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Cerul va fi mai mult senin. Orașul celor 800 de rable
dimineața la prânz seara

• Ziua Ursului. Ursul și-a văzut umbra pentru că ieri a fost soare. Calendarul popular spune că asta înseamnă că iarna va mai dura încă șase săptămâni. Primăvara nu a câștigat bătălia cu iama, iar luna februarie, considerată prima lună de primăvară, nu a reușit să o domine pe ianuarie, /p.6

■ Din cauza rablelor 
părăsite în parcări, 
șoferii deveni își lasă 
mașinile pe trotuar.

Deva (C.B.) - Una din cauzele pentru care șoferii deveni au mari probleme în a-și găsi un loc de parcare o constitu

ie mașinile abandonate din parcări. Dacă unele dintre ele sunt năpădite de vegetație sau acoperite de frunze descompuse, altele s-au înfipt în pământ de atâta „inactivitate”. Pe lângă faptul că strică aspectul estetic al orașului, rablele ocupă cu „nesimțire” locul de parcare al mașinilor în stare optimă

de funcționare. O inventariere efectuată de o echipă din cadrul Primăriei Deva relevă faptul că devenii se pot „mândri” cu 800 de astfel de autovehicule trecute pe „linie moartă”. Florin Oancea promite cetățenilor că la mijlocul acestui an va fi finalizat proiectul prin care mașinile abandonate

vor fi adunate și colectate intr- un loc special amenajat pentru acestea. Proprietarii care vor dori să le recupereze vor plăti o taxă care va fi stabilită ulterior, dar cu condiția ca după recuperare deținătorul autovehiculului să-și vândă „comoara” la un centru de colectare a fierului vechi, /p.3

PrCfilrerul Călin Popescu Tăriceanu i-a cerut minîsfiSftii Afacerilor' Externe, Răz- van Ungureanu, demisia, pe căre acesta a fost de acord să și-o dea. Motivul invocat de premier este că Ungureanu nu a infor- j mat guvernul de reținerile românilor în
Irak. __________________________________________ (Foto: CL) J

Acjbaland la Hunedoara
Hunedoara (I.J.) - 20.000 mp, atât va avea viitoarea zonă de agrement și patinoar ce se vor construi în acest an in municipiul Hunedoara. CL a aprobat concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 20.000 mp situat în incinta stadionului Mi- chael Klein. Suma limită minimă de la care se va porni licitația va fi de 3 lei/mp/an, iar concesiunea se va face pe o durată de 25 de ani. ”în cazul concesionării terenului, concesionarul va face demersurile pentru dezmembrarea în Cartea funciară a terenului în suprafață de 20.000 mp din suprafața totală de 89.383,489 mp. Comisia de licitație va avea șapte membri și eu voi fi împuternicit să închei și să negociez contractul de concesiune a terenului”, declară Nicolae Schiau, primarul municipiului Hunedoara.

UHICniCiercd patinoarului 
i-a determinat pe tinerii 
Semeni să înceapă distracția 
pe gheață. Noutatea este adusă Se calitatea superioară a suprafeței alunecoase și de prețurile mult mai mici față de anul trecut, /p.3■ ' www.huon.ro (Foto: T. Mânu)

Casa-și bate joc de dinții noștri

Cazuri totale de (IACRS) și pneumonii 
în luna^ianuarie

CUVÂNTUL LIBER
E Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 
® (0254) 211275

■ Stomatologii sunt 
pur și simplu șocați de 
sumele alocate de Casă 
pentru pacienți.

Deva (I.J.) - Sumele alocate de Casa de Sănătate Hunedoara medicilor stomatologi pentru anul 2007 se ridică la doar 80.000 lei. Aceasta înseamnă că fiecare pacient aflat pe listele celor 77 de

medici care au contract cu Casa poate să își trateze anual un dinte, însă nici acesta complet. „Nemulțumirea nu este doar a pacienților, care se vor vedea în situația că nu-și pot trata problemele stomatologice, ci și a medicilor, care nu pot să-și achiziționeze un minimum de materiale pentru realizarea actului medical în condiții decente sau chiar să-și plătească

asistenta și utilitățile. Pacientul nu cunoaște situația și va fi nevoit să plătească pentru tratament chiar dacă el știe că și-a achitat contribuția la asigurările de sănătate”, declară dr. Rodica Tuhuț, vicepreședintele Colegiului Farmaciștilor Hunedoara, /p.5

www.huon.ro

0 mie de antene
Certej (T.S.) - Comuna hunedoreană unde se pot găsi cele mai numeroase antene parabolice este Certej. Profitând de oferta unei firme locuitorii de aici au comandat fiecare câte o astfel de antenă, problema este că după expirarea perioadei de promoție oamenii nu prea au cu ce plăti, /p.6

Grafica Cuvântul liber sursa AS P. iwfan

PSD contra Băsescu
■ Există 18 fapte pen
tru care președintele ar 
putea fi suspendat, 
afirmă Mircea Geoană.

