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Buzunăreli la second-hand
dimineața la prânz seara

• Coadă la ghișeele UPC. Cei care au achitat în aceste zile abonamentul operatorului de televiziune prin cablu UPC au avut surpriza să stea la cozi interminabile la ghișeul de plată. (C.B.) /p.6

■ Victime sigure ale 
hoților de buzunare: 
cumpărătorii din maga
zinele second-hand.

Deva (S.B., T.S., C.B.) - Nici nu au apucat bine devenii să se bucure de hotărârea executivului de a nu desființa 

magazinele second-hand, că a și apărut altă amenințare: foarte dese furturi având ca victime cumpărători ce frecventează aceste magazine. Hoții simt organizați în găști ale căror membri acționează în magazinele care nu au instalat supravegherea electronică. Ei cunosc foarte bine 

care sunt acestea, urmăresc oamenii în vârstă, viitoare victime, încă dinainte de a intra la cumpărături, posedă o tehnică specială și au stiluri foarte subtile de a amenința personalul magazinelor. O femeie căreia i s-au furat ieri 500 de mii de lei vechi, L.A. - pensionară, victimă a hoților 

de buzunare dintr-un second- hand al Devei, se plângea: „Nu am avut curaj să depun o plângere la poliție pentru că nu vreau să pățesc ceva! Hoții mă pot căuta după aceea și nu știu ce s-ar mai putea întâmpla! Deci, pe mine, un fular de 10 mii de lei m-a costat 510 mii de lei!” /p.3

Olaru Elena (Deva) a câștigat cei 50 ron puși în joc la concursul puzzle, destinat cititorilor de probă al ziarului Cuvântul Liber. Acum are și bani de cheltuit și Cuvântul Liber la prima oră a dimineții,GRATIS, timp de O lună! (Foto; M. Șerban)

Cu mașina furată-n trafic
Deva (T.S.) - Doi tineri din Arad au fost prinși, ieri seară, de polițiștii hunedoreni după ce mașina cu care aceștia se deplasau a fost dată în consemn. Cei doi au fost opriți de polițiști la Mintia, /p.3

Județ fără cinematografe
Deva (S.B.) - începând de azi, județul nostru a rămas fără cinematografe. Ultimele două, „Patria” Deva și „Flacăra” Hunedoara au fost închise, /p.3

Torpile politice la Teatru
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■ Fostul director al 
Teatrului din Deva a 
demisionat forțat de 
interese politice.

Deva (H.A.) - Viceprimarul Ioan Inișconi a declarat într- o conferință de presă că Turi Zoltan, fostul director al Teatrului de Artă Dramatică Deva, a fost forțat să demisioneze. „Cred și o susțin pu
Atacată de maidanezi

Schimburile comerciale românești
Exporturile românești au depășit anul trecut 20 miliarde 
euto, iar importurile au ajuns la peste 10 miliarde. Două 
treimi din schimburile comerciale au fost efectuate în UE.

Destinație - din schimburile comerciale românești

Grafica: Cuvântul Liber Sursa INS

■ Articolele din Cuvân
tul Liber despre atacurile 
câinilor asupra oame
nilor au generat reacții.

Deva (T.S.) - Campania demarată anul trecut de Cuvântul Liber prin care se dorea găsirea unei soluții privind câinii comunitari s-a stins în fața incapacității primarilor de a rezolva această problemă. Singura explicație a acestora a fost că nu pot rezolva problema până la... integrare! Și 

blic, totul a pornit de la un anumit scandal, izbucnit într- un turneu, scandal care a fost sancționat de către conducere”, declară Ioan Inișconi. Printre cei pedepsiți a fost și o actriță care, se vehiculează, că ar fi fiica vitregă a unui consilier local. „Nu am dovezi că asta ar fi adevărat, dar așa am auzit și eu”, declară Ioan Inișconi, cu privire la relațiile de rudenie dintre actrița 
asta deoarece legislația în domeniu nu lămurea modul în care problema câinilor comunitari poate fi rezolvată. Alte motive invocate de autorități au fost acelea că lipsesc fondurile necesare sau că oamenii împiedică desfășurarea în bune condiții a serviciului de ecarisaj. Și totuși mai există un motiv: nepăsarea crasă a celor care trebuie să rezolve această problemă. Cazul unui devean obligat să se izbească de această nepăsare este elocvent. /p.6

Andreea Raica și consilierul local Pompiliu Crai (PNL). Cea de-a doua bulină neagră a primit-o Turi atunci când a montat un spectacol în regia lui Ștefan Ciocan. „Acest scandal, legat de montarea unei piese de domnul Ciocan, cred că a deranjat anumite persoane, ca să nu spun altceva, și atunci s-a comandat un control la teatru”, spune viceprimarul. /p.6

I Tei TIR-uri au fost implicate în tot atâtea accidente petrecute ieri, și marți spre miercuri noaptea pe șoselele hunedorene. /p.3 www.huon.ro (Foto: m. Tămaș)

Scântei pentru 
patinoar

Deva (M.S.) - Proiectul construcției unui acoperiș al patinoarului din Deva, pentru ca acesta să poată fi folosit mai mult timp, a iscat un val de acuze reciproce în ședința CL. La patinoar se va mai construi o nocturnă și un restaurant, /p.6
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• Explozie. Un camion care transporta combustibil și despre care poliția susține că era condus de un kamikaze a explodat ieri la o bază a armatei irakiene din Miq- dadiya, provocând rănirea a cel puțin nouă persoane. O sursă din cadrul armatei a declarat că vehiculul s-a izbit de poarta principală a bazei militare, din orașul aflat la 90 de kilometri nord-est de Bagdad.

Băsescu la Parlamentul European

în cursă
Washington (MF) - Senatorul american Jo- jseph Biden, președintele comisiei pentru Afaceri Externe, și-a anunțat de- ■jcizia de a intra în cursa pentru desemnarea candidatului democrat la a- legerile prezidențiale din 2008.

în pofida 
speculațiilor

Havana (MF) - Liderul cubanez Fidel Castro (80 ani), aflat în convalescență de șase luni, a a- părut marți la televiziunea națională, cu ocazia unei vizite a aliatului său, Hugo Chavez, bronzat și într-o stare vizibil ameliorată. înregistrarea îl înfățișează îmbrăcat în culorile naționale. Cotidianul spaniol El Pais califica, la 16 ianuarie, starea sa de sănătate ca fiind „foartegravă”, în urma a trei intervenții chi- rurgiale nereușite și a infecțiilor.

George Becali
(Foto: EPA)

Becali 
pentru PE 
București (MF) - Poli
tologul Dan Pavel și 
actorul Ion Dichisea- 
nu vor candida din 
partea PNG-CD la a- 
legerile pentru Parla
mentul European, a 
anunțat, ieri, liderul 
Partidului Noua Ge
nerație, George Be
cali. Becali a susținut 
că partidul său va 
candida pe liste pro
prii la alegerile pen
tru PE, ținta PNG 
fiind alegerea a cel 
puțin 10 reprezen
tanți ai acestei for
mațiuni, la alegerile 
din 13 mai. El a spus 
că europarlamentarii 
PNG vor fi afiliați 
PPE, iar el va fi „cap 
de listă" pentru ale
geri. întrebat care 
vor fi criteriile de se
lecție pentru listele 
PNG, Becali a susți
nut că „aspectul fi
zic" va juca un rol 
important în alcătui
rea listelor.

M Traian Băsescu: Româ
nia are cele mai dure le
gislații pentru declarațiile 
de avere și de interese.

Bruxelles (MF) - România are cele mai dure legislații pentru declarațiile de avere și interese pentru cei aflați în funcții publice, judecătorii sunt independenți, iar miniștrii sunt responsabili pentru actele lor, a declarat președintele Traian Băsescu în discursul rostit, ieri, în Parlamentul European.„în România de -azi judecătorii sunt independenți, iar miniștrii sunt responsabili

pentru actele lor în exercițiul funcției. Situația copiilor in- stituționalizați sau a celor cu deficiențe s-a ameliorat consi-
’în România de ani 
judecătorii sunt 
independenți, iar 
miniștrii simt 
responsabili pen
tru actele lor în 
exercițiul funcției.
Traian BAsescuderabil”, a spus Băsescu.Șeful statului a mai arătat că România are în prezent cele mai dure legislații pentru declarațiile de avere și de in

terese pentru cei aflați în funcții publice. „România a e- liminat practica reeșalonări- lor datoriilor companiilor, a introdus transparența în acordarea fondurilor publice și a introdus sancțiuni penale pentru evaziunea fiscală”, a spus Băsescu.
Decalaj marePreședintele a menționat că România mai are mult pentru a recupera decalajul care o desparte de statele avansate din UE.El a mai menționat în discursul său că garanțiile că România va continua reformele începute și va elimina a-

ceste deficiențe sunt însuși sprijinul populației și voința politică a liderilor săi. „în limitele prerogativelor constituționale, mă angajez ca aceste obiective să se realizez Vom familiariza pe români mai bine cu instituțiile și temele europene. Le vom vorbi despre avantaje dar, în același timp, va trebui să le explicăm și despre situațiile care par greu de explicat”, a spus Băsescu. EI a menționat că va trebui explicat românilor de ce aceștia nu pot avea acces pe piața munaii din unele state membre UE, chiar dacă cei mai mulți dintre ei sunt muncitori cinstiți.
Doi romani arestați
■ Doi români dintr-o 
bază americană au fost 
arestați, dar nu sunt 
acuzați de spionaj.

București (MF) - Directorul general al Direcției Afaceri Globale, Petru Dumitriu, a precizat, ieri, că românii Ilie Nelu și Adrian Gânceanu sunt arestați în Irak pentru încălcarea regulamentului de ordine interioară a bazei militare americane unde lucrau și deocamdată nu sunt acuzați de spionaj.Cei doi au fost prinși în timp ce filmau și fotografiau baza militară americană în care lucrau.„Autoritățile americane au precizat că ei sunt arestați

pentru încălcarea regulamentului de ordine interioară a bazei americane. (...) Acuzațiile de spionaj se vor stabili în urma procesului de investigații. Nu putem să anticipăm ce va fi, s-ar putea să fie numai neglijență în serviciu”, a apus Dumitriu. El a adăugat că cei doi se află sub incidența dreptului umanitar, sub protecția Convenției a 4-a de la Geneva privind protecția persoanelor civile în caz de război.
Fără intențieMAE nu are acces la documentația juridică propriu-zisă a celor doi, a mai arătat el, și tot ce poate face în acest moment este să aștepte decizia autorităților americane.Purtătorul de cuvânt al

în IrakMAE, Corina Vințan, a precizat că cei doi români au relatat diplomaților români că au recunoscut că au filmat și fotografiat în incinta bazei americane, dar că au făcut acest lucru în interes propriu, fără nicio intenție.„Evenimentul Zilei” a publicat, în ediția de ieri, informații despre arestarea, în urmă cu trei luni, a doi români de către soldații Forței Multinaționale a Coaliției care munceau la o fabrică dintr-o bază militară americană.Potrivit cotidianului, muncitorii ar fi filmat și fotografiat fără autorizație o bază americană, ei fiind arestați pe 31 octombrie 2006, la Ar Ramadi, lângă Bagad, în prezent aflân- du-se în custodia US Army.

George W. Bush (Foto: ef.

Operațiune antitero în Marea Britanie
Ajutor pentru Abbas

Washington (MF) - Președintele american George W. Bush a dispus acordarea a 86,4 milioane de dolari sub formă de ajutoare, pentru forțele de securitate aflate sub conducerea directă a președintelui Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, a transmis marți Casa Albă.Un purtător de cuvânt de la Casa Albă a sugerat că este vorba de consolidarea serviciilor aflate sub conducerea lui Abbas, opuse rivalilor lor din cadrul grupării Hamas, organizație radicală care conduce Guvernul palestinian din 2006.

■ Opt persoane arestate 
în Anglia, în baza legii 
antiterorism, plănuiau o 
execuție în stil irakian.Londra (MF) - Opt persoane au fost arestate ieri dimineață la Birmingham (centrul Angliei) în baza legii antiterorism, fiind bănuite „că ar fi ordonat, pregătit și organizat acte de terorism”, a anunțat poliția britanică.Suspecții au fost arestați în

urma unor raiduri ale poliției din WestMidlands, în colaborare cu Scotland Yard, efectuate ieri dimineață în mai multe cartiere din estul orașului. Potrivit BBC, descinderile forțelor de ordine ar fi fost efectuate la ora 04.00 GMT (06.00 ora României), în două case și un magazin din Aluum Rock, ca și într-o librărie din Sparkhill.Cele opt persoane plănuiau să răpească o persoană de pe stradă, la întâmplare, și să o

execute prin decapitare, în stilul operațiunilor irakiene de acest gen.Aceștia intenționau să difuzeze imagini video cu ostaticul care cere clemență, pentru a putea emite diferite revendicări. Ulterior, ei ar fi postat pe Internet imagini cu torturarea și execuția ostaticului.Ținta aleasă de suspecți era un soldat, cu vârsta de circa 20 de ani, care se află în prezent sub protecția poliției.

Nu va invada 
Iranul

Washington (MF) - Președintele american, George W. Bush, consideră că este posibil să fi fost înțeles greșit a- tunci când a vorbit despre nevoia de a sancționa sprijinul pe care Iranul îl acordă ins’” genților din Irak, și a precizat că nu intenționează să invadeze această țară.„Nimeni nu vorbește despre acest lucru (invadarea Iranului). Nu este cazul să spunem că propria apărare în Irak are un scop mai amplu”, a declarat Bush, într-un interviu acordat postului de tele-„ viziune ABC News.Liderul american și-a exprimat speranța că îi va putea convinge pe iranieni, pe căi diplomatice, să „renunțe la ambițiile privind armele nucleare”.
OPINIA DE REZERVA

Trăiască pacea 
si securitatea! 
A
Miron Beteg
mironbeteg@yahofl.com

Primul - și ultimul - referen

dum la care am participat a avut 
loc prin ’85-l86. Atunci partidul, 
ăla unicu1, s-a hotărât să reducă, 
pentru a da un exemplu mârșa
vului sistem capitalist, cu 5% 
cheltuielile pentru înarmare. Evi
dent, întreg poporul a trebuit să 
participe la această acțiune. Așa 
că a fost chemat să semneze niș
te liste interminabile. Asta însă 
contează mai puțin. Ce m-a ne
dumerit atunci, stricându-mi și 
somnul, a fost faptul că a trebuit 
să ne prezentăm la vpt la ora 7 
dimineața. De parcă dacă nu vo
tai în somn n-ai fi fost un comu
nist adevărat. Pe la 8, toată țara 
votase. în locul celor care n-au 
prins metroul la timp au votat 
șefii de comisii, cu o nonșalanță 
dezarmantă. Când familia prezi

dențială s-a trezit, gata, România 
socialistă își redusese cheltuielile 
pentru înarmare, iar când preșe
dintele și nevasta și-au terminat 
micul dejun toate agențiile de știri 
răspândeau în lumea largă vestea.

Cam așa își imaginează și so- 

cial-democrații referendumul 
pentru înlăturarea lui Băsescu. 
Ne vedem cu toții la șapte, la 
Universitate, iar după un ceas 
Nicolae Văcăroiu se mută la Co- 
troceni. Ar fi, totuși, o problemă 
mai gravă decât stoparea cursei 
înarmărilor - cine naiba îl tre
zește la ora aia pe Văcăroiu, 
când de-abia s-a culcat? Probabil 
părintele Constituției, Antonie 
Iorgovan, pentru că mereu un 
părinte va fi mai delicat decât, 
să zicem, un ideolog gen Dâncu.

Ca să fie și mai simplu, membrii 
comisiei parlamentare, discutând 
legea referendumului, s-au hotă
rât să înființeze, pentru țara asta 
atât de europeană, președinți de 
rangul unu și președinți de ran
gul doi. Președintele cel mai 
președinte ar fi cel ales din pri
mul tur de scrutin, „cu un larg 
suport popular". Tipul ăsta de 
președinte nu poate fi dat jos de
cât de vreo 9 milioane de alegă
tori, jumătate plus unu din întreg 
numărul de electori. în schimb, 
președintele ales în al doilea tur 
de scrutin, cu majoritate relativă, 
parcă nu mai e atât de președin
te. Poate fi pus pe făraș mult mai 
ușor. Ajunge și votul clienților 
unei discoteci de fițe ca să fie 
înlăturat. Ne-am enervat sute de 
ani că eram considerați cetățeni 
de rang secund, acuma introdu
cem ideea de președinte de rang 
secund. Băieți deștepți, educați. 
Cu istoria la zi - indivizii din 
comisie, se-nțelege.

