen Mirren a fost distinsă de SAG cu premiul pen
Vedete sexy de peste 50 de ani

Londra (MF) - Au fost votate cele mai sexy staruri cu vârsta de peste 50 de ani, în urma unui sondaj realizat de un site de internet destinat cinefililor. Helen Mirren (61 ani) este secondată în acest top de Sophia Loren (72 ani). Starul italian arată încă fabulos și a făcut vâlvă în 2006 după ce a acceptat să pozeze aproape goală pentru calendarul Pirelli. Pe locul al treilea

tru cea mai bună actriță pentru rolul din „The Queen”. Pentru același rol, Mirren (61 ani) a obținut și o nominalizare la Oscar. Actrița a 
s-â situat Meryl Streep (57 ani). Aceasta este urmată de Judi Dench, în vârstă de 73 de ani, și de Diane Keaton, în vârstă de 61 de ani. Jack Nicholson (69 ani) s-a situat pe primul loc în topul celor mai sexy actori în vârstă. Acesta este urmat de scoțianul Sean Con- nery (76 ani), Robert Redford (70 ani), Clint Eastwood (76 ani) și de Danny Glover (60 ani). 

mai fost recompensată de SAG și pentru rolul reginei Elisa- beta I din miniseria de televiziune cu același titlu. Alături de Mirren a fost premiat colegul său din aceeași producție, Jeremy Irons, la categoria „cel mai bun actor”.Actorii din comedia „Fiecare se crede normal” („Little Miss Sunshine”), nominalizată la Oscar pentru cel mai bun film, au primit premiul pentru cea mai bună prestație colectivă. Din distribuție se remarcă micuța Abigail Breslin (10 ani), nominalizată la Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar: Premiul pentru întreaga carieră a revenit actriței și cântăreței britanice Julie Andrews (71 ani)..

Premieră ActoriiNicolas Cage și Eva Mendes au fost prezenți, luni, la Madrid pentru premiera filmului „Ghost Rider”.
(Foto: EPA)