Geoagiu (M.S.) - Grupul de lucru al Partidului Social Democrat (PSD) a identificat 18 „fapte grave” pentru care președintele României, Traian Băsescu, ar putea fi suspendat din funcție. Afirmația a fost făcută ieri, de președintele PSD, Mircea Geoană, la deschiderea lucrărilor • Școlii

politice de iarnă a TSD, care se desfășoară în stațiunea Geoagiu Băi. „Dacă ar fi să luăm în ordine cronologică, prima faptă ar fi modul în care președintele Traian Băsescu a șantajat pentru formarea Guvernului României, după alegerile parlamentare și prezidențiale. A urmat procedura în care președintele Băsescu s- a implicat activ în suspendarea președinților celor două Camere ale Parlamentului, total în afara Constituției. (...)”, a spus președintele PSD. /p-5

www.huon.ro
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Datorita intervenției aproape profesioniste a salariaților, un incendiu a fost stins, ieri, la Deva, înainte de a provoca pagube importante, /p.5 (Foto: t Mânu)
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PE SCURT

• Fără bariere. Liderii principalei formațiuni politice de opoziție din Ungaria, Fidesz, au îndepărtat, ieri, barierele instalate de poliție în jurul Parlamentului de la Budapesta pentru a interzice accesul protestatarilor în incinta Legislativului. Poliția nu i-a oprit, dar membri ai forțelor de ordine au fost mobilizați ulterior în piața din fața Parlamentului.

Românii din Irak au fost eliberați

Au pierdut 
controlul

Kabul (MF) - Autoritățile afgane au anunțat, ieri, că au pierdut controlul asupra localității Musa Qala, din sudul Afganistanului. Autoritățile au pierdut controlul asupra localității după un atac al talibanilor comis în cursul nopții de joi spre vineri. Sudul Afganistanului este afectat de un val de violențe din partea insurgenței talibane.
Bani pentru 
război

Washington (MF) - Președintele George W. Bush va cere alocarea unor fonduri de peste 100 de miliarde de dolari pentru operațiunile militare din Irak și Afganistan care se vor desfășura în 2007, urmând să suplimenteze această sumă pentru anul fiscal 2008, au anunțat surSe din Congresul american. Administrația, care va înainta, luni, Congresului propunerile privind costurile de război, alături de bugetul anual, va furniza detalii privind cheltuielile operațiunile militare din .cele două zone de conflictprivindpentru a aplana criticile

Javier Solana
(Foto: EPA)

M MAE a confirmat elibe
rarea celor doi români, iar 
Ambasada SUA la Bucu
rești a salutat vestea.

București (MF) - Cei doi muncitori români arestați de către soldații Forței Multinaționale a Coaliției, cu trei luni în urmă, pentru că ar fi filmat și fotografiat fără autorizație o bază americană, au fost puși în libertate. Ministerul Afacerilor Externe a confirmat, prin purtătorul de cuvânt Corina Vințan, eliberarea celor doi.Cei doi au fost predați Ambasadei României la Bagdad, ieri, la ora locală 10.00, după

ce s-a constatat că nu au încălcat cu rea-credință regulamentul intern al bazei militare, a declarat Corina Vințan.Conform lui Vințan, ei se a- flă în sediul misiunii diplomatice și vor pleca spre țară după ce le vor fi actualizate documentele de călătorie.Vințan a precizat că au început deja formalitățile în vederea trimiterii în țară a celor doi.Ea a explicat că este necesară actualizarea documentelor de călătorie, având în vedere că, în timpul în care s-au aflat în detenție, celor doi muncitori le-a expirat viza. Conform lui Vințan, trebuie găsită și o modalitate de

transport al muncitorilor către România.
Au încălcat regulamentulEliberarea lor este rezultatul demersurilor ambasadei și al evoluției investigațiilor privind natura faptelor, a afirmat purtătorul de cuvânt al MAE.Conform informațiilor furnizate ambasadei de autoritățile militare ale Forței multinaționale din Irak, românii au încălcat regulamentul intern al bazei militare, dar nu cu rea-credință, a spus Corina Vințan.Ea a afirmat că starea de sănătate a celor doi muncitori eliberați este bună și că fami