Caraghioslâcul e mai mare 

decât în cazul luptei pentru pace

dusă de comuniști. Stranie, sus
pectă e însă nervozitatea preșe
dintelui Băsescu în raport cu ini
țiativa pesedistă. Mi-e greu să 
cred că ia în serios acțiunea de 
suspendare. Atacul dezlănțuit 
împotriva lui lliescu din urmă cu 
o săptămână, acuzațiile că se 
pregătește o nouă mineriadă, 
mai mult, „o lovitură de stat" pot 
fi puse pe seama unei iritări de 
individ căruia alegătorii nu i se 
trezesc la ora 7 dimineața. Marți 
seara însă, într-un interviu, a fost 
penibil. Mai mult - m-a speriat. 
Penibilul sperie, de obicei, pen
tru că n-ai cum să lupți împotri
va lui. Când însă președintele 
tău e penibil te contaminezi și 
tu. Vorbind de la Bruxelles, a 
fost prima dată când Băsescu a 
amenințat, cu ochii injectați și 
scrâșnind din dinți, nu un sistem 
politic, nu un joc de interese 
economice, nu un biet prim-mi- 
nistru, ci o țară. Președintele a 
amenințat, din capitala europea
nă, România. Ce să mai pricep 
eu când președintele țării mele 
amenință că va da în gât, iertat

îmi fie limbajul, politica româ
nească în discursul pe care-l va 
ține ’naintea Consiliului Europei? 
Ca pe vremea fanarioților, Traian 
Băsescu ne-a amenințat pe noi, 
oamenii de rând, că se va plân
ge la înalta poartă, cerându-ne 
un fel de dezlegare pentru „a 
face totul" ca să rămână în 
funcție. Funcție pe care, dacă ar 
fi puțin mai senin, și-ar da sea
ma că nu i-o amenință nimeni, 
cel puțin deocamdată.

A doua zi după ce-am luptat 
pențru pace cu o semnătură, 
întorcându-mă la Oradea am 
văzut la intrarea în oraș, dinspre 
aeroport, un panou uriaș pe care 
scria „trăiască pacea și securi
tatea!". La cât de pornit e pre
ședintele Băsescu în ultima t 
vreme, în curând vor reapărea 
panouri pe care va scrie doar 
„Trăiască securitatea". Sub orice 
nume ar activa acum...

*♦ *
Punctele de vedere exprimate de 
colaboratorii ziarului nostru în 
rubricile de opinii nu coincid 
neapărat cu cele ale redacției.
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• Fiecare medic de familie aprimit ieri o cantitate de 40 de doze de vaccin antigripal și seringile aferente, cu care vor fi vaccinați cu prioritate copiii cu vârste între 6 luni și 15 ani sau cei care sunt afectați în contextul epidemic actual, declară dr. Dan Magheru, director ASP Hunedoara. (I.J.)

TIR-uri „în derivă" pe DN7

Tiberiu Stroia
tiberlu.straia@informmedia.ro

Din Miorița a mai 
rămas o... lae!

Nu știu cât de bucuros o mai fi 
românul (care mai stagnează pe-aici, 
pentru simplul motiv că nu știe încă unde 

să emigreze) de chestia asta cu intrarea-n 
tanti UE, însă cu siguranță că Miorița a 
început să se dea cu capu1 de toți pereții 
după ce s-a trezit cu lacătul pus pe 
prăvălia transhumanței. Nu mai vorbesc de 
tristețea baciului ungurean și a celui 
vrâncean care se văd lipsiți de posibilitatea 
de a-i da la cap celui moldovan. Chestie 
tare pe placul purtătorilor de ciomag au
tohton care n-au apucat încă să ia calea 
Războinicului Luminii. Și toate astea pen
tru că, după ce mii de ani am behăit pe 
plaiuri mioritice, ne-am trezit acum în 
situația de a afla că șmecheria asta cu 
transhumanța nu e pe placul UE! în care 
tocmai am intrat și pe ușa căreia în scurt 
timp va fi îmbulzeală mare! Pentru a ieși, 
bineînțeles.

Si totuși, dincolo de inevitabilul acestei 
situații, mă intrigă însă atitudinea de 
continuă sfidare a autorităților. Care nu 

numai că n-au catadicsit să-i explice 
ciobanului ce va păți când vine tanti UE, 
dar nici nu au încercat să,găsească soluții, 

aj Practic, ciobanii României s-au trezit în 
aceeași situație ca și minerii țării, care au 
fost disponibilizați fără a exista niște pro
grame concrete de integrare în societate. Și 
care acum mor de foame în ghetourile 
patriei. Și toate astea pentru că, în reali
tate, acolo la Guvernare, problemele țării 
sunt altele. Stau toți și numără scatoalcele 
pe care marinerul i le aplică soției sale 
Tăriceanu.

Prinși cu „aluminiu'-n sac"
Brad (M.T.) - Doi bărbați din județul Alba au fost prinși de polițiștii brădeni în timp ce transportau o cantitate considerabilă de aluminiu. „Nicolae U., de 30 ani și Cornel F., de 31 ani, ambii din comuna Clinic, județul Alba, fără ocupație, fără antecedente penale, au fost depistați de polițiștii Biroului Poliției de Ordine Publică Brad, pe raza municipiului Brad, în jurul orei 05:30, în timp ce transportau cu o autoutilitară marca „LT”, aproximativ 700 kilograme aluminiu”, a declarat inspector principal în cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara, Magda Popa. Pentru marfa pe care o transportau, cei doi bărbați nu dețineau documente de însoțire, existând indicii că aluminiul provine din furturi.
Credeți că președintele Băsescu 
va fi suspendat din funcție?
■ Da.

Anonim, 21 ianuarie 2007, 15:24,

d Da. Cred ca va fi schimbat pentru că Alianța se va 

rupe...
Anonim, 23 ianuarie, 19.04,

II Da, cred că da.
Anonim, 23 ianuarie 2007, 10:44,

cuvin Vot 
prinSMS

■ Trei accidente, dintre 
care unul soldat cu un 
mort, s-au produs pe 
șoselele hunedorene.

Mihaela TĂmaș
mihaela. tamas@i nformmedia.ro

Deva - Un tragic accident de circulație s-a petrecut în noaptea de marți spre miercuri, pe DN7, în afara municipiului Deva. Un bărbat de 66 de ani, Ilie S., din Deva, a traversat strada prin loc nemarcat și fără să se asigure, fiind surprins și accidentat mortal de un autotren Volvo condus de Jasmin D., de 31 de ani, cetățean sloven. Șoferului i-a fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările sunt continuate de către polițiștii hunedoreni pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragicul accident.
Al zecelea TIRLa scurt timp de la acest accident, la Gurasada un alt TIR pune la pământ gardul unei case. Conducătorul unui autotren înmatriculat în Cehia circula dinspre Arad spre București. în apropierea imobilului familiei Negrilă,

Trei tiruri s-au răsturnat, ieri, pe șoselele din județul Hunedoarașoseaua se îngustează și din două benzi de circulație pe sens rămâne doar una. Probabil din cauza oboselii, pierde controlul volanului, lovește o groapă și mașina intră în balans. Cabina TIR- ului a doborât parapetul unui podeț, a trecut de un pârâu și a culcat la pământ gardul din fier. Cabina TIR-ului a rămas în curte, iar remorca este suspendată pe gardul din fier, deasupra pârâului.
„Nu se face nimic!”în urma impactului, șoferul autotrenului nu a suferit- leziuni grave, însă mașina a fost grav avariată. „Este a zecea oară când se întâmplă

Județ fără cinematografe
■ Dacă vom mai avea 
cinematograf, măcar în 
Deva, mai rămâne de 
văzut, după privatizare!

Deva (S.B.) - Acest lucru nu- 1 cunosc nici măcar actualii angajați de la „Patria”. Privatizarea a început pentru toate cinematografele închise, din țară. „Din păcate, închiderea acestora nu s-a făcut pe drept! Unele județe simt vizibil privilegiate! Nu au fost închise cinematografe ce au datorii de miliarde, ce funcționează în pierdere! „Patria” nu are pierderi de nici un fel și este cu toate plățile la zi!”, susține Dorin David, proiecționist cu o vechime de 28 de ani în cinematograful devean. în 1961, în județ existau 24 de cinematografe orășenești și 195 la sate. După anul 1990 au fost desființate cele de la sate, iar în 2001 mai funcționau doar cinci, în patru localități.

„Acum, mai multe județe simt amenințate să rămână fără săli da cinema și este păcat pentru tineri, care vor pierde mult prin lipsa marelui ecran!”, spune Traian Ilincari - coordonator al activității cinematografelor din județul Hunedoara. Măsura privatizării cinematografelor a fost luată de RADEF România Film, în urma aprobării unei ordonanțe de urgență. Strate- gia-cadru de privatizare cuprinde două variante: vânzarea directă către utilizatorii actuali, dacă aceștia îndeplinesc condițiile legale, sau vânzarea prin licitație.

Dorin David și proiectorul său, 
vechi de 30 de ani!

(Foto: Mihaela Tămaș)să ne trezim în miez de noapte cu TIR-uri în curte. Penultima dată o cisternă austriacă încărcată cu combustibil a intrat prin gard și s-a oprit în zidul casei. S-a întâmplat în urmă cu trei ani, iar norocul nostru a fost că avem asigurare pe imobil, și asta pentru că nimeni nu cred că ne-ar fi despăgubit”, a declarat Violeta, fiica proprietarei imobilului. Proprietara imobilului, Asinefta Negrilă, a declarat că „este o porțiune de drum cumplită, nesemnalizată corespunzător. Am făcut nenumărate demersuri către cei de la primărie pentru a amplasa un indicator de reducere a vitezei. De

asemenea am cerut montarea unor parapeți și plombarea gropilor de pe marginea șoselei. Nimeni nu s-a interesat de această problemă. Suntem disperați!”.
Derapaj periculosUn alt accident de circulație s-a petrecut ieri dimineață, în apropiere de localitatea Cristur, spre Hunedoara. Aici, un autocamion a derapat și s-a răsturnat în afara părții carosabile. în urma accidentului șoferul nu a suferit leziuni grave. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.

Au furat să se "distreze"
■ După câteva ore 
de la furtul unei ma
șini la Arad, hoții au 
fost prinși la Mintia.

Deva (T.S.) - „Pentru a se distra”, doi tineri din Arad, Iulian B. și Răzvan F., au furat o Dacie și au plecat la drum. La scurt timp proprietarul mașinii a anunțat Poliția din Arad despre faptul că i-a dispărut mașina astfel că, Dacia a fost dată în urmărire în toate județele vecine cu Aradul. Cei doi au fost prinși câteva ore mai târziu după ce polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Hunedoara i-au depistat pe cei doi în trafic, în apropierea localității Mintia. „I-am urmărit și cu ajutorul semnalelor sonore le- am cerut să se oprească. Au

Hoții din Arad, reținuțiîncercat să explice lipsa actelor mașinii, dar știam deja cu ce aveam de-a face. Mai ales că mașina fusese pornită cu cheia cu care se deschidea portiera”, declară Daniel Borza, agent-șef Serviciul Rutier Hunedoara. Cei doi tineri au declarat că au furat mașina ca să se distreze. „E doar o amărâtă de Dacie nu am vrut s-o furăm ci doar să ne plimbăm cu ea”, a declarat unul dintre hoți.
Second-hand-urile, asaltate de hoți

MF

■ în alt second-hand 
din centrul Devei, 
vânzătoarea se plângea 
de invazia hoților.

Tiberiu Stroia________________
Călin Bicăzan________________
Sanda Bocaniciu

Deva - „I-am observat frecvent pe hoți și deja îi cunosc! Nu pot face nimic pentru că am fost amenințată subtil cu un cuțit! M-am plâns poliției dar degeaba”, spunea vânzătoarea. Stând de vorbă chiar cu doi polițiști comunitari. ea spunea că nu depune plângere la poliție. Replica celor doi a fost că în acest caz poliția nu poate face nimic! „Atunci eu ce pot face!”, a spus femeia. în cazul în care a fost amenințată cu cuțitul furtul a fost observat. „A fost tăiată pe nesimțite poșeta unei doamne în vârstă și i s-a furat portofelul! A trebuit să tac

Pensionara L.A. Second-hand-ul, cuib de hoți?pentru că m-am temut”. în general, vânzătoarele din se- cond-uri, văd ce se întâmplă, dar nu pot face nimic. S-a recurs doar la afișare pe vitrine a unor atenționări. „Nu se fură numai din magazinele second-hand ci de peste tot. Noi am pus afișe care-i atenționează pe clienți să aibă grijă la buzunare, dar nu putem face mai mult. Trebuie să instalam și noi camere de filmat, dar nu cred că ne vor fi de prea mare folos”, a spus

o vânzătoare dintr-un magazin second-hand.
Sâ fie atenți!„Noi nu mai avem niciun fel de probleme de o lună. Nu știu ce s-a întâmplat dar pe noi, hoții de buzunare nu ne mai vizitează. Merg în magazinul vecin. Avem camere de filmat de aproape un an și până acum au fost utile. Din păcate camerele nu înregistrează imaginile și din această cauză mulți hoți au

trecut neobservați”, afirmă vânzătoarea unui alt magazin second-hand.La noi există patru plângeri din partea unor cetățeni din municipiul Deva care au fost victimele hoților de buzunare în magazine de tip second-hand, declară surse din cadrul Poliției Deva. „Cât despre faptul că astfel de magazine au ajuns „ținta” predilectă a hoților de buzunare nu trebuie să ne mire. Sunt locuri mereu aglomerate, în care principalii clienți sunt oamenii în vârstă, categoria cea mai vizată de către hoții de buzunare. Sfatul nostru este ca imediat ce au fost furați să se prezinte la Poliție și să facă o plângere. De asemenea, este recomandat ca oamenii să nu-și numere banii în astfel de locuri și să fie atenți la buzunare și poșete”, a declarat un polițist care investighează astfel de cazuri.

mailto:tiberlu.straia@informmedia.ro
nformmedia.ro
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1789 - George Washington este ales primul președinte 
al SUA. 

i pictorul Ștefan Luchian (m. 1916). 
1895 - S-a născut John Ford, 
regizor american (m. 1973).
1901 - S-a născut actorul ame- 
rlcan Clark Gabie (foto) (m, 1960), 
1931 - S-a născut Boris Elțin, pri
mul președinte ai Federației Ruse 
(1991-1999).____________________
1934- S-a născut scriitorul Nico- 
lae Breban.

1946 - A test proclamată Republica Ungară._________
1968 - S-a născut fiica lui Elvis Presley, Lisa Mărie Pres
ley.

-2“ joi 6°

Prognoza pentru astăziPosibile averse de ploaie. Maxima va fi de 6°C, iar minima de -2°C.
Prognoza pentru două zileVineri. în general însorit. Maxima va fi de 3°C, iar minima de -6°C.
Sâmbătă. Averse de lapoviță și ninsoare (după-amiaza). Temperatura maximă va fi de 4°C. Minima va fi de circa -6°C.
Calendar Creștin-Ortodox_____________________
înainteprăznuirea întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Tri- 
fon; Sf. Mucenițe Perpetua și Felicitas.

Calendar Romano-Catolic___________________
Sf. Veridiana

Calendar Greco-Catolic_____________________
Preserbarea întâmpinării Domnului. Sf. Trifon.

| Energie electrică __  ______________ ______________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă, în 

|. vederea executării de lucrări programate, între orele:
8.30-9.00 și 15.30 - 16.00 (întreruperi scurte) în Deva,

I str. Aleea Păcii (Gojdu) bl A6. A6'. C2, K2. A2 și A5/2. 

| 8.30-15.00 în Deva, str. Mihai Eminescu, bl.A2, sc D.

I Gaz__  _ _ __ _ _ __ _________________ ___
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în 
Deva, între orele:
9.00 - 12.00 pe Str. Libertății, bl.2 și 4;
9.00 - 15.00 pe Str. Minerului, bl.36, sc.2.

Apă . ...................... .. ...................... .. .....................................
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.

Pui cu susan
Ingrediente: 1 piept de pui mai mare, 2 ouă, 2 linguri 
făină, 150 g susan, 100 ml ulei, sare, piper, boia.
Mod de preparare: se taie pieptul de pui în 4 felii care 
se bat cu ciocanul de șnițele până ajung la grosimea 
de 5 mm. Se condimentează fiecare bucată cu sare, 
piper și boia. Bucățile de carne se suprapun, se aco
peră cu folie de bucătărie și se pun la rece pentru 20 
- 30 minute. Se pune uleiul într-o tigaie și se încinge 
bine. Fiecare felie de carne se trece prin făină, ou bătut 
și apoi prin susan. Dacă nu s-a acoperit bine cu un strat 
uniform de susan, se mai bagă o dată în ou și apoi iar 
în susan. Se prăjesc feliile astfel pregătite pe ambele 
părți, apoi se scot pe hârtie absorbantă, pentru a eli
mina surplusul de grăsime.

(Foto: arhivă)Poftă bună!
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Berbec

Demarați o afacere care vă va aduce în scurt timp avan
taje materiale consistente. O cunoștință vă propune o cola
borare pe termen lung, analizați cu atenție propunerea.

i

Taur
în prima parte a zilei aveți ocazia să vă afirmați pe plan . 
social, în urma unei activități caritabile pe care o promo- 
vați cu succes. â-

Gemeni
Activitatea intelectuală vă este perturbată de mici probleme 
în relațiile parteneriale. Dacă vă concentrați suficient și nu 
riscați exagerat, puteți obține câștiguri financiare.

Rac
Capacitatea de comunicare vă ajută să stabiliți noi relații 
de parteneriat. încep să apară rezultatele financiare,ale 
muncii depuse în ultima vreme.

Leu
Aveți un randament foarte bun și rezolvați tot ce v-ați 
propus. întâmpinați mici dificultăți pe plan financiar dar 
veți obține sprijini

Fecioară
Reușitele în afaceri din ultima perioadă vă determină să 
vă gândiți la o Investiție pe termen lung. Partenerul de viață 
vă susține. Evitați speculațiile de orice fel.