liile lor au fost informate în legătură cu eliberarea.Tâmplarul Adrian Gâncean (39 de ani), din Toplița, și e- lectricianul Nelu Ilie (41 de ani), din Galați, care lucrau pentru o firmă americană? subcontractor al US Army, în- tr-o fabrică dintr-o bază militară americană din Irak, au fost arestați, în urmă cu trei luni, de către soldații Forței Multinaționale a Coaliției, pentru că ar fi filmat și fotografiat fără autorizație o bază SUA.Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a salutat vestea privind eliberarea celor doi muncitori români.
Președintele Poloniei, la Cotroceni

£ ■

Solana 
este pen
tru cola
borareBruxelles (MF) - Javier 
Solana, șeful Agenției 
Europene de Apăra
re, a apreciat joi că 
europenii „sunt con
damnați să colabore
ze" la crearea unei 
piețe comune în do
meniul apărării, pen
tru a evita dispariția 
industriilor militare 
naționale. „Nimeni 
nu mai poate trăi cu 
iluzia că o industrie a 
apărărn sănătoasă șr 
capabilă să producă 
întreaga gamă de ar
mament poate su
praviețui pe o bază 
națională. Se poate 
spune că suntem 
condamnați să coo
perăm pentru a ne 
însuma eforturile și 
resursele", a declarat 
Solana. Agenția Eu
ropeană de Apărare 
e compusă din repre
zentanți a 24 din ce
le 27 de țări membre 
UE, Danemarca ne
participând, iar Ro
mânia și Bulgaria 
urmând să adere la 
ea anul acesta.

■ Lech Kaczynski: Polo
nia își va prezenta 
poziția față de 
Constituția UE.

București (MF) - Președintele Traian Băsescu l-a primit, ieri, pe președintele Polo- 
n... ...................
Am pmâtfBf || situația în Europa 

a acelor țări care au îndoieli cu 
privire la Constituția europeană.

Lech Kaczynski
.................. . ................. • • •niei, Lech Kaczynski, în cadrul unei ceremonii care a a- vut loc pe platoul Marinescu, cei doi oficiali trecând în revistă garda de onoare și ascultând împreună cu soțiile imnurile naționale ale celor două state.Polonia își va prezenta poziția față de Constituția UE cam la jumătatea președinției germane, iar alegerile din Franța vor juca un rol hotărâtor în problema tratatului constituțional, a declarat președintele Kaczynski, după întâlnirea cu Traian Băsescu.El i-a prezentat președintelui Băsescu îndoielile Poloniei, vizavi de Tratatul constituțional european.Kaczynsk a precizat că Po

Președintele Traian Băsescu l-a primit pe președintele Poloniei, 
Lech Kaczynski, la Cotroceni (Foto: epă)lonia este deschisă negocierilor și dialogului pe marginea Constituției europene.Șeful statului polonez a menționat că țara sa își va prezenta poziția față de Constituție „cam la jumătatea președinției germane”.La rândul său, Băsescu a precizat că președinția germană a UE va avea tot sprijinul României pentru a găsi acel set de modalități pentru a satisface obiectivele acelor state din UE care încă nu au ratificat Tratatul constituțional.

„Suntem convinși că pentru deblocarea Tratatului con-stituțional trebuie să se țină cont de poziția Franței, Poloniei, Olandei și a altor state care încă nu au ratificat Tratatul constituțional”, a spus Băsescu.Cei doi șefi de stat au discutat, de asemenea, în întâlnirea tete-a-tete, despre problemele de interes bilateral, despre Kosovo, despre Balcanii de vest, despre Ucraina, despre zona Mării Negre și cooperarea regională.