Balanță
Sunteți într-o formă intelectuală excelentă și reușiți să le 
oferiți sfaturi utile prietenilor. Nu faceți promisiuni pe care 
nu sunteți sigur că le veți putea respecta!

Scorpion
Intuiția vă ajută să rezolvați probleme dificile. Dacă vă impli
cați într-o afacere care presupune riscuri financiare, con- 
sultați-vâ și cu partenerul de viață.

Săgetător
Dupâ-amiază, o rudă vă propune să vă asociați într-o 
afacere prosperă. Acceptați propunerea, pentru că puteți 
obține beneficii.

Capricorn
Vă adaptați cu ușurință la situații noi și reușiți să rezolvați 
unele probleme ale casei. Este favorizată comunicarea cu 
prietenii șl eu familia.

Soluția Integramel din numărul 
precedent: C - 0 - CUC - MARA

MA - US - TARANI - A - URCA - 
ATAT - II - 0RAC - AN - OP - RUG
- TIMIZI - A - VAL - NA - Gl - A
- IAC - FAT - SACRIFICA - LEI - 
CRIN - ST - IF - IC - O - START
- ERHA

Dispecerat apă rece 227687

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

Vărsător
0 zi favorabilă din toate punctele de vedere. Obțineți câști
guri financiare nesperate. Relațiile cu partenerul sunt exce- i 
lente, ceea ce vă întărește-moralul. Bazați-vă pe intuiție. ,■

Pești
După-amlazâ plecați într-o călătorie neplanificată, ce va 
reprezenta începutul Unei ascensiuni în activitatea profe- | 
sională.

____ __ ________________________ j

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

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

Elliott, Catherine Beli 
8:55 Eurovision 2007 
9:10 Dis-de-seară (r) 

10:10 Puterea florilor (doc.) 
10:20 Arhiva de serviciu 
10:30 Ochiul magic (r) 
11:30 Un european ca mine

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

Si8, comedie, SUA) 
13:30 Desene animate. Club 

Disney (SUA) 
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo 
15:00 Călătorii culinare (doc.

ElAustria, 2006).
1530 Akzente. Emisiune îh 

limba germană 
17:00 Jurnalul TVR 
17:15 Povești îhtunecate (r) 
17:45 Dis-de-seară. 
18:40 Eurovision 2007. Dru

mul spre Helsinki. 
Videodipuri 

19:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

20:20 Telednemateca:
i JJ. D. Cahill 

(acțiune/westem, SUA, 
1973). Cu: John 
Wayne, George 
Kennedy. R.: Andrew 
V. McLaglen

22:10 Atunci și Acum 
22:45 Jurnalul TVR. Sport

Meteo
23:15 Prim plan 
24:00 Viața ca-n filme (ep.

S42, comedie, SUA, 
1990). Cu: Brian Ben- 
ben, Denny Dillon 

035 Trenul iubirii
O idramă/love story, Chi- 

na/Hong Kong, 2002). 
Cu: Li Gong, Tony 
Leung Ka Fa 

2:10 Jurnalul TVR (r) 
3:15 Povești întunecate (r) - 
3:45 Aluna și acum (r) 
4:15 Pe ce dăm banii? (r) 
4:45 Viața satului (r) 
635 Puterea florilor (r) 
6:10 Călătorii culinare (r)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
10:15 Om sărac, om bogat

(r)
11:15 Renegatul (s, r) 
12:15 La Bloc (r) 
1330 Știrile ProTv 
13:45 Al șaptelea manuscris

S(partea a ll-a) (film, r) 
16:00 Tânăr și neliniștit (s). 

Cu: Eric Braeden, Lau- 
reen Beli

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

13 (serial, comedie). Cu: 
Horia Brenciu, Șerban 
lonescu, Claudia 
leremia, Alina Grigore, 
Raluca Popescu, Alex 
Mărgineanu, Alex Bar
ba, Ovidiu Danci, 
Mihaela Damian, Nico- 
leta Drăgan, luliana 
Luciu

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

Vremea

20:30 Bibliotecarii
H(acțiune, SUA, 2003). 

Cu: William Forsythe, 
Burt Reynolds, Erika 
Eleniak, Daniel 
Bernhardt

22:15 Meseriașii (r) 
23:00 Știrile ProTv. Sport 
23:45 CSI: Miami (s, SUA,

EI2002). Cu: David Caru- 
so, Emily Procter, Rory 
Cochrane, Adam 
Rodriquez, Khandi 
Alexander, Kim 
Delaney, Jonathan 
Togo, Sofia Milos. R.: 
Daniel Attias, Norberto 
Barba, Scott Brazii, 
Danny Cannon 

0:45 Meseriașii (r) 
1:10 Omul care aduce 

cartea (r) 
1:15 Știrile ProTv 
2:15 CSI: Miami (s, r) 
330 Stilul Oana Cuzino (r) 
430 Pro Vest (r) 
530 Parte de carte (r)

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

7:00 Matinal: Dimineața 1 
devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos 

9:00 în gura presei (r) 
10:00 Concurs interactiv 
11:00 Vivere (serial, Italia, 

SI999), Cu: Sara 
Armentano, Raffaella 
Berge

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

Gherghe
13:45 Tatuajul (comedie,

S Franța, 1968). Cu: 
Louis de Funes. R.: 
Denys de la Patelliere 

16:00 Observator 
16:45 9595, te învață ce să 

fad
18:00 Vocea inimii (serial, 

0 dramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu

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

20:30 Test de fidelitate
(divertisment) 

2130 Neveste de fotbaliști 
(divertisment) 

2230 Animat Planet
(divertisment) 

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

24:00 întrebări intrigante
E (thriller, SUA, 1998). 

Cu: Joanna Pacula, 
Rob Stewart, Jack 
Scalia 
Când soțul său este 
împușcat, Risa Ga- 
llagher este arestată și 
condamnată pentru 
această crimă. în timp 
ce este transportată la 
penitenciar i se oferă 
ocazia să evadeze și 
începe să investigheze 
pe cont propriu 
moartea soțului ei.

330 Observator (r)

8:30 Aventuri din Kytera (s, r) 
9:00 Dinotopia (s, r) 10:00 
Tonomatul DP2 1130 Lege și 
ordine (r) 1225 Cum să nu ne 
îmbrăcăm (r) 13:00 Bugetul 
meu (r) 14:00 ABC... de ce? 
1430 Aventuri din Kytera (s) 
15:00 împreună in Europa! 
Emisiune în limba maghiară 
16:00 Jurnalul TVR (r) 16:30 
Tribuna partidelor parla
mentare 17:00 Vânătorii 
de comori (ep. 1, SUA/Cana i 
da, 1999) 18:00 Lecția de... 
(doc.) 1835 Lege și ordine (s) 
19:25 Câțiva pași spre un 
management mai bun (doc.) 
20:00 Arena leilor 21:00 Ora 
de știri 22:10 Iubiri și secrete 
(s) 24:00 Marcă înregistrată 
030 Familia mea dementă (d. 
a.) 1:00 Jurnalul Euronews 
0:15 Tonomatul DP2 (r)

9:00 Dimineața cu Răzvan și ! 
Dani 11:00 Raven (s, comedie, 
SUA, 2002). Cu: Raven, Orlan- 
do Brown, Kyle Orlando 
Massey, Anneliese van der 
Pol. R.: Michael Poryes, Susan ’ 
Sherman 12:00 Look who is 
winning 13:00 Jara Iu' Papură 
Vouă 1430 Miezul problemei 
(reluare) 16:30 Bărbatul din 
vis (s, Venezuela) 1730 Na
ționala de bere 1830 Știri 
20:00 Film artistic 22:00 
Miezul problemei 24:00 Cro
nici paranormale (serial) 2:00 
Film artistic (reluare)

12:45 Joan din Arcadia (r) 13:45 
Monștrii lui Brady (s) 14:15 O 
familie ciudată (s) 14:45 Enter- 
tainment News 1530 Telefonul 
de la miezul nopții (s) 16:15 
Entertainment News 1630 Iubi
re în lumina reflectoarelor (r) 
17:00 Calea misterelor 18:00 
Joan din Arcadia (s) 1930 Wal- 
ker, polițist texan (s) 2030 En
tertainment News 2020 Dis
păruți fără urmă (s) 2130 Iubire 
în lumina reflectoarelor (s) 2230 
Washingtonul sub teroare 
(acțiune/dramă, SUA 1998)

5:00 Rebelde (r) 7:00 Iubire de 
mamă (r) 930 Culoarea păca
tului (s). Cu: Reynaldo Giane- 
cchini, Giovanna Antonelli 
11:00 Pariul iubirii (s). Cu: Pa- 
tricia Manterola 13:30 Jură
mântul (s) 1430 Iubire ca în 
filme (r) 1530 Iubire de mamă 
(s, Mexic/SUA, 2005). Cu: Da- 
nna Garda 1730 Poveștiri 
adevărate 18:30 Rebelde (s) 
20:30 Iubire ca în filme (s, r)' 
2230 SOS, viața mea! (s, 
Argentina, 2006) 2330 Jură
mântul (r) 0:30 Poveștiri ade
vărate (r) 130 Iubire ca în 
filme (r) 3:15 Acasă în bucă
tărie (reluare)

7:00 Camera de râs 725 
Dragoste și putere (r) 8:00 
Sport cu Florentina 8:15 Ca
mera de râs 830 Conan aven
turierul (ep. 21) 930 Al 7-lea 
cer (s,r)1130TeleRON 1230 
Play 14:10 Dragoste și putere 
(s) 14:45 55 de zile la Peking 
(partea I) (război, SUA, 1963) 
16:25 Al 7-lea cer (s) 1725 
Mondenii (r) 18:00 Focus 
19:00 Camera de râs 19:20 
Cele mai uimitoare filme din 
lume 20:00 Super Nanny 
2130 Ciao TV 2230 Mondenii 
(ep. 4, r) 2230 Focus Plus 
23:30 Spaima șoselelor (r) 
030 Focus (r)

6:55 Viața dimineața Matinal 
cu Sorin Ganciu și Oana Friges- 
cu 9:00 Euromaxx (reluare) 
9:30 Euromaxx 10:00 Jurnal 
european 1030 Euroblitz - Azi, 
mâine (r) (doc.) 11:00 Ne 
privește. Talk-show pe teme 
sociale 1230 Știri 1335 Marș 
forțat. Cu George Mihalcea 
14:35 Lumea cărților 1535 
Euroblitz: Jurnal european (r) 
16:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru (r) 18:00 6! Vine 
presa! Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela 2030 Film artistic 2230 
Nașul. Talk-show cu Radu 
Moraru 24:00 6! Vine presa! 
(r) 230 Nașul.(r)

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

1035 în America (dramă, Irlan
da, 2002). 11:55 Băiatul din 
balon (comedie, SUA, 2001). 
13:20 Premiul AFI - Sean Co- 
nnery 14:55 Jocuri politice 
(thriller, Danemarca, 2004). 
16:45 Prințesa gheții (comedie, 
SUA, 2005). 18:25 Mai e mult 
până ajungem? (comedie, SUA
2005) .20:d0 Closer - Ispita 
(dramă, SUA, 2004). 21:45 în 
America (dramă, Irlanda, 
2002)2330 Dragoste mare - 
Relația (Ep. 5, dramă, SUA,
2006) 025 Dragoste mare - 
înmormântarea Robertei (s)

12:00 Realitatea de la 12:00 
1320 EU, România 14:00 
Realitatea de la 14:00 14:50 
Realitatea bursieră 15:00 Rea
litatea de la 15:00 1520 Fa
brica 16:50 Marfă. Cu Dragoș 
Bucur 17:00 Realitatea de la 
17:00 17:45 Editorii Realității 
18:50 Realitatea zilei 20:00 
Realitatea de la 20:00 20:50 
Marfă 21:00 Realitatea de la 
21:00 21:50 Prima ediție 
22:05 Oamenii Realității 23:15 
Realitatea all-indusive 24:00 * 
Realitatea de la 24:00 j .

1030 Maghiari în Africa 11:05 
Tărâmul izvoarelor dulci 12:00 
Emisiune religioasă (r) 12:30 
Dedicații 15:00 Poezia trebuie 
spusă (r) 15:30 GEO prezintă 
16:00 Porturi tradiționale 
maghiare 16:25 Noul tezaur 
al patrimoniului mondial 
16:40 Aventurile lui Skippy (s) 
17:10 Program de dezvoltare 
agrară 17:30 Prietenul ani
malelor (r) 18:00 Lumea noas
tră 19:00 Știri 1930 Cambie 
19:45 Povești 20:00 Polițiștii 
din suburbie (It.) 2130 Djami- 
la (dr., coprod., 1994) 2230 
Ora de știri 2330 Scurt-metra- 
je 130 Collective 2:05 Știri
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Deva (C.P.) ■ acest site se adresează studenților {I tine
rilor profesioniști IT, preocupați de construirea unei 
cariere în domeniu, prin depunerea de CV-uri on-line.
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Monumente lăsate uitării
■ Cetatea medievală 
din Orăștie și Bisericile 
calvinistă și evanghelică 
ar putea fi vizitate.

Ina Jurconeeuro____________________________________ 3,4084 lei
1 dolar american________________________ 2,6345 lei
1 gram aur 54,7023 lei

MMM

Amplasarea aparatelor radar în data de 
01.02.2007:________ ____ _____ __________
• DN 7: lila - Burjuc - Zam - limită jud. Arad;
- DN 66: Băda - Călan;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea șl 
Mlhai Eminescu.

lna.]urcone©lnformmedia.ro

Orăștie - Chiar dacă dau din colț in colț, autoritățile locale din municipiul Orăștie ar putea obliga proprietarii celor două monumente de cult și a Cetății medievale să le pună în circuitul turistic. Ele se află într-o stare deplorabilă, reparațiile efectuate sunt de mântuială și continuă să se degradeze. Mai mult, nici un turist care a dorit să le viziteze n-a putut să o facă de zeci de ani, cu toate că fac parte integrantă din istoria
Bani pentru idei de afaceri Conținutul planului da afacere

 ■

HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm”, non-stop, str. George Enes- 
cu, nr. 14. ©-» 717659.
Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. Dacia, nr. 
33.©-» 748080.

DEVA
Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, Piața Victoriei, 
nr. 29. ©-» 211616, 224488.
ORĂȘTIE

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

■ Elvețienii premiază 
cel mai bun plan de 
afaceri făcut de aface
riști hunedoreni.

Clara Păs__________________
dira.p«s@lnfornimadlajo

Deva - Institutul Elvețian de Management a lansat o

TWUOMTV BUMUE
Societatea Preț " Variație

lhchldere (lel/acț) (%)
SNP 0.6050 1,68
SIF1 3.3300 -1,19
BRD 2L5000 0,94
BCC 0.6300 -0,79
IMPACT 0.7150 2,88
BIOFARM 0.6950 1,46
ANTIBIOTICE 1.8500 0,54
TEL 37,5000 0
ROMPETROL 0.1070 1,90
SIF3 3.1100 -0,96

SIF5 3.5400 -0,56
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA,
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.:
221277.

Concursul își 
propune dezvol
tarea ideii com
erciale in forma 
unui plan de 
afaceri
Dimitri Dequand, 
DfWKTORlEM

nouă ediție a

............................•.............................!! pentru cel mai bun plan de afaceri” din județul Hunedoara. Concursul se adresează

SUD0KU

Reguli:

în fiecare 
bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9, 
stabilite 
dinainte. 
Acestea tre
buie com
pletate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 
număr să 
figureze o 
singură da
tă. De ase
menea, ci
frele de la 1 
la 9 trebuie 
să figureze 
o singură 
dată atât pe 
rândurile 
orizontale 
cât și pe 
coloanele 
verticale ale 
celor nouă 
blocuri luate 
împreună.

ÎNCEPĂTORI

9 7 4 6
5 6 7 3 9

4 6 8 2
2 8 6 5

3 4 2
6 2 3 5
8 2 7 1

7 1 3 9 4
6 9 7 8

Fuziune sindicală de 
gradul III
■ Trei confederații 
sindicale au semnat 
fuziunea: CNSLR Frăția, 
BNS și Meridian.

Ina Jurcone
ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - Chiar dacă deocamdată s-a semnat un acord de cooperare sindicală, noua confederație are deja un nume oficial: Alianța Confede- rală Sindicală din România (ACSR).Scopul alianței este unitatea mișcării sindicale, realizarea solidarității interne, armonizarea acțiunilor și
AVANSAȚI

3
2
7

1
4

7

9 1 5
7
9

6

5
5 1

4
3
5

8

6 7 2
2 5 1

2 3 8

RBspundom cititorilor
j i jfjfm-i iii»

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

începători Avansați

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

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

6 8 7 2 3 9 4 1 5
7 3 9 5 8 2 6 4 1
4 6 5 9 1 7 8 2 3
8 1 2 3 6 4 5 9 7
2 7 1 895:364
3 5 8 6 4 1 9 7 2
9 4 6 7 2 3 1 5 8

Modul de
il Cititorii CL solicită in
formații legate de mo
dul în care le-au fost 
recalculate pensiile.

Clara Păs
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Veturia Dobrei din comuna Pui întreabă dacă, pentru recalcularea pensiei, poate prezenta la Casa de Pensii Hunedoara adeverințele cu sporturile de noapte de care a beneficiat în perioada în care a lucrat ca infirmieră la spitalul din localitate. Solicită totodată explicații asupra modului în care i s-a stabilit pensia,

Oportunități turistice nevalorificateorașului. „Primăria să facă ceva? Nu există Ministerul Cultelor cu reprezentanță locală? Ei de ce nu dau bani pentru reabilitarea lor?”, declară neputincios primarul Iosif Blaga.Istoricii spun că bani pentru cele două monumente s- au alocat și încă foarte mulți, 
persoanelor fizice sau grupurilor de persoane ce locuiesc în județ. Participarea este gratuită. Concursul este deschis pentru activități economice din toate domeniile. Planul de afaceri trebuie concentrat pe ideea de companie care oferă servicii sau produse noi. Firma trebuie să aibă șanse de succes comercial. Un exemplar al planului de afaceri trebuie depus până la data de 30 martie 2007, la Camera de Comerț și Industrie Hunedoara. Planul de afacere nu trebuie să depășească 12 pagini.
Confidențialitate„Un juriu compus din trei persoane va selecta cel mai bun plan de afaceri, care va fi premiat. Membrii juriului se angajează să respecte confidențialitatea planurilor de 

reprezentativitatea membrilor la negocieri și mai ales susținere reciprocă la nivel județean, regional și național. „Acordul s-a semnat la București, unde s-a dezbătut proiectul de statut. Au fost aduse modificări în modul de organizare internă și în urma votului, președinte executiv pentru 2007 al noii confederații a fost ales Marius Petcu, hunedorean de-al nostru. în scurt timp vom dobândi înregistrarea oficială și este foarte posibilă o fuziune între cele trei confederații”, declară Lacrima Minișca, președinte CNSLR Frăția Hunedoara. Noua confederație va număra 
recalculare a pensiiloravând vechime atât de la spital cât și de la CAP.

Răspunsul CJP Hunedoara: „Doamna Dobrei are decizie în baza Legii nr. 19/2000 la nr. 180916, drepturile fiindu-i stabilite cu 03.08.2002. Poate să prezinte adeverință cu sporul de noapte acordat în baza actelor normative de la acea vreme (să fie menționate pe adeverință) de la unitatea unde a lucrat. Adeverința, la care va atașa o cerere și un cupon de pensie, trebuie depusă la Casa de Pensii. Dacă perioada lucrată la fostele CAP-uri s-a suprapus cu perioada lucrată la stat s-a valorificat în consecință, adică salariul plus perioa

însă nu se vede nimic. „în anii 90 au fost organizate lucrări de restaurare și conservare a celor trei monumente. Lucrările executate pentru acestea sunt realizate de o firmă care tinde să devină spaima monumentelor din județ. Munca echipei de restaurare nu s-a finalizat, iar
1. ideea de afacere (descriere, cum se poate realiza, care este particulari

tatea proiectului)

2. produsele/serviciile propuse (descrierea produsului/serviciului, care este 

piața sa potențială, cine sunt clienții, cum se poate vinde produsul)

3. descrierea echipei de proiect și a colaboratorilor (biografie)

4. previzionările financiare (fluxul de numerar)

afaceri. Premiile care vor fi înmânate câștigătorului sunt următoarele: 800 lei noi și consiliere în afaceri și în acordarea de credit”, a declarat Dimitri Dequand, directorul Institutului Elvețian de Management. Pentru pregătirea planurilor de afaceri, IEM propune cursuri gratuite, care se vor desfășura în 17 și 24 februarie, între orele 9 și 17, la sediul din Deva al Camerei de Comerț și Industrie Hunedoara.Informații se găsesc și pe site-ul: www.ManagementEl- vetian.com 

Sindicaliștii au dat „mană cu mană (Foto: cl)peste 1,3 milioane de membri, 22.000 dintre aceștia sunt din județul Hunedoara. Marius 

Adeverințele cu sporuri trebuie depuse la Casa de Pensiida lucrată la CAP”.
NOTĂ: Cuvântul Liber vă răspunde. Scrisorile cititorilor noștri sunt binevenite, cu condiția să fie semnate și să aibă specificate adresa și numărul de telefon ale semnatarului (a- cestea din urmă nu vor fi publicate, fiind necesare doar 

ceea ce fac ei este departe de realitatea istorică. Poarta monumentelor e închisă, nu există nici un ghidaj de specialitate și o valorificare a potențialului său. Monumentul are proprietari însă Direcția de Culte ar fi putut cere să fie pus în circuitul turistic. Eu cred că factorii locali ar trebui să se implice în acest sens pentru că în definitiv e o chestiune de i- magine pentru oraș. Ar trebui să oblige proprietarii să facă ceva”, declară arh. Mihai Căs- tăian, cercetător științific la Muzeul Civilizației Dacice și Romane Orăștie.Până una-alta, cele trei monumente continuă să se degradeze, iar mâța se pasează de la unul la altul, în detrimentul turismului local.

Premiul cel mare - 800 de lei

Petcu este în prezent președintele CNSLR Frăția la nivel național.

pentru redacție). Nu se iau în considerare scrisorile anonime! Adresa noastră este: Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, specificați pe plic: „Cuvântul cititorului”. Scrisorile pot fi trimise și prin e-mail. la adresa adrian.salagean@infor- mmedia.ro.

joLf.camelWvL.com
urcone%25c2%25a9lnformmedia.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
mailto:clara.pas@informmedia.ro
http://www.ManagementEl-vetian.com
mailto:adrian.salagean@infor-mmedia.ro
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• Gratuit. Consiliul Local Deva a aprobat ca 64 de persoane din municipiu, cu diverse grade de handicap, sâ poată beneficia de transport în comun gratuit pe liniile de microbuze din oraș. (M.S.)
• Giratorii. Mai multe sensuri giratorii vor fi construite în principalele intersecții din municipiul Deva, cu scopul fluidizării traficului rutier în localitate. (M.S.)

Control...comandat la Teatru
■ în urma controlului, 
fostul director al tea
trului primește aviz 
negativ.

Hannelore Acârnulesej

Școala TSDGeoagiu (M.S.) - Peste 140 de tineri sociali de- mocrați, din toată țara, se vor întruni, începând de mâine, în stațiunea Geoagiu-Băi, unde vor participa la Școala Politică de Iarnă. Printre invitați se numără președintele PSD, Mircea Geoană, secretarul general Titus Corlățean, vicepreședinți ai partidului care au îndeplinit funcții de miniștri în perioada 2000-2004. Cu prilejul acestui eveniment, filiala PSD Hunedoara a pregătit și o întâlnire a președintelui Mircea Geoană cu aleșii locali din județ, evenimentul fiind programat pentru sâmbătă dimineața, la Casa de Cultură din Deva.

Mircea Geoană

Mircia Muntean

Record de 
HCL
Deva (M.S.) - Consi
liul Local Deva s-a în
trunit ieri într-o șe
dință maraton, de 
peste patru ore, pe 
ordinea de zi fiind în
scrise 86 de proiecte 
de hotărâri. Acest 
fapt a nemulțumit 
consilierii PSD, care 
au acuzat Executivul 
că, în asemenea con
diții, nu toate proiec
tele pot fi analizate 
cu atenția cuvenită, 
„iar cele importante 
sunt pe ultimul loc al 
ordinii de zi". Pri
marul Mircia Mun
tean a replicat și a 
spus că toate hotă
rârile sunt importan
te pentru cetățeni. 
„Sunt multe proiecte, 
dar îi rog pe consi
lieri să facă un efort 
pentru banii pe care 
îi primesc (ca indem
nizații de ședință, 
n.r.)", a afirmat pri
marul.

Deva - „A fost un control făcut de nespecialiști. Avizul a fost negativ”, adaugă vice- primarul. Din comisia de control avea să facă parte și consilierul Pompiliu Crai. “îmi pare rău că domnul Turi nu a fost un luptător și nu a scos la iveală adevăratele mecanisme care au fost în spate. Dar, chiar dacă ar fi câștigat, ar fi fost șicanat până și-ar fi dat demisia”, concluzionează Ioan Inișconi.
„O foaie cu 10 rânduri”întrebat de ce a dat comisia aviz negativ, Pompiliu Crai spune că directorul Turi s-a prezentat la comisia de examinare cu o foaie pe care e- rau scrise 10 rânduri. „La prima întâlnire cu comisia a

Ioan Inișconivenit cu o foaie cu 10 rânduri. I-am spus să se întoarcă la birou și să vină mai bine pregătit. A venit și a doua oară tot fără ce i-am cerut. La a treia întâlnire deja apăruseră noi indicii. Contracte semnate între dânsul și teatru, alte colaborări mai mult sau mai puțin calificate, între care și cea cu așa-zisul regizor Ciocan. Dar a fost opțiunea dânsului să demisioneze. Și-a dat demisia cu o lună înainte de a delibera comisia cu privire la activitatea sa”,
„Aici lucrează neoameni"

Patinoarul pune pe foc 
consilierii

■ După ce un câine i-a 
mușcat soția, un devean 
a bătut degeaba la 
porțile Primăriei.

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Deva - în urmă cu un an, Sandu Bălgrădean aștepta cu nerăbdare să devină tătic pentru prima oară. „Soția mea e- ra gravidă în luna a opta și am așteptat cu _ nerăbdare acest eveniment. într-o seară a venit acasă foarte speriată pentru că, în timp ce se îndrepta spre casă, a fost mușcată de un maidanez. Ne-am speriat foarte tare, mai ales că soția mea este medic și știam

că gravidele nu au voie să-și facă tratament antirabic. Am luat legătura cu un profesor universitar de la Timișoara care ne-a spus că este foarte important să găsim câinele, în maximum 10 zile, pentru a verifica dacă nu este turbat”, povestește Bălgrădean.
Nesimțire crasăDisperat la ideea că soția sau copilul, încă nenăscut, an viețile amenințate, deveanul a luat legătura cu Serviciul Ecarisaj din cadrul Primăriei. „Am făcut o cerere înregistrată cu numărul 31586, în care ceream ajutorul pentru a prinde acest câine. Zece zile am supravegheat zona în căutarea lui. Iar cei de la ecarisaj

Zoltan Turideclară Crai. întrebat despre legătura de rudenie dintre el și actrița Andreea Raica, consilierul Crai afirmă că aceasta nu există.“Calitatea mea de familist este de divorțat. Am o fiică din prima căsătorie, dar nu pe Andreea Raica. Sunt simple speculații”, concluzionează Pompiliu Crai.
în mandatul lui TuriDupă 19 ani în care teatrul nu a avut o sală proprie, directorul Turi a inaugurat

Pompiliu Crai (Foto: T. Mânu)“Sala Studio”, amenajată în foaierul teatrului. Artiștii au dat, sub conducerea lui Turi Zoltan, peste șapte premiere, iar pe scena teatrului devean au urcat Maia Morgenstern, Florin Piersic și o companie de teatru din Franța.Contactat, fostul director Turi Zoltan nu a vrut să comenteze în nici un fel declarațiile viceprimarului Ioan Inișconi. Vinerea trecută directorul Turi a intrat pentru ultima oară în Sala Studio, și a plecat...

(Foto: T. Mânu)Sandu Bălgrădean 

n-âiâlHBfiSfait nici măcar să,, vină până acolo. Disperat, am sunat din nou și mi s-a spus să iau legătura cu Nelu Tătar. Iar omul ăsta cu o nesimțire ieșită din comun mi-a spus că au fost în zonă și că ri-au găsit nici un câine. M-a sfidat pur și simplu. Credeți-mă, oamenii care s-au ocupat de cererea

;țiy?a JJU merită acest nume^ Ătâta nepăsare din pârleai unor oameni care sânt plătiți din banii noștri rar mi-a fost dat să văd”, concluzionează Bălgrădean.Până la închiderea ediției ’ Nelu Tătar nu a putut fi coiV- tactat ca să exprime o opinie privitor la acest subiect.
Deva (M.S.) - Proiectul unei hotărâri prin care Consiliul Local (CL) Deva ar fi urmat să finanțeze construcția unui acoperiș la patinoarul din Deva a condus la un schimb de replici deosebit de dur între primarul municipiului, Mircia Muntean, și consilierii PSD. Consilierul social-democrat Vasile Țonea a declarat că nu este de acord ca acoperișul, estimat la 280.000 de euro, să fie plătit din bani publici, în condițiile în care CL Deva este asociat în proiect cu o firmă privată. în replică, primarul a afirmat că investiția este necesară mai mult pentru copiii din oraș și că din acest motiv nu se așteaptă la un profit uriaș din biletele vândute la patinoar. Până să se ajungă la -o formă finală a proiectului, opiniile exprimate de consilieri au fost multe și intens disputate.Au existat variante pentru preluarea patinoarului la Consiliul Local Deva sau pentru acoperirea costurilor copertinei din fonduri europene. în final, s-a aprobat ca finanțarea acoperișului să fie făcută de Consiliul Local Deva, iar investitorul privat să achite la bugetul local 25% din profitul brut, dar nu mai puțin de 4000 de euro pe an.

Maghiari la România Mare

Stau la coadă să dea bani
■ Mai mulți cetățeni 
acuză că trebuie să stea 
la coadă pentru a-și 
achita abonamentul tv.

Deva (C.B.) - Cetățenii care în aceste zile își achită abonamentul operatorului de televiziune prin cablu UPC sunt nemulțumiți de cozile la care sunt nevoiți să stea pentru a- și achita datoria. Ei spun că personalul de la ghișee nu-și face datoria așa cum ar trebui și întârzie procedura de încasare a plăților. „Eu am

stat aproape o jumătate de oră la coadă. La un moment dat, doamna de la ghișeu a dispărut și o perioadă nu și-a mai făcut apariția, deși erau foarte multe persoane în interiorul casieriei. Nu înțeleg de ce nu se suplimentează personalul pentru că eu am impresia că pe doamne le depășește situația”, afirmă Cătălina Vișinoiu. Managerul regional marketing și vânzări UPG România S.A. afirmă că „se mai întâmplă să vină o persoană care plătește abonamentele mai multor vecini din bloc și din acest

Cătălina Vișinoiumotiv lucrurile mai stagnează. La Deva sunt două centre cu relații unde vin 19.000-20.000 de clienți pe lună să-și achite abonamentele. Studiile efectuate de noi ne arată că acestea sunt suficiente”.
r— ARTICOL PUBLICITAR

Cresc bursele
Deva (C.B.) - Nemulțumirile studenților hune- doreni care solicitau burse mai mari tind să se sfârșească pentru că fondul de burse alocat universităților va crește în acest an cu 30%, au decis reprezentanții organizațiilor studențești din întreaga țară și ai MEdC, Majorarea va fi acordată în mai multe etape care urmează să fie stabilite ulterior.

AGENDA DEMOCRAȚILOR
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Intenția de vot pentru alegerile parlamentare

Deva (M.S.) - Zece la sută dintre membrii filialei județene Hunedoara a Partidului România Mare (PRM) sunt de etnie maghiară. „Chiar soția mea este de etnie maghiară. Același lucru se poate spune despre președinții organizațiilor din orașele Lupeni și Petroșani”, a declarat ieri președintele PRM Hunedoara, Ștefan Păș- cuț. El a menționat că PRMeste împotriva candidaturilor depuse de UDMR în vederea participării la alegerile pentru Parlamentul European, pe motiv că Uniunea nu ar fi partid politic, ji invit pe toți cetățenii români de etnie maghiară, care doresc să facă politică, să se înscrie în- tr-un partid politic legal constituit, inclusiv in PRM”. a spus liderul filialei Hunedoara.

Ștefan Pășcuț

Potrivit sondajului efectuat în perioada 12-18 ianuarie de către IMAS, prin Barometrul Opiniei Publice, pe un eșantion aleator, stratificat, din 108 localități, eșantion reprezentativ pentru populația adultă din România, s-au evidențiat următoarele:* Dacă duminica viitoare ar fi alegeri pentru Parlament, cu ce partid ați vota?

Nu știu 9%

Alianța D.A. PNL - PD 39%
PSD 14%
PNG 9%
PRM 9%
UDMR 4%
PLD 4%
PC 1%
PIN 1%
Altul 2%
Nu aș vota 8%

NOTĂ: Procentele au fost calculate la total eșantion.

PNL 15%
PD 24%
PSD 13%
PNG 10%
PRM 9%
UDMR 4%
PLD 4%
PC 1%
Altul 1%
Nu aș vota 8%
Nu știu 10%

Biroul de Presă 
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• Autorizare. FIFA a autorizat un eventual transfer al mijlocașului argentinian al echipei West Ham United, Javier Masche- rano, la Liverpool, au anunțat surse din cadrul forului fotbalistic mondial. (MF)
• Naștere. O femeie a născut la cabana Piatra Arsă din Bucegi, unde era angajată, ea fiind ajutată de medicul lotului național de kajac-canoe, aflat acolo în cantonament. întrucât copilul a fost născut la 7 luni, salvamontiștii au fost solicitați să intervină pentru a ajuta femeia să ajungă la spital. (MF)

„Lucrurile nu sunt în regulă”■ în România ovictă tivilor.'Ele aparțin unor insii In România există 
infrastructură sportivă, 
dar dacă riu este 
folosită se va degrada.