Imunitate 
criminalilor 
de război

Kabul (MF) - Parlamentul de la Kabul a a- cordat imunitate tuturor afganilor implicați în conflictul care a afectat țara timp de 25 de ani, au declarat o serie de politicieni, în pofida apelurilor făcut de organizațiile pentru protecția drepturilor omului pentru pedepsirea criminalilor.Organizațiile pentru., protecția drepturilor o- mului au exercitat presiuni asupra Guvernului pentru a-i pedepsi pe cei care se fac yinovați de a-— buzuri, printre care și o serie de parlamentari și J oficiali guvernamentali,  ̂subliniind că justiția este un aspect vital în cadrul procesului de pace.Parlamentul afgan a anunțat însă că decizia sa va contribui la reconciliere într-o țară afectată timp de. mai mulți ani. de război civil, care și-a lăsat amprenta a- proape asupra fiecărei familii afgane.
Kosovo, societate multietnică

Armistițiu încălcatGaza (MF) - Opt palestinieni au murit și alți 62 au fost răniți în Fâșia Gaza în urma unui nou val de confruntări armate, reluate joi, între grupările rivale Hamas și Fatah care au sfidat armistițiul fragil încheiat marți.Confruntările au izbucnit în diferite locații din Fâșia Gaza după moartea unui ofițer din garda care asigură securitatea președintelui Autorității Palestiniene, Mahmoud Ab- bas, împușcat mortal de militanții Hamas, în localitata Nusseirat, în centrul teritoriului palestinian.Alți trei membri ai gărzii prezidențiale au fost uciși în același sector, potrivit surselor medicale.Al cincilea palestinian a fost ucis în timpul schimburilor de focuri la Jabalya, în nordul Fâșiei Gaza, acolo unde militanții Hamas au incendiat un imobil al serviciului de Informații militare fidel grupării Fatah, au adăugat sursele citate.Un membru al Forței executive, afiliată Ministerului de Interne controlat de Hamas, a fost ucis în cursul serii într-un schimb de focuri în Gaza.Doi alți membri ai grupării Fatah condusă de Mahmoud Abas au fost uciși, ieri dimineață, în Gaza.
Cotidian editat de SC Inform Media SRL,

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

Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Viena (MF) - Provincia Kosovo va fi „o societate multietnică care se va autoguverna în mod democratic”, respectând drepturile minorității sârbe, relevă planul emisarului ONU Marți Ahtisaari, prezentat ieri de Comisia Europeană la Viena, relatează AFP.Cuvântul „independență” nu figurează în proiectul privind statutul viitor al provinciei, prezentat de Leopold Maurer, reprezentantul UE pentru Kosovo.Ahtisaari va prezenta documentul autorităților din Belgrad și din Priștina.„Kosovo va avea dreptul să negocieze și să semneze documente internaționale, inclusiv dreptul de aderare la organizații internaționale”, stipulează documentul.Planul conceput de emisarul ONU Martti Ahtisaari privind statutul Kosovo deschide drumul independențeiprovinciei, pe care Serbia nu o va accepta niciodată, a declarat, ieri, președintele Serbiei, Boris Tadici.

Președintele Serbiei, Boris Ta
dici, se opune planului ONU 
pentru Kosovo (Foto: epa)„I-am comunicat lui Martti Ahtisaari că Serbia nu va accepta niciodată independența provinciei Kosovo. O independență impusă va reprezenta un precedent politic și legal periculos”, a afirmat Tadici după întrevederea cu emisarul ONU.Tadici a subliniat că Serbia este pregătită să examineze o serie de probleme specifice referitoare la minoritatea sârbă, la stătutul Bisericii Ortodoxe și la prezența trupelor internaționale.
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S-au aliat împotriva 
extremei-dreapta din PE
■ Eurodeputații s-au 
aliat împotriva membri
lor noului grup de ex- 
tremă-dreapta din PE.

Bruxelles (MF) - Eurodeputații s-au aliat împotriva membrilor noului grup de extremă-dreapta din PE, schimbând procedura de numire a vicepreședinților unor comisii parlamentare, pentru a-i împiedica pe a- ceștia să obțină posturi importante în Legislativul UE.Doi membri ai grupului Identitate, Tradiție, Suveranitate (ITS, de extremă- dreapta) au fost nominalizați pentru postul de vicepreședinte al comisiilor pentru Cultură și Transporturi din Parlamentul E- uropean. Joi, însă, eurodeputații au schimbat procedurile obișnuite de numire și au cerut organizarea u-

nui vot secret, în urma căruia cei doi candidați au pierdut.Potrivit regulilor Parlamentului European, grupul ITS avea dreptul la două posturi de vicepreședinte. Președinții și vicepreședinții celorlalte 20 de comisii au fost aprobați fără organizarea unui vot. Scrutinul poate fi organizat la cererea unei șesimi dintre membrii comisiei respective.Guardans și socialistul austriac Christa Prets sunt cei care au cerut organizarea unui vot secret, atunci când s-a decis asupra nominalizării deputatei românce Viorica Moisuc (ITS) la Comisia de Cultură. Aceasta a primit un vot „pentru” și 34 „împotrivă”, postul de vicepreședinte fiind obținut apoi de conservatorul ungar Pal Scmitt.
Redactor șef: Adrian Sălăgean
Director adjunct editură: Roland Vinkler
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Abonamentul la Cuvântul liber costă 8,9 lei pentru o lună, 25,90 lei pen
tru trei, luni, 48,90 lei pentru șase luni și 89,90. lei pentru un an la sediul 
redacției și la propriii distribuitori de presă, și 7,60 lei plus taxele poștâle- 