CM de handbalBucurești (MF) - Naționala de handbal masculin a Franței, campioană europeană en-titre, s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial din Germania, după ce a învins campioana olimpică, Croația, cu scorul de 21-18. în semifinale, Franța va juca împotriva Germaniei, care a învins reprezentativa Spaniei, campioana mondială en-titre, cu scorul de 27-25.
UrareBucurești (MF) - Antrenorul echipei Real Madrid, Fabio Capello, îi dorește noroc atacantului brazilian Ronaldola noua sa fomație, AC Milan, cu care a semnat un contract pentru 18 luni. „îi doresc noroc pentru a face ceea ce știe să facă, să fie un mare fotbalist”, a declarat Capello. Potrivit a- cordului încheiat de Real Madrid și AC Milan, gruparea spaniolă va primi șapte milioane de euro pentru Ronaldo.

Oscar de la Hoya
(Foto: EPA)

Decizie
București (MF) - Os
car de la Hoya a a- 
nunțat că a decis sâ 
apeleze la serviciile lui 
Freddie Roach pentru 
a-l antrena în vede
rea meciului cu Floyd 
Mayweather Jr„ de la 
5 mâi, la Las Vegas, 
pentru titlul mondial 
la categoria mijlocie, 
versiunea WBC. De la 
Hoya evită astfel un 
conflict de familie, 
după ce antrenorul 
său din 2001 era 
Floyd Mayweather, 
tatăl adversarului său. 
Floyd Mayweather Jr. 
nu a mai fost antre
nat de tatăl său din 
1999, ci de unchiul 
său Roger Maywea
ther. Floyd Maywea
ther Fa solicitat două 
milioane de dolari lui 
De la Hoya pentru a-l 
pregăti pentru acest 
med extrem de aș
teptat. „Nu se punea 
problema banilor, 
însă eu mă simțeam 
prost să mă antrenez 
cu el pentru un meci 
împotriva fiului său", 
a afirmat De la Hoya.

Bugetele federațiilor pe 2007
București (MF) - FR de Atletism va primi cea mai mare sumă de la buget, 5.367.000 de lei noi, FR de Bridge cea mai mică, 32.250 de lei noi, iar alte nouă foruri nu vor avea finanțare de la Agenția Națională pentru Sport (ANS). Agenția a împărțit acestor foruri o suma de 50.110.750 de lei. Ca și anul trecut, cea mai mare sumă revine FR Atletism, 5.367.000 de lei (53,67 miliarde lei vechi). într- un top cinci al bugetelor, forul atletic este urmat de FR Canotaj, cu 4.697.500 de lei, FR Gimnastică, cu 3.338.000 de lei, FR Handbal, cu 3.301.300 de lei și FR Kaiac Canoe, cu 2.907.500 de lei.Alte discipline sportive ale căror federații au primit peste 1.000.000 de lei simt: FR Baschet - 1.537.500, FR Bob - 1.108.750, FR Haltere - 1.937.500, FR Hochei pe Gheață - 1.209.000, FR Judo - 2.134.500, FR Lupte -2.202.500, FR Natație și Pentatlon Modern - 1.916.000, FR Polo - 1.044.750, FR Rugby - 2.039.000, FR Schi - 1.722.500, FR Tenis -1.622.500, FR Tenis de Masă - 1.122.500, FR Tir Sportiv - 1.577.500 și FR Volei - 1.315.000.
Cel mai bun jucător englez al anului 2006 este născut în Canada, a trăit toată viața în străinătate și joacă la o echipă germană, Bayem Munchen: Owen Harg- reaves a fost ales în cadrul unui sondaj e- fectuat de Federația Engle
ză. (FotoEPA)

București (MF) - Președintele Agenției Naționale pentru Sport, Octavian Belu, a declarat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că în România există infrastructură la nivel sportiv, dar dacă nu este folosită aceasta se va degrada și nu va mai putea fi folosită.„Un singur lucru mă îngrijorează, s-a vorbit foarte mult despre lipsa infrastructurii. Ea există, dar se află într-o stare de nefolosință îndelungată, din cauza lipsei de comunicare între anumite instituții, din cauza unei legislații care practic frânează o intenție bună de cooperare a acestor instituții”, a spus Belu.

Mutu, continuă să fie cel mai bun stra- nier din Serie A, cu o medie a notelor de 6,59, și se află pe poziția a doua în clasamentul celor mai buni jucători din Italia.
(Foto: EPA) j

Octavian Belu critică modul de folosire a infrastructurii sportiveOctavian Belu a afirmat că unele baze nu au mai fost folosite de chiar 12 ani.„Există bazine, poligoane, spații de cazare cu destinație
sportivă, chiar baze hipice care nu mai funcționează de 8- 10-12 ani, pentru că nu s-a găsit soluția ca aceste baze să fie puse la dispoziția spor

tivilor.TSle aparțin „„ tuții fie ale statului, fie a administrației locale, i: multe lucruri nu sunt în r gulă”, a completat Belu. O: cialul ANS susține că g nerația tânără dorește să fa! sport, dar nu este lăsată i intre gratis în complexe sportive.„Din dorința de a revitali anumite ramuri de sport, r facem decât să desființăm an mite ramuri. Nu poți desfiin o sală destinată unui sport < ani de zile pentru a face li altor trei sporturi, care oi cum se înghesuie. Cine spui că generația tânără nu vrea facă sport se înșală, copiii vc dar trebuie găsite soluții pe tru ca ei să poată intra grai în săli și eliminate astfel i lucruri care îl împiedică ] tânăr sau pe cei care vor facă mișcare”, a complet Belu.
Dinamo -
■ Antrenorul echipei 
Benfica Lisabona, Fer- 
nando Santos i-a 
urmărit pe dinamoviști.

București (MF) - Fernando Santos, antrenorul echipei Benfica Lisabona, adversara e- chipei Dinamo în șaisprezeci- mile Cupei UEFA, a asistat la meciul amical disputat, marți, de formația pregătită de Mir- cea Rednic în compania celor de la Uniao Leiria. Dinamo a reușit să obțină prima victorie în meciurile amicale disputate în turneul de două săptămâni din Portugalia, învingând, cu 1-0, pe Uniao Leiria. Ziarul A Boia scrie că antrenorul echipei Uniao Leiria, Domingos Paciencia, crede că Dinamo nu va fi un adversar dificil pentru Benfica. „Dinamo este lider în campionatul României, dar Benfica, ținând cont de valoarea și de forma

la prima victorie!

Adrian Cristea (stânga) a marcat golul dinamoviștilor (Foto: eijucătorilor săi, are șanse mari de a trece de acest adversar. Este o echipă ce poate surprinde, deci niciodată nu trebuie subestimată”, a spus tehnicianul. Referitor la meciul de marți, site-ul Diario Digital notează că Dinamo a făcut un joc mai bun față de celelalte partide amicale disputate, deși a apreciat că ritmul întâlnirii

nu a fost foarte ridicat. Ju( torul angolez Ze Kalangai fost cel care s-a evidențiat c mai mult la echipa român dinamizând toate atacuri formației Dinamo în prin parte a jocului. în urma un faze create de Kalanga a \ nit unicul gol al partidei, minutul 31, reușit de Crist - notează presa portugheză.
Honda mai întârzie probele
■ Noul monopost al 
echipei Super Aguri va 
fi prezentat în luna 
martie la Tokyo.București (MF) - Echipa Super Aguri-Honda își va prezenta noul monopost, SA07, în cadrul unei ceremonii ce va avea loc pe 12 martie, la Tokyo, cu doar o săptămână înainte de începerea ediției din 2007 a Campionatului Mondial de Formula 1, cu MarelePremiu al Australiei, informează AFP. Monopostul SA07 ar fi trebuit să facă primele tururi de pistă în cadrul încercărilor private de la Bahrein, la începutul unii februarie, însă mașina a eșuat la testul Federației Internațio

Japonezii speră la mai mult în Formula 1 (Foto: epa)nale de Automobilism (FIA), fiind astfel întârziată și prezentarea oficială. Super Aguri nu a precizat încă data la care vor fi efectuate primele tururi de pistă. în 2007, cele două monoposturi Super Aguri-Honda vor fi pilotate de

japonezul Takuma Sato și de britanicul Anthony Davidson.Echipa Super Aguri a ocupat locul 11, ultimul, în clasamentul ediției de anul trecut a Campionatului Mondial de Formula 1, fără a obține nici- un punct.

EcuadorianBucurești (MF) - Ata- . cantul ecuadorian Dar- win Caicedo a venit în România, pentru a se angaja, sub formă de împrumut cu opțiune de cumpărare, la Dinamo București. „Merg la Dinamo până la 31.12., cu o opțiune de cumpărare a drepturilor mele sportive”, a declarat Caicedo jurnaliștilor locali. Caicedo a evoluat în 2005 la formația Emelec, iar în sezonul trecut a jucat la echipa Manta, din a doua ligă ecuadoriană. Atacantul a dezvăluit că obiectivul său este să reușească în fotbalul românesc.
Spania a fost „furată"București (MF) - Presa spaniolă de miercuri denunță arbitrajul „catastrofal” care ar fi permis Germaniei să „fure” victoria în meciul cu Spania, scor 27-25, în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de handbal masculin de la Koln. „Doi arbitri norvegieni fură calificarea Spaniei”, a titrat cotidianul sportiv As. Pentru Marca „Spania a fost eliminată de un arbitraj catastrofal”, care a favorizat Germania în finalul meciului. „Este cel mai mare furt pe ca

re l-am văzut în cariera mea. Am certitudinea că rezultatul acestei partide a fost decis de motive extrasportive”, a apreciat portarul spaniol David Barrufet, care este antrenat la lotul național de românul Alexandru Buligan. Selecționerul Spaniai, Juan Carlos Pastor, a declarat marți seară: „în opinia mea, noi nu am avut nicio șansă să câștigăm acest meci, al cărui rezultat a fost decis de arbitri”. In semifinalele CM, Germania va întâlni Franța, joi la Koln.
Temsmanul Andrei Pavel l-a învins, cu scorul de6-1, 6-3, pe rusul Igor Kunițin, în grupa a doua aturneului de la Delray Beach, Florida, dotat cu premii în valoare totală de 416.000 de dolari. (Foto: epa)
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• Autorizare. FIFA a autorizat un eventual transfer al mijlocașului argentinian al echipei West Ham United, Javier Masche- rano, la Liverpool, au anunțat surse din cadrul forului fotbalistic mondial. (MF)• Naștere. O femeie a născut la cabana Piatra Arsă din Bucegi, unde era angajată, ea fiind ajutată de medicul lotului național de kajac-canoe, aflat acolo în cantonament. întrucât copilul a fost născut la 7 luni, salvamontiștii au fost solicitați să intervină pentru a ajuta femeia să ajungă la spital. (MF)

„Lucrurile nu sunt în regulă"
■ In România pxktă tivilor."Eîe aparțin unor ’ii In România există 
infrastructură sportivă, 
dar dacă nu este 
folosită se va degrada.

CM de handbalBucurești (MF) - Naționala de handbal masculin a Franței, campioană europeană en-titre, s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial din Germania, după ce a învins campioana olimpică, Croația, cu scorul de 21-18. în semifinale, Franța va juca împotriva Germaniei, care a învins reprezentativa Spaniei, campioana mondială en-titre, cu scorul de 27-25.
Urare

București (MF) - Antrenorul echipei Real Madrid, Fabio Capello, îi dorește noroc atacantului brazilian Ronaldola noua sa fomație, AC Milan, cu care a semnat un contract pentru 18 luni. „îi doresc noroc pentru a face ceea ce știe să facă, să fie un mare fotbalist”, a declarat Capello. Potrivit a- cordului încheiat de Real Madrid și AC Milan, gruparea spaniolă va primi șapte milioane de euro pentru Ronaldo.

Oscar de la Hoya
(Foto: EPA)

Decizie
București (MF) - Os
car de la Hoya a a- 
nunțat că a decis să 
apeleze la serviciile lui 
Freddie Roach pentru 
a-l antrena în vede
rea meciului cu Floyd 
Mayweather Jr„ de la 
5 mai, la Las Vegas, 
pentru titlul mondial 
la categoria mijlocie, 
versiunea WBC. De la 
Hoya evită astfel un 
conflict de familie, 
după ce antrenorul 
său din 2001 era 
Floyd Mayweather, 
tatăl adversarului său. 
Floyd Mayweather Jr. 
nu a mai fost antre
nat de tatăl său din 
1999, ci de unchiul 
său Roger Maywea
ther. Floyd Maywea
ther i-a solicitat două 
milioane de dolari lui 
De la Hoya pentru a-l 
pregăti pentru acest 
meci extrem de aș
teptat. „Nu se punea 
problema banilor, 
însă eu mă simțeam 
prost să mă antrenez 
cu el pentru un meci 
împotriva fiului său", 
a afirmat De la Hoya.

Bugetele federațiilor pe 2007
București (MF) - FR de Atletism va primi cea mai mare sumă de la buget, 5.367.000 de lei noi, FR de Bridge cea mai mică, 32.250 de lei noi, iar alte nouă foruri nu vor avea finanțare de la Agenția Națională pentru Sport (ANS). Agenția a împărțit acestor foruri o suma de 50.110.750 de lei. Ca și anul trecut, cea mai mare sumă revine FR Atletism, 5.367.000 de lei (53,67 miliarde lei vechi). într- un top cinci al bugetelor, forul atletic este urmat de FR Canotaj, cu 4.697.500 de lei, FR Gimnastică, cu 3.338.000 de lei, FR Handbal, cu 3.301.300 de lei și FR Kaiac Canoe, cu 2.907.500 de lei.Alte discipline sportive ale căror federații au primit peste 1.000.000 de lei sunt: FR Baschet - 1.537.500, FR Bob - 1.108.750, FR Haltere - 1.937.500, FR Hochei pe Gheață - 1.209.000, FR Judo - 2.134.500. FR Lupte -2.202.500, FR Natație și Pentatlon Modern - 1.916.000, FR Polo - 1.044.750, FR Rugby - 2.039.000, FR Schi - 1.722.500, FR Tenis -1.622.500, FR Tenis de Masă - 1.122.500, FR Tir Sportiv - 1.577.500 și FR Volei - 1.315.000.
Cel mai bun jucător englez al anului 2006 este născut în Canada, a trăit țoala viața în străinătate și joacă la o echipă germană, Bayern Munchen: Owen Harg- reaves a fost ales în cadrul unui sondaj e- fectuat de Federația Engle-

București (MF) - Președintele Agenției Naționale pentru Sport, Octavian Belu, a declarat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că în România există infrastructură la nivel sportiv, dar dacă nu este folosită aceasta se va degrada și nu va mai putea fi folosită.„Un singur lucru mă îngrijorează, s-a vorbit foarte mult despre lipsa infrastructurii. Ea există, dar se află într-o stare de nefolosință îndelungată, din cauza lipsei de comunicare între anumite instituții, din cauza unei legislații care practic frânează o intenție bună de cooperare a acestor instituții”, a spus Belu.

Mlltll, continuă să fie cel mai bun stra- nier din Serie A, cu o medie a notelor de 6,59, și se află pe poziția a doua in clasamentul celor mai buni jucători din Italia.
(Foto: EPA) J

Octavian Belu critică modul de folosire a infrastructurii sportiveOctavian Belu a afirmat că unele baze nu au mai fost folosite de chiar 12 ani.„Există bazine, poligoane, spații de cazare cu destinație
sportivă, chiar baze hipice care nu mai funcționează de 8- 10-12 ani, pentru că nu s-a găsit soluția ca aceste baze să fie puse la dispoziția spor

tivilor. Ele aparțin unor inși tuții fie ale statului, fie al administrației locale, ie multe lucruri nu sunt în r gulă”, a completat Belu. Of cialul ANS susține că gt nerația tânără dorește să fa sport, dar nu este lăsată s intre gratis în complexei sportive.„Din dorința de a revitaliz anumite ramuri de sport, n facem decât să desființăm am mite ramuri. Nu poți desființ o sală destinată unui sport d ani de zile pentru a face lc altor trei sporturi, care or cum se înghesuie. Cine spun că generația tânără nu vrea s facă sport se înșală, copiii voi dar trebuie găsite soluții pei tru ca ei să poată intra grati în săli și eliminate astfel d lucruri care îl împiedică p tânăr sau pe cei care vor s facă mișcare”, a completa Belu.
Dinamo -
■ Antrenorul echipei 
Benfica Lisabona, Fer- 
nando Santos i-a 
urmărit pe dinamoviști.

București (MF) - Fernando Santos, antrenorul echipei Benfica Lisabona, adversara e- chipei Dinamo în șaisprezeci- mile Cupei UEFA, a asistat la meciul amical disputat, marți, de formația pregătită de Mir- cea Rednic în compania celor de la Uniao Leiria. Dinamo a reușit să obțină prima victorie în meciurile amicale disputate în turneul de două săptămâni din Portugalia, învingând, cu 1-0, pe Uniao Leiria. Ziarul A Boia scrie că antrenorul echipei Uniao Leiria, Domingos Paciencia, crede că Dinamo nu va fi un adversar dificil pentru Benfica. „Dinamo este lider în campionatul României, dar Benfica, ținând cont de Valoarea și de forma

la prima victorie!

Adrian Cristea (stânga) a marcat golul dinamoviștilor (Foto: epajucătorilor săi. are șanse mari de a trece de acest adversar. Este o echipă ce poate surprinde, deci niciodată nu trebuie subestimată”, a spus tehnicianul. Referitor la meciul de marți, site-ul Diario Digital notează că Dinamo a făcut un joc mai bun față de celelalte partide amicale disputate, deși a apreciat că ritmul întâlnirii

nu a fost foarte ridicat. Juqp torul angolez Ze Kalanga-^, fost cel care s-a evidențiat ce. mai mult la echipa română dinamizând toate atacurile formației Dinamo în prims parte a jocului. în urma une: faze create de Kalanga a ve nit unicul gol al partidei, îr minutul 31, reușit de Cristee - notează presa portugheză.
Honda mai întârzie probele
■ Noul monopost al 
echipei Super Aguri va 
fi prezentat în luna 
martie la Tokyo.

București (MF) - Echipa Super Aguri-Honda își va prezenta noul monopost, SA07, în cadrul unei ceremonii ce va avea loc pe 12 martie, la Tokyo, cu doar o săptămână înainte de începerea ediției din 2007 a Campionatului Mondial de Formula 1, cu Marele Premiu al Australiei, informează AFP. Monopostul SA07 ar fi trebuit să facă primele tururi de pistă în cadrul încercărilor private de la Bahrein, la începutul unii februarie, însă mașina a eșuat la testul Federației Internațio-

Japonezii speră la mai mult în Formula 1 (Foto: epa)nale de Automobilism (FIA), fiind astfel întârziată și prezentarea oficială. Super Aguri. nu a precizat încă data la care vor fi efectuate primele tururi de pistă. în 2007, cele două monoposturi Super Aguri-Honda vor fi pilotate de

japonezul Takuma Sato și de britanicul Anthony Davidson.Echipa Super Aguri a ocupat locul 11, ultimul, în clasamentul ediției de anul trecut a Campionatului Mondial de Formula 1, fără a obține nici- un punct.

EcuadorianBucurești (MF) - Ata- , cantul ecuadorian Dar- win Caicedo a venit în România, pentru a se angaja, sub formă de împrumut cu opțiune de cumpărare, la Dinamo București. „Merg la Dinamo până la 31.12., cu o opțiune de cumpărare a drepturilor mele sportive”, a declarat Caicedo jurnaliștilor locali. Caicedo a evoluat în 2005 la formația Emelec, iar în sezonul trecut a jucat la echipa Manta, din a doua ligă ecuadoriană. Atacantul a dezvăluit că obiectivul său este să reușească în fotbalul românesc.
Spania a fost „furată"

București (MF) - Presa spaniolă de miercuri denunță arbitrajul „catastrofal” care ar fi permis Germaniei să „fure” victoria în meciul cu Spania, scor 27-25, în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de handbal masculin de la Koln. „Doi arbitri norvegieni fură calificarea Spaniei”, a titrat cotidianul sportiv As. Pentru Marca „Spania a fost eliminată de un arbitraj catastrofal”. care a favorizat Ger-

re l-am văzut în cariera mea. Am certitudinea că rezultatul acestei partide a fost decis de motive extrasportive”, a apreciat portarul spaniol David Barrufet, care este antrenat la lotul național de românul Alexandru Buligan. Selecționerul Spaniai, Juan Carlos Pastor, a declarat marți seară: „în opinia mea, noi nu am avut nicio șansă să câștigăm acest meci, al cărui rezultat a fost decis de arbitri”. în semifinalele Tenismanul niidrei Pavel l-a învins, cu scorul de 6-1, 6-3, pe rusul Igor Kunițin, în grupa a doua a
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De două orii câștigătoare cu RDSJTeH
Campania 'De Sărbători cu RDS.Tel" Iși premiază primii câștigătorii

Doamna Radosavlcvlci Slăvița, din Timișoara, a beneficiat din plin detririfele < u 
oănă la Stm mai mici decât cele ale operatorului public de telefonie și a 
câștigat unul din celeoOOO <le reieloarw performante .

"RDS.Tel mi-a făcut o surpriză de Sărbători. Telefonul îmi oferă mai multă 
mobilitate, pot să mă deplasez când vorbesc. De asemenea are și alte 
opțiuni, cum ar li vizualizarea numărului persoanei care mă sună. M-am 
bucurat foarte mult de cadoul primit" a declarat câștigătoarea telefonului 
fără fir.

Campania RDS.Tel continuă! Dumneavoastră puteți fi unul dintre 
câștigătorii telefoanelor line, fără fir.

rds.TEL
noua telefonie naționala

Vând ap. 2 camere (03)
• decomandate, canonrAri, repartitoare, ușă 
metalică, termopane peste tot, vedere la stradă, 
Al. Streiului, bl. 66, sc. A, et 5, ap. 32,62.000 ron, 
negociabil. Tel. 0730/678124. (T)
• parter, balcon închis cu termopan, beci sub 
balcon, centrală, ușă metalică, intrare prin scară 
și balcon, Al. Crinilor, 125.000 ron. Tel. 
0723/227569. (T)
• Slmeria, acte în regulă, ocupabil imediat, 
50.000 ron. Tel. 0729/015069,0748/658222.
• urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă, gaz, preț 130.000 ron. Tel. 0254/223336. (T) 

m regent ki Bârcea Mare, 48 mp, gaz în bloc, preț 
»'5O milioane lei, negociabil, fără intermediari.

' Tel. 0254/231750.
• ugent, 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)
• Go|du, 52 mp, balcon, parchet, termopan, 
110.000 ron fix, tel. 0722/564004. (Al)
• modificat, centrală termică, termopan, 
parchet, gresie + faianță, ST 50 mp, balcon 
închis, zona Bălcescu, preț 980 mii, negociabil, 
tel. 0742/019418 (Al)
• decomandate, contorizări, balcon, et 4/10, B- 
dul luliu Maniu, preț 130 000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• 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 ultracentrală, et 3, dec., amenajat et 3, 
contorizări, s = 56 mp, mobilat preț 165.000.ron, 
tel. 221712,0724/305661. (A2)
• AL Moților, et. 3, semidec,, contorizări, preț 
72.000 ron, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dada, it 3, semidec., contorizări, preț 70.000 
ron, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• dec, parchet, faianță, repartitoare, apometre, 
st=60 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)
• drcult, gresie, faianță, parchet, balcon închis, 
etaj intermediar, zona Dacia, preț 970 mll, neg, 
tel. 0742/290024,232060. (A3)
• zona Piață, etaj intermediar, decomandate, 
centrală termică, termopan, parchet, gresie, 
faianță, bucătărie modificată, ocupabil Imediat, 
preț 39.000 euro negociabil, tel. 0788/165703, 
0746/535095. (A4)
• decomandate, zona Mlhal Viteazul, balcon 
mare, modificat bucătărie modificată, centrală 
termică, termopan, parchet, gresie, faianță, 
ocupabil în 24 ore, preț 39.000 euro negociabil, 
tel. 0788/165702,0740/535095. (A4)
• decomandate, zona Gojdu, centrală termică, 
termopan, parchet, gresie, faianță, bucătărie 
modificată, preț 118000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0788/165703,232808 (A4)
• zona Mărăgtl, bucătărie modificată balcon 
mare închis, ocupabil imediat, parchet, preț 
110.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• etaj 2, zona Zamflrescu, centrală termică, 
termopan, parchet, gresie, faianță ușă metalică 
instalații sanitare și electrice noi. modificări, preț

-ij». 135.000 ron negociabil, tel. 0723/251498, 
.0745/302200. (A4)

' • etaj 1, cu intrări separate, balcon, hol central, 
parchet de stejar în camere, igienizat recent, 
ocupabil repede, preț 108000 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 Dada, etaj 2. circuit balcon, contorizări.

• pe Tltu Maiorescu, dec., etaj 3, s=54 mp, 
neamenajat, preț 130.000 lei, neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
• pe Eminescu, aproape de Trident, etaj 2, dec., 
s=50 mp, preț 140.000 lei, neg., tel. 206003,230324. 
(A7)
• In Hacurile Mintiei, etaj 3, s=58 mp, dec., boxă, 
C.T., preț 155.000 lei, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zona Sala Sporturilor, semidec., etaj 4, 
acoperit cu tablă, neamenajat, balcon, preț 
87.000 lei, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zona Uc. Auto, dec., et. 3, C.T., parchet laminat, 
termopan, preț 80.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Piață, 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecomandă, termopane etc, 
mobilat șl utilat, preț 160.000 Ron, neg., tei. 
0745/785578. (A8)
• zona Zamflrescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță, termopane, parchet, balcon inchis, 
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)
o zona Dada, 2 camere, CT, parchet, gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288- (A8)
• zonă centrală 2 camere decomandate, 
parchet repartitoare, balcon închis, et. 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• zona Go|du, sdec, multiple îmbunătățiri 
(gresie, faianță, geamuri termopan, CT, parchet 
laminat, vedere pe 2 părți), etaj 3, preț nego
ciabil, tel. 0740/317.314. (A9)
• zona Bd. Decebal, dec., camere cu parchet, 
contorizări Integrale, etaj 1, preț negociabil, tel.
231.800. (A9)
• (doc, 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< MmMecomandate, 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, 
0788/158483. (A10)
• Brad, modificat, living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zonă centrală, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. < *10)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)
• toarta urgent apartament 2 camere în Deva, 
orice zonă, indiferent de etaj, se oferă preț bun, 
plata Imediat, cu sau fără amenajări, se oferă de 
la 55.000 ron până la 42.000 euro, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4’

Vând ap. 3 camere (05)
• Gojdu, etaj 1, balcon, parchet, contorizări 
complete, preț 136 000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• semldecomandate, centrală termică, 
termopane, parchet, gresie + faianță, zona 
Mărăști, preț 28000 euro negociabil, tel. 
0742/019418. (Al)
• zona Progresul et. 1, dec., 2 băl, parchet, 
apometre, repartitoare, preț 165.000 ron, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• urgent, zona Progresul, dec., hol central, 
balcon, contorizări, preț 153.000 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 m ld„ 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)
• cu Intrări separate, balcon mare, centrală 
termică, parchet, gresie, faianță, bucătărie 
modificată, zona Gojdu, preț 145.000 ron nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandate, 2 băi, balcon mare, contorizări 
totale, parchet, zona Eminescu, preț 135.000 ron 
negociabil, accept credit ipotecar, tel.

CAFE BAR 66

Cumpăr ap. 4 camere (08)

un telefon 
performant 
cadou

• cu garaj și boxă mare, zona împăratul Traian, 
110 mp, etaj 2, cu centrală termică, termopan, 
parchet, gresie, faianță, 2 balcoane, poziție 
deosebită zonă liniștită accept credit ipotecar, 
preț 80.000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200,232809. (A4)
• zona Udo, vedere pe 2 părți, bucătărie modi
ficată centrală termică termopan, ușă metal, 
parchet gresie faianță, preț 150.000 ron nego
ciabil, 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, ușa metalică, preț 
120.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona l. 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, parterînalt,balcon închis cu 
termopan, C.T., ușoare amenajări s= 72 mp, preț 
46.000 euro, tel. 0745/159.608. (A7)
• B-dul Dacia, et. 1, în circuit, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță contorizări, s=70 mp, 
preț 47.000 euro, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță termopane, 
CT, garaj" pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona L Creangă parchet, contorizări, st 78 mp, 
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. 231800. 
(A9)
• zona pieței centrale, Deva dec., baie cu gresie, 
faianță termopane, camere cu parchet, CT, 
balcon, etaj intermediar, garaj sub bloc, preț 
75.000 euro, tel. 212.141. (A9)
• zona Progresul Deva dec., hol central, balcon, 
etaj 3, preț 155.000 Ron, neg., tel. 231800. (A9)
• Brad, zonă centrală 2 Dăl, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366. 0788/040490, 0788/158.483. 
(AW)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• In Deva orice zonă indiferent de amenajări 
sau etaj, evaluare la vedere, se oferă de la 
135.000 ron până la 200.000 ron, 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, tei. 0740/013971. (A2)
• semidec, parchet apometre, et. 3, zona Gojdu, 
fără îmbunătățiri, preț 1500 mld., neg., 
0742/290024,232050. (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. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• zona Carpațl, 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, et3, centrală termică proprie, living, 2 
băi, 2 balcoane, st = 102 mp, amenajat modem, 
Bd. 22 Decembrie, preț 70000 euro, neg, tel. 

a AL LaJefeor, termopane, CT proprie, bucătărie 
mare, cămară în balcon, preț 45.000 euro, neg., 
tel. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5)
a zona parc, dec, etaj 1, s= 120 mp, amenajat, 
C.T., preț 115.000 euro, neg, tel. 0745/640725. (A7) 
a str. Carpațl, dec, etaj 1, neamenajat, liber, preț 
175.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
a zona Miorița, dec, C.T, etaj 4, acoperit cu 
tablă, neamenajat, preț 50.000 euro, neg, tel.
206003,230324. (A7)
a 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)
a zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/77928& (A8)

Numele__
Prenumele
Adresa: Str.
Nr.
Localitatea.
Telefon___
DA □ vreau să primesc tn fiecare dimineață, 
GRATUIT, timp de o lună, la adresa de mai sus, 
cotidianul Cuvântul liber.

Sc.__ Ap.___

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

TALONUL IM TI STARE GRATUITA I STI VALABIL DOAR PENTRU CEI 
( ARI IN ULTIMELE (> LUNI NU AU I OST ABONAȚI LA "CUVÂNTUL 
LIBI R ' SI Nl< I ( ITITORI IM PRORA TALONUL NU IMPLICA NICI UN 
H L 1)1 OBLIGAȚII IINANC IAR! DIN PARTEA CITITORULUI

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!

L'epur? viu trimire-1 la OP 1. CP 3 Deva sau pe adresa SC Inform Media SRL, Deva, str. 
-* ..4 "-C'. -• .►'••xiană de contact Magdalena Șerban

• 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, 6 balcoane, 2 băi, scară interioară, 
centrală termică 130 mp, 240000 ron, tel. 
0722/564004. (Al)
• zona L Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et. bun, 3 băi, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg, tel. 
0745,786578 IA8'

Vând case, vile (13)
• urgent casă cu anexe și grădină, zonă 
centrală Tel. 0254/229962. (T)
• 2 camere, bucătărie, anexe teren, 1000 mp, în 
Rădulești, preț 50 ooo ron negociabil, tel. 
0740/210780. (Al)

O^l^k htlp://»w».h*r66.st

Austria caută fetefrumoase!
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a 3 camere, bucătărie, baie, piscină curte și 
grădină 500 mp, zonă centrală preț 140000 euro 
negociabil, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al) 
a 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) 
a 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)
a 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)
a 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)
a zona Creangă 3 camere, bucătărie, baie, 
s=150 mp, C.T., curte, grădină st=950 mp, preț 
140.000 euro, tel. 206003,230324. (A7)
a zona Judecătoriei, 4 camere, dec., 2 băi, 
bucătărie, garaj, grădină st=100 mp, preț 160.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
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Al - Prima Invest

SC GENERAL SERVICE GRUP SRL DEVA

Str. Portului nr.2,
Ci

A2 - Garant Consulting
Angajează

A3 - Imobfranc

A4 - Fiesta Nora

A5 - Casa Betania

A7 - Mimason

A8 - Morellia

A9 - Elitte

A10 - Liliacul Multicom

• electrician auto
• mecanic auto
• tinichigiu auto
cu experiență în domeniu.

CV-urile^depuirt^ecrețanațu^rmei^^ni^^d^rJ)2Ș4-214341.

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

ÎMPREUNĂ ÎN AFACE

• zona Pavilioanele ofițerilor, construcție 
cărămidă, 3 camere, hol, baie, necesită 
amenajări, curte st=420 mp, liberă, preț 55.000 
euro, tel. 206003,230324. (A7)
• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă, garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• urgent casă, în Deva, zonă centrală, 3 camere, 
bale-bucătărle-hol-terasă, încălzire centrală, 
garaj, curte, piscină, preț 150.000 euro, neg., tel. 
231.800,0745/511.776. (A9)
• uițMnllnDeva,3
gresie, faianță, plscl________________,_____
ultracentrală, Deva, preț 150.000 euro, neg., tel.

▲CMIN
Deva str.Ulpia nr.15

Tel.:+40 - (O) 254-215294; 215770, 0728/286576: Fax:+40-(0)-254 218151; e-mai!: office.tfeva@cl«VB acoinin ro

ANGAJEAZĂ

INGINERI, SUBINGINERI 
-domeniul construcții (CCIA, CH, CFDP) 

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 candidațli selectați vor fi contactați în vederea 
interviului.