la factorii poștali și la oficiile poștale din teritoriu.
Dacă vrei să testezi gratuit Cuvântul liber, timp de o lună, sună la 0801 

030303 (netaxabil), devenind astfel cititor de probă 
Redacția nu-și asumă răspunderea pentru conținutul anunțurilor 

de mea și mare publicitate
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• SMURD. Coordonatorul SMURD, Raed Arafat, a declarat, ieri, că în acest an se vor achiziționa încă două ambulanțeSMURD pentru județul Hunedoara, dintre care una va fi pentru intervenții în Munții Retezat. (C.P.)
• Investiție. O firmă olandeză a investit 7' un milion de euro într-un depozit de țeviși fitinguri, la Petroșani. Produsele vor fi distribuite pe piața internă, în Ucraina și Republica Moldova. (C.P.)

Prinși de 
polițiști

Deva (M.T.) - După ce au fost căutați de oamenii legii mai multă vreme, doi consumatori de droguri bucureșteni au fost prinși la Deva. „Poliția Municipiului Deva a clarificat situația lui Tudor G., de 26 de ani, Dan S., de 36 de ani și Igor P., de 36 de ani, toți din municipiul București, fără ocupație, fără antecedente penale, care au de executat doi ani închisoare, fiecare, pentru comiterea infracțiunii de consum de droguri”, a declarat inspector principal în cadrul Inspectoratului de Poli- fcție al Județului Hunedoara, Magda Popa. Alt bărbat care are de executat un an de închisoare pentru comiterea infracțiunii de furt calificat a fost prins de polițiștii hunedoreni. Este vorba de Dinu B., de 36 de ani, din comuna Hili- feeu‘ - Horia, județul Botoșani, fără ocupație, cu ^Sitecedente penale. Cei trei bărbați au fost închiși în Penitenciarul de Maximă Siguranță Bâr- cea Mare.
Anumite cabinete, birouri individuale și restaurante 
vă pun la dispoziție Cuvântul Liber, zilnic. Acestea sunt 

' locațiile unde puteți să citiți GRATUIT Cuvântul Liber: 
i - Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara

- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 
Hunedoara
- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hune

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

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

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

Hunedoara
- Restaurant „Nikos Kreta", din Hunedoara

MașiniA
■ Pe lângă rablele 
părăsite, în oraș, unii 
deveni și-au scos 
mașinile la vânzare.
CĂLIN BiCĂZĂN

S-a deschis 
patinoarul Deva (C.B.) - Aștep
tat cu atâta nerăb
dare de deveni, pati
noarul și-a deschis, în 
sfârșit, porțile. Tinerii 
au profitat și s-au 
prezentat în număr 
mare pentru a se bu
cura de distracția pe 
gheață. Față de anul 
trecut prețurile au 
scăzut. Biletul de in
trare care costa 7 lei 
s-a redus la 4 lei pe 
oră, iar închirierea 
unei perechi de pa
tine, care costa 7 lei 
pe oră, costă acum 
doar 3 lei. în acest 
moment patinoarul 
dispune de aproxi
mativ 100 de perechi 
de patine disponibile 
pentru închiriat, însă 
pe viitor numărul 
acestora va fi supli
mentat. Viceprimarul 
Devei, Florin Oancea, 
a afirmat că 
„motoarele vechi 
care întrețineau frigul 
necesar gheții s-au 
înlocuit cu altele mai 
noi și mai perfor
mante. Devenii se . 
pot bucura acum 
de o calitate supe
rioară a gheții și de 
prețuri mult mai 
mici".