«Xi-C' i 4 si MONTEAZĂ

TRIDENT MPEX 
SRLHAfEG ®

PHONE 0254772368 B 
0744707144 &

TEL / FAX 0254770561 
EMAIL triden thateg@yaho o.com

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

Jaluzele verticale

HREHZE IYIODA
■ Tnxx. •_ I r--J ST"Vl_E

_______ camere, bucătărie, baie cu 
faianță piscină curta ST-580 mp, zonă

231300,0740/317.313: (A9)

o zona Parc Deva, (D+P), 6 camere, 2 băi, 
camere cu parchet, 2 centrale termice (pe gaz șl 
pe lemne), gara), anexe, ST - 800 mp, preț 190.000 
euro, neg., tel. 212.141. (A9)
• Brad, aură, grădină și 2 ha teren, zona Hertești, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490. 
(Alo)
• Brad, casă cu 5 camere, living, anexe, garai, 
zonă centrală, încălzire proprie, preț 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, com. 
Bucureșci,. 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, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă, canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/.—.490,0788/158A83. t A10)

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

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

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. 
0254/613366,0788/040.490, MM “ ^3. (A10)

Vând garsoniere (19)

35 LEI 45 LEI
55 LEI 65 LEI

ACCESORII Șl ÎMBRĂCĂMITE
1 TOTUL LA NUMAI:

----------------------1 VANZATORE MAGAZIN ~ ;
COMPLEX COMERCIAL 

PALIA ORĂȘTIE I

Cumpăr casă (14)
• urgant, cu* cu grădină, Deva sau Simeria, 
Diata imediat tel. 215212. (Al)

Vând case la țară (17)

—i OO
!1N DEVA Șl

ILIMBA ITALIANĂ CONSTITUIE AVANTAJ
INFLA Nr C?28/9flfl C57

I CV-UL LA FAX 0254/216.022
DEVA STR. 1 DECEMBRIE Nr. 11( LÂNGĂ CLUBRENO )$l ORĂȘTIE-COMPLEX PALIA

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

• casă 2 camara, bucătăria, cămară, bale, 
pivniță, pod, garaj, magazie, grădină șl 
curta cea 1000 mp șl teren araba 3 ha, preț 
IMLOOO euro. Tel 212428/11/2101)

• caii In satul Bretea Mureșană, loc central, 
preț negociabil. Tel. 0254/215795. (T) .

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 / MP.

SocMfafe
CO Comerciala 

PET angajează 
Șoferi, permis 

categoriile C+E, de

Probleme cu calculatorul ? 
Service, reparații, rețele, 

vânzări calculatoare, 
imprimante la 230441

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

noului COD FISCAL-sunați la 230449 sau 211446

Relații 
suplimentare la 

telefoanele: 
0254/226.149, 
0729/009.776, 
între orele 8-16.

(76697)

• aamldecomandata, contorizări, parchet, 
balcon închis, zona Dacia, preț 58.000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• Bajan, at 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)
• Qojdu, eL 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)
• semidec., bucătărie, baie, balcon, zona 
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. Decebal, 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)
• zona Decebal, cu balcon mare închis, 
contorizări, parchet, bine întreținută liberă 
imediat, ideal pentru investiție, închiriere ■ 
urgent - preț bun, 80.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Dorobanți etaj 1, dec., 34 mp, balcon, 
apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, parchet, 
gresie, faianță bine întreținută preț negociabil, 
tel. 0745/302200,0723/251498. (A4)
• zona Carpați, etaj 2, parchet, tocărie lemn 
stare bună contorizări, ocupabilă repede, preț 
75.000 ron negociabil, tel. 0788/165703, 
0745/302200. (A4)
• et 1, parchet, balcon închis, instalație pt. 
centrală termică contorizări, fără îmbunătățiri, 
Calea Zarandului, preț 65.000 ron, neg., tel. 
223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• et 3, gresie, faianță contorizări, Al. Romanilor, 
preț 70.000 lei, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• dec, et 3, gresie, faianță contorizări la apă și 
gaz (2 focuri) balcon închis, interfon, Eminescu, 
preț 60.000 ron, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• urgent zona Dacia, dec., et. bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578. (A8)
• zona Dada, 1 cameră baie, parchet, marmură 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48.000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288. (A8)

• zona Dada, 2 camere, parchet, gaz contor izat, 
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 Zamflrascu Deva, dec., amenajată 
(parchet laminat, gresie, faianță), contorizări, 
etaj 3, preț 85.000 Ron, neg., tel. 231.800, 
0740/317.314. (A9)
• zona Dada, Deva, dec., amenajată (gresie, 
faianță), mobilă de bucătărie, cameră cu 
parchet, contorizări, preț 68.000 Ron, neg., tel. 
231 ano. 0740/317314. (A9)

Cumpăr garsoniere (20)

• urgent, In Simeria, ofer plata imediat. Tei. 
0722/582097,0729/015069,0748/658222.
• toarta urgont garsonieră în Deva, orice zonă 
se oferă preț bun, de la 55.000 ron, până la 90.000 
ron, plata imediat, cu sau fără amenajări, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

Vând alte imobile (27)

• Imobil pentru producție, servicii, comerț 
(parter) și birouri (etaj), st 160 mp, cu terenul 
aferent, zona Casei de cultură Deva, 200.000 
eurc neoncinhil. Țel. 0745/096675. (T)

Vând terenuri (21)

• 3400 mp teren lângă păstrăvăria Roșcani. 
Informații la tel. 0724/211680. (7/31.01)

• două terenuri extravilan, de 6000 și 24.700 mp, 
localitatea Totești-Hațeg, lângă canton,, acte în 
regulă titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. CD
• Intravilan In Băcia, la 15 km de Deva, apă, 
canalizare, curent, gaz, preț 20 ron mp. Tel. 
0254/233974,0724/388452. (T)
• loc de casă cu grădină la Sântămăria Orlea, 
1500 mp, utilități, apă canalizare, curent, preț 15 
euro mp, negociabil. Tel. 0254/771487, după ora 
18 și 0724/578038 (7)
• ofer gratis în arendă 5000 mp teren situat la 
ieșirea din Deva spre Mintia, aproape de șosea.. 
Tel. 0722/148381,0724/560870. (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, poziție bună ideal pt. investiție, 
construcție casă acte la zi, preț de la 15 
euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• la DN7,între 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 în suprafață totală de 160.000 
mp, parcelabil în parcele cu suprafețe de 6.000 
mp -18.000 mp, situat între Deva și Simeria, preț 
3 euro/mp, neg., tel. 223400, 0721/577366, 
0740/914688. (A5)
• st = 1.000 mp, din care 400 mp intravilan îr£ 
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)
• teran intravilan, st = 2000 mp, la strada Archia, 
cu utilități, preț 60 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• Intravilan, laDN7,st3041mp,fs90m,cunr.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,

.toatefacilitățile,. + 2 clădiri pe teren, jțleale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 eur6/hes<* 
tel. 0745/786578. (A8) 1*3-
• Intravilan In Deva, zona Zăvoi, S -1000 mp, Fs 
-18 m, utilități în zonă preț neg., tel. 212.141 sau 
231.800. (A9)
• zona Bejan, Deva, S - 500-1000 mp, toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp, tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• Brad, 1000 mp pentru construcție vilă în satul 
Dudești (Dealul Mare), preț atractiv tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad-Deva, 1800 mp, intravilan, acces la șosea, 
certificat de urbanism, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, tel.
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10) *
• Brad, 0£ ha + pădure, pentru construcție case ~| 
de vacanță la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

• Brad, 1350 mp, intravilan, zona B, preț nego
ciabil, tel. 0254/613366.0788/040.490. (A10)

Cumpăr teren (22)

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

Vând spații comerciale (25)

• Hunedoara, ultracentral, 85 mp, recent 
amenajat, preț 10&000 euro. Tel 
0743/031891. (11/3L01)

• 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=6.70C mp, zona Deva, preț nego
ciabil, tel. 0742/290024,232060. (A3)

Societate 
Comercială

S.C. CORVIMET ACTIV SRL cu sediul în localitatea Hunedoara, Str. 
Pescărușului, nr. 2, jud. Hunedoara, anunță depunerea solicitării 
pentru eliberarea autorizației de mediu pentru obiectivul „Zdro
bitor Bălța", situat în localitatea Hunedoara, str. Peștișu Mare DN 
68 k 8.

Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hunedoara, zilnic, între 
orele 8-16.

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

(76609)

• TAMPLARIE PVC țl ALUMINIU PROFIL! REHAU
■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI 
»10%REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport! 

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

angajează:

GESTIONAR 
ȘOFER DISTRIBUȚIE

Persoanele interesate, cu 
domiciliul hi Deva, fi 
experiență de minim 

un an Fit de emu sunt 
rugate să trimită un CV la 

fax: 0254/231.068 

sau email:

FLORIDA 
IMPEX DEVA, str. Ion Creanga, bl. 25, ap. 2 (74956)

angajează 
personal secție 

mase 
plastice: bărbați 

și femei, indiferent 
de vârstă.

Relații 
suplimentare la 

telefoanele: 
0254/226.149, 
0729/009.776, 

între orele 8-16tan

o.com
mailto:office.deva@deva.acomin.ro
cunr.de
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u Angajam inginer, subinginer sau 
tehnician proiectant în construcții, 

® bun cunoscător al programelor CAD 
N șiAUTOCAD.

T Relații: tel. 0748/205.581.
(76340)

SiCb ARG CHEMISYSTEM S.A., cu sediul în loca

litatea Deva, str. Decebal, bl. 8, parter, jud. Hunedoara, anunță 
depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu pentru 
obiectivul „Stație mobilă de producție mixturi asfaltice", situat în loca
litatea Deva, Str. Depozitelor, nr. 21. Informații se pot obține la sediul 
A.P.M. Hunedoara, zilnic, între orele 8-16.

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

(76558)

Comemorări (76)

4SOOAHA TOPOGRAFILOR INDF-

tn data da 01.02.2007.
va avea loc la ora 15.00, în sala do soalnf» a 

niunii județene C.N.S.L.R. Frății, di» Dom, fi-

administrative fi primirea de noi nwnwJ.
(761'40)

Primăria Municipiului Deva 
anunță afișarea in holul instituției a 

listelor cu persoanele și suprafețele de 
teren solicitate conform Legilor IVr. 

169/1997 și 1/2000, pentru care se vor 
acorda despăgubiri in condițiile legii.

Auto străine (37)

Cu nestinsă durere și neîmpăcată tristețe aducem aminte celor care au cunoscut-o pe
CRĂIȚA POPAdin Brad, că astăzi se împlinesc 6 săptămâni de când lumina din privirea sa s-a stins pentru totdeauna. Vei fi mereu în gândurile și rugăciunile noastre. Familia

Decese (75)

(5/15.01)

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL ARAD 
CURSE AERIENE EXTERNE 

LOW-COST
SPANIA (VALENCIA) - miercuri,duminica 

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

(74869)

• vând Daewoo Matiz, af 2004 luna VI, totul ori
ginal din fabrică. Tel. 0744/125690. CD
• 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, MP3, jante Al 16 inch, preț 8500 euro. 
Tel. 0723/227569. (T)

• vând VW 2.0 benzină, 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)

Microbuze. Dube (38)

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând camară video JVC, cu ecran color LCD, 
zoom optic 25 x 700, filmare noaptea, poze, cu 
mini DV, model nou. Tel. 0745/343093 sau 260126. 
(T)

Materiale de construcții (53)

Familia îndoliată anunță cu durere în suflet încetarea din viață a celei care a fost draga noastră mamă, bunică și soacră

• ofer pontm închiriat spațiu comercial, st=90 
mp, grup social, termopane, intrare din stradă, 
ideal pt. sediu de bancă, preț 6 euro/mp, tel. 
0742/290024,232060. (A3)
• zona Mârâștț st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578. (iS)

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

imobile chirii (29)

• In Deva, Bd. 1 Decembrie, S - 140 mp, 
amenajat, contorlzări, preț neg., tel. 
231.800,0745/511.776. (A9)
• zona 22 Decembrie, Deva, S - 203 mp, preț 
neg., tel. 212.141,0745/511.776. (A9)
• zonă ultracentrală Deva, S 45 mp, preț 20 
euro/mp, tel. 231.800. (A9)
• zona gării Deva, dec., amenajat stil occidental 
(CT, termopane, spoturi, gresie, faianță), mobilat 
și utilat integral, etaj 3, preț 320 euro/lună, neg., 
tel. 0745/511.776. (A9)
• zona Bălcescu, dec., baie cu gresie, faianță 
CT, termopane, utilat și mobilat integral (totul 
nou), 400 euro/lună, neg., tel. 231.800, 
0723/619.177. (A9)

• vând microbuz Peugeot 15 (8+1 locuri) Diesel,
2500 cmc, af 1985, înmatriculat, stare tehnică 
bună, preț convenabil. Tel. 0745/096675. (T)

• socfetate comercială vinde lemn stratificat și 
tâmpiărie din lemn stratificat (uși și geamuri cu 
termopan). Relații ia tel. 0722/737448, 
0265/524618, după ora 16. (4/31.01)
• vând bila (grinzi) noi, 2 legături de lațuri noi, 
scânduri, piatră pentru construcție. Tel. 
0254/215795. (T)
• vând profila și tablă din aluminiu tip Slatina, 
utilizabile la amenajarea unui chioșc sau balcon, 
preț 5,5 ron kg. Tel. 0745/096675. (T)

Electrocasnice (56)

Camioane, remorci (39)

ARNĂUTU ELEONORAîn vârstă de 84 de ani. înmormântarea va avea loc vineri 2 februarie, ora 13, la Cimitirul orășenesc Simeria de la domiciliul din Str. 1 Decembrie, bl. A, sc. C, ap. 21.
Dumnezeu s-o odihnească în pace.

Cu adâncă durere familia anunță decesul
(12/31.01)

• garsonieră, Deva, complet mobilată 100 
'1*euro/lună, tel. 215212. (Al)

' apartament 2 camere, mobilat complet, 150 
euro/lună, tel. 215212. (Al)
• apartament 3 camere, complet mobilat și 
utilat, centrală termică, preț 300 euro negociabil, 
tel. 0740/210780. (Al)
• Deva, ultracentral, ST 136 mp, la bulevard, vad 
excelent, tel. 0726/710903. (Al)
• ST 120 mp, vitrină 15 m, grup social, zona Li do, 
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 pL 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)

Auto românești (36)

• vănd Dada 1310 MLS, 1989, roșie, 5 
viteze, cu GPL, unic proprietar, acte la zi, 
preț 4500 ron. Tel. 0741/210059, 
0723/636580.(4/29.01)

• vănd Dada 1410, a! 1998, star» foarte 
bună grfeiHtal, unic proprietar, preț 5700 
ron. Tel 0724/208742. (5/264)1)

• vănd Dada Nova af 1998, culoare ori
ginală, preț 5400 ron. Tel. 0742/870485. 
(2/29.01)

• vând Dada Logan 1,4 MPi 2006, roșu- toreador, 
toate dotările, 190 km, preț 7.500 euro, nego
ciabil. Tel. 0744/399969. (T) .
• vând urgent Dacia 1310, af 1999, culoare albă 
dotată cu GPL, cu carburator; mașină întreținută 
în garaj, preț 6500 ron, negociabil. Tel. 
0724/750637. (T)

S.C. LUCIANO COND SRL, cu sediul în localitatea 
Deva, Str. Ardealului, nr. 1, jud. Huneuoara, anunță depunerea 
solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu pentru obiec
tivul „Producția tuburilor electronice și a altor componente elec
tronice", situat în localitatea Deva, Str. Ardealului, nr.1.
Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hunedoara, zilnic, între 
orele 8-16. Eventualele sesizări și reclamațll pot fi depuse în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data anunțului.