Deva - Cetățenii Devei sunt nemulțumiți de faptul că primăria nu a reușit să gestioneze până acum situația mașinilor abandonate din parcările orașului. „Ar trebui să se facă odată curățenie în oraș, iar toate rablele dintre blocuri să fie ridicate și duse la fier vechi pentru că se aglomerează parcările în mod inutil. Trebuie neapărat duse la centrele de colectare pentru că aceste autovehicule afectează și aspectul estetic al orașului”, spune Teodor Negru. Primăria Deva spune că din acest an se va găsi un alt loc de staționare pentru rablele din parcări. „Am trimis o echipă să inventarieze toate mașinile părăsite din oraș și am aflat că acestea sunt în număr de 800. Din vară autovehiculele vor fi ridicate și transportate într-un parc auto care va fi construit special pentru ele”,
Prieteni, prieteni, 
dar piesa-i pe... bani
■ Ovidiu Moldovan 
atacă un regizor pen
tru că nu și-a primit 
drepturile de autor.

Hannelore Acârnulesei

Deva - La patru luni după premiera piesei „Revelion la Terzo Mondo”, pusă în scenă de actorii Teatrului de Artă Dramatică Deva, după un text de Ovidiu Moldovan, în regia lui Ștefan Ciocan, autorul textului este nemulțumit de felul în care i-a fost tratată piesa. Actorul și dramaturgul Ovidiu Moldovan face aceste dezvăluiri după ce a aflat că nu își va mai primi toți banii pentru drepturile de autor. La începutul anului, Moldovan primește o înștiințare prin care Asociația ATAC, sponsorul spectacolului, reziliază contractul și nu îi dă restul de bani datorați, respectiv 60 la sută din suma convenită. Enervat la culme, Moldovan se hotărăște să ATACe. în cadrul unei conferințe de presă, care a avut loc ieri, Ovidiu Moldovan îi reproșează lui Ciocan că nu i-a

de vânzare în parcare

Teodor Negru (Foto: T. Mânu)O nouă modă în parcări: mașini cu urzicia spus Florin Oancea, viceprimarul municipiului Deva. în această acțiune primăria plă- nuiește să plece la drum alături de poliție. „Unele autovehicule, deși părăsite, figurează încă în listele poliției ca autovehicule funcționale. Vom merge să le ridicăm alături de polițiști pentru a fi radiate din circulație. Mașinile ridicate pot fi revendicate de proprietari în termen de 30 de zile de la ridicare. Autovehiculul va fi returnat dacă cetățenii vor 

montat bine piesa. „I-am dat piesa mea lui Ciocan ca să îl ajut, pentru că îl cunosc de multă vreme. El nici măcar nu a trecut pragul Institutului de Artă Teatrală. Nu are diplomă de regizor, așa cum se laudă”, declară Moldovan. Acesta îi reproșează lui Ciocan și faptul că nu l-a chemat la repetiții. Contactat, Ștefan Ciocan spune că pentru 45 de milioane s-a stricat o prietenie. „N-am nici o vină că O- vidiu nu și-a primit banii. Poate să îi dea în judecată. Nu știu de ce mă atacă acum, după ce inițial a lăudat piesa peste tot”, declară Ștefan Ciocan. Despre diploma de regizor, Ciocan afirmă că „nu m- am lăudat niciodată că am școală de regie”.

Ovidiu Moldovan 

plăti o taxă al cărei cuantum va fi stabilit ulterior și cu condiția ca imediat după ce au reintrat în posesia lor să le vândă la centrele de colectare a fierului vechi”, a mai spus viceprimarul Florin Oancea.
Gata cu „mă vinde"Unii cetățenii care doresc să-și vândă mașinile profită de faptul că în anumite parcări nu se ia taxa de parcare și postează pe geamul mașinii afișul „de vânzare”. Această

Incendiu la CTS Deva
■ Câțiva sudori nea- 
tenți puteau declanșa 
un incendiu de pro
porții în Deva.

Deva (C.B.) - Mai multe filtre din vată tehnică au luat foc vineri, într-un depozit special al firmei CTS Deva, din cauza neatenției câtorva sudori care nu au păstrat o distanță sigură între locul unde munceau și locul unde erau depozitate materialele reziduale. Reziduurile care au luat foc trebuiau împachetate și trimise la Timișoara pentru a fi incinerate. Lângă depozit se aflau mai multe bidoane cu substanțe volatile care ar fi putut pune în pericol zona, dacă ar fi fost atinse de foc. Incendiul s-ar fi extins și mai mult dacă personalul firmei nu intervenea prompt cu stingătoare. „Am îndepărtat repede bidoanele inflamabile care ar fi putut exploda și am intervenit rapid în stingerea incendiului. Fermitatea cu care am acționat 

practică va înceta și ea pentru că primăria va ridica toate mașinile care staționează neregulamentar în oraș. „Trebuie să dispară acest obicei. în acest moment primăria construiește în tot orașul locuri de parcare, iar cei care își lasă mașinile în parcare vor trebui să achite la primărie taxa de 50 de lei pe an. Altfel se consideră că mașinile sunt parcate neregulamentar și în consecință vor fi ridicate”, încheie Florin Oancea.
se datorează firmei Saint Michelle care se ocupă cu instructajul personalului în ceea ce privește stingerea incendiilor”, a afirmat Do- rel Hanachiuc, administratorul firmei. în momentul în care pompierii au ajuns la fața locului incendiul era aproape stins. „De apreciat activitatea personalului care a intervenit foarte bine la stingerea focului. în acest moment situația este sub control și nu s-au înregistrat victime”, a spus colonelul Petru Stăncoane, șeful Inspectoratului Situațiilor de Urgență.

Incendiul nu le-a ridicat pro
bleme pompierilor

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

CUVÂțjȚ^ Vot prin 
SMS

întrebarea săptămânii: Este bine 

ca în Deva să se amenajeze patru 
sensuri giratorii?

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

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

Puteți vota prin SMS 
până miercuri, ora 15.

Țăranii si.
■ în timp ce ministrul 
vrea să facă agricultură 
pe Internet, țăranii cred 
că Google este un 
domn!
Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Bîrsău - După eșecul răsunător al informării țăranilor cu privire la ce înseamnă aderarea, noul ministru al agriculturii, Ștefan Motreanu, vrea să comunice cu țăranii prin Internet. Practic, Motreanu vrea să creeze un „mini-Google” prin intermediul căruia fermierii să se informeze despre toate problemele legate de agricultură și de UE. Lucru lăudabil pe de o parte, dar inaplicabil dacă ținem cont că există foarte puține localități rurale

.. domnul Google!

Anuțaîn care există acces la Inter- net. Cât despre Google sau Yahoo...
Le știu pe toateE adevărat că un periplu făcut prin satele hunedorene a arătat că tinerii știu câte ceva despre Internet. Dar cei trecuți de 40 de ani habar n- au cu ce se „mănâncă” Inter- netul. „Eu, maică, am 78 de

Floareaani și n-am auzit de Google ăsta. Deci nu cred că ăștia mai tineri știu ceva. O fi vreun domn care vrea să ne aprovizioneze cu ceva?”, se întreabă Floarea Tămătaș. Nici Anuța Irimie nu știe ce înseamnă să navighezi pe Internet.„Noi n-avem bani de utilaje, Internetul ne lipsește?”, se întreabă Anuța.

Vânzare
Hunedoara (I.J.) - CL Hunedoara a aprobat vânzărea prin licitație publică a unor terenuri situate în localitate. între acestea se numără spații situate pe străzile Mihai Viteazul, G. Enescu, N. Bălcescu și care se ridică pe câteva zeci de metri pâtrați fiecare. Suma minimă de la care va porni licitația, conform rapoartelor de evaluare este de 45 euro/mp echivalent în lei la cursul BNR din ziua plății. Primarul Hunedoarei este mandatat să negocieze și să încheie contractele de vânzare - cumpărare a terenurilor și vor fi semnate după 15 zile de la data adjudecării.

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
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1858 - A încetat din viață scriitorul Alecu Russo (n. 
1819), unul dintre ideologii generației de la 1848.
1867 - A fost încheiat acordul privind constituirea 

statului dualist austro- 
ungar, prin care Transil
vania era alipită Un
gariei.__________________
1946-Anglia și SUA au 
recunoscut guvernul 
condus de Petru Groza 
șl au reluat legăturile 
diplomatice cu România. 
1953 - luliu Maniu 
(foto) a încetat din viață 
în temnița din Sighet (n. 
1873).__________________

1965 - S-a născut fotbalistul Gheorghe Haqi________
1971 - A avut loc aselenizarea navei cosmice ameri
cane „Apollo-14".

Prognoza pentru astăziGerul va fi mai mult senin, fără intensificări ale vântului. Temperatura minimă va fi de -7°C, iar cea maximă de 0°C .
Prognoza pentru două zile
Duminică. Cer temporar noros. Temperatura minimă va fi de -7°C, iar cea maximă de 2°C.
Luni. Cerul va fi temporar noros. Temperatura minimă va fi de -3°C, iar cea maximă de 2°C.
Calendar creștin ortodox
Sfanțul și Dreptul Simeon; Sf.Proorocița Ana
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Berbec

Uită de problemele pe care le-ai avut până acum. Dacă 
treci peste probleme nu te uita înapoi. Ai aflat o informație 
care te pune pe gânduri.