(76531)

• vând autocamion LEA R 8135 la preț de fier 
vechi, preț 0,801 ei/kg. Tel. 0726/743274. (T)
• vând autoutilitară Dacia papuc 1305, af 1996, 
covergă din fibră sticlă, stare tehnică 
ireproșabilă. Tel. 0745/096675. (T)
• vând autoutilitară Peugeot Boxer, fabricație 
octombrie 2003, înmatriculat ianuarie 2007,2,2 
HDi, lung și înalt, consum 9%, preț 13.800 euro. 
Tel. 0745/096675. (T)
• vând autoutilitară Renault Trafic benzinar, 
1710 cmc, af 1988, alimentare GPL, stare tehnică 
bună Tel. 0745/096675. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• 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. (5/26.01)

• ofer spre închiriere camion de 7,5 tone cu 
macara, pentru transport materiale construcții. 
Tel. 0748/932411,0788/831918. (T)
• vând banc de lucru pentru tâmpiărie, dimen
siuni 410/83 cm și 2 vane inox dreptunghiulare, 
capacitatea 1000 litri fiecare. Tel. 0745/096675. 
(T)

Piese, accesorii (42)

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

Mobilier și interioare (47)

• vând dulap haine, bibliotecă mare, bibliotecă 
mică aragaz, măsuțe, 2 fotolii, birou mare, covor 
persan 3,3/4,3 m, mobilă bucătărie. Tel. 
0723/851439. (T)
• vând fotolii din burete, pentru copii, multi
funcționale, design deosebit; cel mai frumos 
cadou pentru copii de până la 7 ani. Tel. 
0744/561810,0745/096675. (T)
• vând mobilă de sufragerie, completă cu 
bibliotecă; mobilă de bucătărie, suspendată 
aragaz, covor persan 3/4 m. Tel. 0723/851439. (T)
• vând ușă exterior, din stejar, cu toc, 
deschidere pe stânga, 189/90 cm, preț 150 ron. 
Tel. 214814. (T)

• 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 Arctic mare, stare foarte bună 
preț 230 lei, negociabil. Tel. 213355. (T)

Plante și animale (57)

• 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)

Instrumente muzicale (60)

• vând plan cu coadă preț negociabil. Tel. 
0254/215795. (T)
• vând saxofon sopran. Informații tel. 
0722/842710. (T)

Altele (61)

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

• vând 2 geamuri termopan cu ramă PVC, albe, 
125 x 105 cm, 128 x 128 cm, dublă deschidere, cu 
un canat, second, Germania. Tel. 0745/096675. 
CD
• vând balanță analitică CL 2, electrică tip Sibiu 
pentru bijuterie, case amanet, garanție, asigur 
service. Tel. 0740/850728. (T)
• vând cazan pentru făcut țuică la preț conve
nabil. Tel. 0254/218172, zilnic, după ora 18. (T)
• vând convenabil covor persan și mochete, 
masă bucătărie cu scaune, comodă 
încălțăminte, Deva. Tel. 0723/288282. (T)
• vând en-gros porumb pentru floricele, capa
citate de expandare 99%, preț 3 ron kg. Tel. 
0745/096675. (T)
• vând fereastră în 2 canate, cu toc, nouă, preț 
negociabil. Tel. 0254/215795. (T)
• vând gețumiri cu 2 și 3 canate, ușă pentru hol 
și baie, hidrofor cu pompă instant pe gaz, 
arzătoare gaz, damigene 501. Tel. 234156.
• vând oală de inox, capacitatea 1000 litri, cu 
agitator și pompă inox de evacuare plus presă 
inox pentru filtrarea lichidelor alimentare, preț 
1800 euro, negociabil. Tel. 0745/096675. (T)

dr. GRECU SIMION-DRAGOȘmedic primar psihiatru, fost director al Spitalului de Psihiatrie Zam. înmormântarea va avea loc in data de 2 februarie 2007, ora 13, în localitatea Zam.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

•vând țuică de prună, calitate excepțională 
ideală pentru orice eveniment, preț neg., în 
funcție de cantitate. Tel. 212242,0721/400563. (T)

(1/01.02)
• penrionar 54 de ani, serios, efectuez 
cumpărături, preparare hrană, mic menai, 
contra cost, unor persoane neajutorate. Tel. 
213377 între orele 20-21. a)

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Lupulesc Alexandru Aurel. Se declară nul. 
(5/31.01)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Prejban Larisa Cristina. Se declară nul. (6/31.01)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Toma Valeriu loan. Se declară nul. (1/31.01)
• Pierdut carnet de asigurat pe numele Gagea 
Beniamin Mihai. Se declară nul. (8/31.01.2007)
• pierdut camei de asigurat De numele Gagea 
Viorica. Se declară nul. (9/31.01.2007)
• pierdut carnet nr. 4230/1996 și ștampilă 
contabil autorizat, eliberate de CECAR Deva pe 
numele Buzgău Laura Ariana Doina Se declară 
nule. (3/31.01)
• pierdut carnet student nr. 1430. legitimație și 
carnet cupoane călătorie CFR pe numele Stancu 
Ioana, eliberate de Universitatea Politehnică 
Timișoara Facultatea de Arhitectură Se declară 
nule. (2/31.01)

• SC Olimpia Travel SRL efectuează transport 
persoane Italia, Germania, Franța, Belgia, Anglia, 
Spania, Portugalia la destinație.Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (73824)
• Traduceri autorizate, Deva, str. M. 
Kogălniceanu, Bl. 14, camera 1. Tel. 0254/217920, 
0722/815576. (7/30.01)
■ 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)

Prestări servicii (72)

• femeie serioasă, de încredere, mă ofer să 
îngrijesc un copil cu vârsta între 2 - 6 ani, numai 
la familii serioase. Tel. 215549. (T)
• Liomarmed organizează curs de formare 
profesională tehnician maseur cu diplomă de 
calificare eliberată de Ministerul Muncii și 
Educației, recunoscută în UE, echivalent cu un 
curs postliceal. Informații tel. 0741/253771. 
(6/30.01)
• mă ofer să fac menaj și alte munci 
gospodărești numai la familii serioase; ofer și 
pretind seriozitate. Tel. 0723/851439. (T)

• angajăm șoferi categoriile D și Dl și mecanic 
auto cu experiență minim 5 ani. Relații la tel/fax 
0254/231394.(1/29.01)
• companie In dezvoltare angajează personal în 
domeniul vânzărilor; condiții: elev liceu seral, 
înscriere interviu la tel 0742/390717 sau 
0722/521935.(10/30.01)
• firmă din Slovenia angajează muncitori cali
ficați (zidari, faianțari, zugravi) în construcții; se 
asigură cazare, masă și un salariu atractiv, și 
ospătari pentru pensiuni, vârsta 18 ■ 30 de ani. 
Tel. 0765/390220,0724/705448. (13/31.01)
• Motel Lowe angajează bucătar cu experiență 
precum și tineri doritori de a învăța meseria de 
bucătar. Relații latei. 0254/210932,0254/210935, 
0720/230181. (3009311)
• SAUNA DEVA funcționează în Sântuhalm, nr. 
71 D, program orele 9 - 21; angajăm asistentă 
medicală Tel. 0721/061404. (10/31.01)
• 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.(12/30.01)

DIRECȚIA SILVICĂ DEVA
Organizează

„LICITAȚIE DE MASĂ LEMNOASĂ" 
Producția anului 2007

United Pan-Europe Communications, lider european în 
industria de telecomunicații în bandă largă furnizând servicii de 

informare, comunicare și divertisment
Angajează

Forma de licitație: „Licitația publică deschisă cu pres- 
elecțle", oferta se prezintă în scris, în plic închis șl sigilat.

Locul de desfigurare: Sediul Direcției Silvice Deva, din 
Deva, str. Mihai Viteazul, nr. 10, jud. Hunedoara.

Data licitației: 12 februarie 2007, ora 11.00.
Se llclteazi:

- Masă lemnoasă pe picior în volum total de 24.530 mc, 
aparținând următoarelor grupe de specii:

- Rășlnoase: 3.378 mc;
- Fag: 18.595 mc;
- Quercinee: 194 mc;
- Diverse tari: 1.950 mc;
- Diverse mol; 416 mc.

Licitația se va desfășura conform „Regulamentului de 
vânzare a masei lemnoase de către deținătorii de fond 
forestier proprietate publică, către operatori economici", 
aprobat prin H.G. nr. 85/2004, modificat șl completat prin 
H.G. nr. 1174/2006.

Documentația care Include caietul de sarcini și listele de 
partlzl oferite la licitație poate fi consultată la sediul D.S. Deva 
șl pe Internet la adresele: www.sllvahd.ro șl www.rosilva.ro.

Pentru participarea la licitație, operatorii economici vor 
depune până în data de 09 februarie 2007, ora 10,00, la 
sediul Direcției Silvice Deva, documentația de preselecție 
conform prevederilor Art. 12, alin (8) din „Regulamentul de 
vânzare a masei lemnoase de către deținătorii de fond 
forestier proprietate publică, către operatori economici" 
aprobat prin H.G. nr. 85/2OO4, modificat și completat prin 
H.G. nr. 1174/2006.

Preselecția agenților economici va avea loc la sediul D.S. 
Deva, în data de 09 februarie 2007, ora 10,00.

Nu vor fi acceptați la licitație operatorii economici care au 
datorii față de D.S. Deva și ocoalele silvice din subordine sau 
sunt nominalizați ca debitori față de Regia Națională a 
Pădurilor - Romsilva și față de bugetul general consolidat al 
statului.

Taxa de participare este de 150 lei și va fi achitată în 
numerar la casieria D.S. Deva, iar garanția pentru participarea 
la licitație va fi achitată în avans în contul nr. 
R017RZBR0000060001246149, deschis la Raiffeisen Bank 
Deva.

Ofertele se vor depune la sediul D.S. Deva cu cel puțin o zi 
lucrătoare anterior datei anunțate pentru ținerea licitației.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0254/205130, 
0254/205129, fax 0254/205132, 054/205111.

(76682)

Agent Vânzări
UPC - Deva

Obiective:
- dezvoltarea departamentului de vânzări, 
mărirea portofoliului de dienți

■ realizarea target-ului de vânzări

Responsabilități:
■ implementarea în teren a strategiei comerciale a 
firmei

■ identificarea de potențiali noi dienți

Cerințe:
■ studii medii sau superioare

■ bune abilități de comunicare, ușurință în 
inițierea și dezvoltarea relațiilor interpersonale, 
calități de negociator

- cunoștințe operare PC

- experiență în vânzări și cunoștințele tehnice 
constituie avantaje

Oferim:
- pachet de recompensare motivant - în funcție 
de performanțe
- cursuri periodice de pregătire în vânzări

- posibilități de evoluție într-o firmă aflată în 
permanentă dezvoltare

Candidații sunt rugați să trimită un CV, o 
scrisoare de intenție și o fotografie recentă la 
adresa: UPC România, Deva, strada Decebal, bl. 
R-parter, fax 0354-100200 sau email: cornelior- 

04.02.2007.

Candidații care nu sunt contactați în termen de 5 
zile de la data limită de depunere a CV-urilor se 
consideră incompatibili cu cerințele postului.

(76334)

RECLAME

http://www.sllvahd.ro
http://www.rosilva.ro


joi, 1 februarie 2007
•Pozat cu telefonul. Fotografii cu rockerul Pete Doherty, în timp ce-și injectează heroină în braț, au apărut ieri în presa britanică. Fotografiile sunt realizate cu un telefon mobil.

Album nou, după 30 de ani

•Vechi de 4.500 de ani. Vestigii descoperite de arheologi la Durrington Walls, în apropiere de Stonehenge, în Marea Britanie, atestă existența unui sat în care au locuit constructorii celebrului sit megalitic cu o vechime de 4.500 de ani.

■ Legendara trupă The 
Eagles va lansa primul 
album din ultimii 30 de 
ani.

Los Angeles (MF) - Trupa americană The Eagles va lansa un nou album, primul din ultimii 30 de ani, conform unor surse apropiate membrului fondator Don Henley, informează bbc.co.uk. Potrivit publicației Las Vegas Review, Henley a declarat în timpul unui concert recent că el și colegii săi sunt pe cale să finalizeze o nouă serie de cântece.The Eagles, celebră pentru melodia „Hotel California”.
Beyonce, cea mai dorită femeie

Târg Doi actori, îmbrăcați în Sancho i Panza și Don Quijote, au întâmpinat vizitatorii la deschiderea târgului internațional de turism, FITUR 2007, de la Madrid (Foto: EPA)
K______________________________________________________________

Cântă la Grammy
Los Angeles (MF) - Membrii trupei The Police vor cânta împreună pentru prima dată în ultimii 20 de ani în public, la gala premiilor Grammy, programată pe 11 februarie la Los Angeles. în urmă cu două săptămâni, Sting a confirmat că el și foștii săi colegi, Stewart Copeland și An- dy Summers, au hotărât reunirea trupei. Cei trei intenționează să organizeze un nou turneu pentru sărbătorirea a 30 de ani de la debut.

înarmat cu o 
ftircă

Londra (MF) ■ Un bărbat înarmat cu o furcă a fost arestat după ce a pătruns pe proprietatea de la țară a prințului Charles, în timp ce acesta și soția sa Camilla dormeau în casă. Marți dimineața, bărbatul a reușit să treacă de gărzile care păzeau reședința Highgrove, din Gloucestershire, dar a fost imediat arestat.

Thurman (Foto: epa)

■ A fost votată într-un 
sondaj al unui site de 
internet din SUA desti
nat bărbaților.

Los Angeles (MF) - Cântăreața Beyonce Knowles se situează pe primul loc într-un top al celor mai dorite 99 de femei din lume pe 2007, realizat în urma unui sondaj de un celebru site de internet din

Se lasă 
de actorie

Beyonce (Foto: EPA)

Los Angeles (MF) - 
Actrița Uma Thur
man (36 ani) a 
declarat că ar vrea să 
renunțe la actorie 
pentru că îi este din 
ce în ce măi dificil să 
împace cariera de 
actriță cu viața de 
mamă singură a doi 
copii, Maya, în vârstă 
de 8 ani, și Roan, în 
vârstă de 5 ani. 
Actrița a divorțat de 
tatăl copiilor, actorul 
Ethan Hawke, în 
2004, după un mari
aj care a durat șase 
ani. Thurman are o 
relație de aproape 
trei ani cu propri
etarul de hoteluri 
Andre Balazs, dar a 
indicat că nu 
intenționează să se 
căsătorească.

Contrabandă Peste 130 de țestoase indiene au fost confiscate de către vameși în Bangkok. (Foto: epa) .■

Cel mai bogat om e în România
■ Bill Gates participă la 
deschiderea Centrului 
Global de Suport Tehnic 
al Microsoft.

București (MF) - Bill Gates a venit pentru prima dată în România și va participa, astăzi, alături de președintele Traian Băsescu și de premierul Călin Popescu Tăriceanu, la deschiderea oficială a Centrului Global de Suport Tehnic în Bu. curești al Microsoft, eveniment care marchează zece ani de activitate ai companiei americane în Romania. De asemenea, el va participa la lansarea în România a Microsoft Win- dows Vista, Microsoft Office 2007 și Microsoft Exchange Server 2007. Bill Gates este

Privați de electricitate
Moscova (MF) - Circa patru sute de mii de locuitori ai orașului Soci, importantă stațiune balneară rusească, situată pe țărmul Mării Negre (sud), erau privați de electricitate, marți seară, în urma unei furtuni de zăpadă. „Rafalele puternice de vânt și acumularea unor cantități importante de zăpadă umedă și gheață pe cablurile de electricitate au dus la întreruperea mai multor linii de înaltă tensiune, în regiunea muntoasă din apropierea orașului Soci”, a anunțat într-un comunicat compania rusească de furnizare a energiei electrice, SEU. Furnizarea de curent electric a fost întreruptă de asemenea în alte câteva localități din zona de țărm.

Fumatul interzis (Foto: epa)

The Eagles (Foto: EPA)este una dintre cele mai de succes trupe din toate timpurile. Din 1980 membrii trupei au lansat câteva albume live și compilații de hituri.Fondată în 1971, trupa cu influențe country și bluegrass a lansat cinci albume pe parcursul carierei, dintre care cel mai celebru este „Hotel California” (1976).
Statele Unite destinat bărbaților. Starul a surclasat frumuseți celebre precum actrițele Scarlett Johansson și Jes- sica Alba, ocupantele locurilor al doilea și, respectiv al treilea.La sondaj au participat peste 8,5 milioane de persoane. Cititorilor site-ului li s-a cerut să nominalizeze celebrități pe care și le-ar dori ca iubite și să indice calitățile alesei (aspect fizic, personalitate și inteligență).Topul realizat de site-ul askmen.com este văzut în Șutele Unite ca o punte spre succes. James Bassil, editorul site-ului, a declarat: „Saltul lui Beyonce a fost cel mai mare din listă, de la numărul 50 în 2006, la primul loc, anul acesta”. Din clasament nu lipsesc diva latino Shakira (7), Angelina Jolie (9), Halle Berry, starul latino Eva Longoria (17) și italianca Monica Bellucci (18).

Gates lansează și în România Microsoft Windows Vista (Foto: epa)cofondatorul companiei Microsoft, cel mai important producător software din lume. El
„Vânați" de patrule de poliție

Paris (MF) ■ Autoritățile franceze vor mobiliza 175.000 de polițiști care vor patrula pentru a supraveghea implementarea restricțiilor privind fumatul în locurile publice, începând de azi, în Franța va fi interzis fumatul în locurile publice. Cei care vor încălca legea vor primi o amendă în valoare de 72 de euro.Politicienii au avertizat însă că aplicarea acestor prevederi
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ocupă de câțiva ani primul loc in clasamentul celor mai bogați oameni din lume, 
va fi o sarcină dificilă, deoarece fumatul este un viciu practicat de majoritatea francezilor. Fumatul a fost interzis în baruri și restaurante în 1991, dar restricția este încălcată în prezent până la aplicarea sa într-un mod mult mai eficient.Restricții similare au fost impuse și in Irlanda, Spania și Suedia, urmând să fie aplicate și în Marea Britanie începând cu lima iunie. 

întocmit de revista Forbes, cu o avere de circa 50 de miliarde de dolari. în anul fiscal 2006, încheiat la 30 iunie 2008; Microsoft a raportat la nivel mondial venituri totale de aproximativ 44,3 miliarde de dolari. Compania americană a deschis o reprezentanță în. România în 1996. Microsoft România a realizat, in anul fiscal 2006, venituri în creștere cu 29% față de exercițiul financiar anterior, și vizează o dublare a cifrei de afaceri, în următorii trei ani.Președintele Microsoft, Bill Gates, va acorda un interviu în exclusivitate postului public de televiziune TVR 1, care va fi difuzat în această seară, de la ora 20.20. Bill Gates va fi intervievat de Rodica Culcer.

Scuze Cotidianul LaRepubblica a publicat, i ieri, o scrisoare trimisă | de soția lui Berlusconi I prin care aceasta îi cere j soțului său să-i ceară I scuze în public după ce I în timpul unui eveni- I ment a cerut-o de ne- 
i vastă, în glumă, pe o i tânără deputată.

(Foto: EPA)

bbc.co.uk
askmen.com