Taur

Ai tendința să te închizi în tine și să reacționezi brutal la 
orice remarcă. Dacă vrei să intri în grațiile cuiva nu e toc
mai modul cel mai indicat.

Gemeni

Reputația ta este cea pe care ți-o faci singur. Nu ești toc
mai mulțumit de ea și ești privit cu suspiciune. Lasă deo
parte răutățile la adresa altora.

Rac

Dacă faci totul ca până acum, dar nu se observă vreo schim
bare, trebuie să îți schimbi prioritățile și este momentul 
propice pentru asta.

Leu

Weekend-ul pare liniștit din punct de .vedere afectiv, mai 
ales că partenerul nu îți mai solicită dovezi de iubire. Rela- 
xeazâ-te!

Fecioara
Nimic nu-i scapă weekend-ul acesta spiritului tău de obser
vație. Duminică seara dormi liniștit și satisfăcut că totulți 
a ieșit bine.

Balanța

Dacă ai dubii că nu vei reuși să te relaxezi în weekend, 
sună-ți prietenii de suflet și invită-i la o întâlnire ca în vre
murile bune. Te vei simți mai bine.

Scorpion

j
I

I

Calendar romano-catolic_______________________
Ss. Blaziu, ep. m. ; Oscar, ep.

Calendar greco-catolic ____________________
S și dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu și pro- 
fetesa Ana.

Soluția integramei din numărul precedent: C - G - TAR - 
MAJORI - OM - PANOPLII - MIL
ITAR - T - TE - IR - TR - MA - 
UT - GEA - NOD - PAUL - FIR 
- TIZ - I - U - DOP - ODE - 
SOIA - ONOR - SN - TRAGE - 
ST - SI - ITAN - FRONT - IȘTI

Dispecerat apă rece 227087 _
Dispecerat apă caldă 217805

ÎNTRERUPERI APĂ, GAZ, CURENT i
..............................................................................................
Energie electrică______________________ ________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

Gaz___________________________________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului | 

metan.

Apă______________________________ ____________________ I
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea apei pota
bile.

Dispecerat Electrica_______ 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212726
Urgențe ___________________112
Pompieri___________________ 981
Jandarmerie_______________ 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD___________ 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Vei fi în stare să simplifici toț ce îți apare complicat. Și nu 
vei face acest lucru printr-o atitudine superficială. Partenerul 
este mândru de tine.

Săgetător

Ai parte de un weekend agitat, deoarece planurile tale de 
câteva luni sunt pe cale de a fi distruse și tragi cu dinții 
de timp. Totul se va rezolva cu bine!

Capricorn

Partenerul te invită la o excursie scurtă, dar ești suspicios 
și obosit pentru a-l face să se răzgândească. Riști să îți 
poarte pică.

Vărsător

Dacă ți-ai luat de muncă în weekend, fii foarte atent la 
detalii. Folosește serile și pune-ți în ordine viața personală 
cam neglijată de uri timp.

Pești

Dacă vrei să țe ajuți, ajutâ-i pe alții. Te vei liniști și nu te 
vei mai judeca atât de aspru cu privire la comportamen
tul tău egoist din ultima vreme.

ii

r

Piroști cu carne
Ingrediente: 2 ouă, 1/2 pahar cu lapte, 25 g unt, 10 
g drojdie de bere, 1 vârf de cuțit sare, 1 bucățică zahăr, 
făină. Umplutura: 250 g carne de vacă tocată, 1 ceapă, 
50 g unt, 1-2 linguri smântână, sare, piper, 1 ou, 150- 
200 g ulei.
Mod de preparare: Se fărâmițează drojdia, se adaugă 
zahărul topit în două linguri de lapte călduț și o lin
gură de făină. Se adaugă ouăle întregi, restul de lapte, 
untul topit, sare și faină. Se obține un aluat potrivit 
de moale, care se lasă să dospească. Se întinde o foaie, 
se taie rotocoale cu paharul, se umple cu tocătura de 
carne preparată astfel: se înăbușă ceapa, se adaugă 
carnea tocată, oul, sarea, piperul și se prăjesc puțin în 
ulei. Se adaugă smântână. Se pune umplutura pe un 
rotocol, se acoperă cu alt rotocol, se lipesc marginile 
și se rumenesc în grăsime.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

7:00 Fascinația zborului
(doc. Australia).

7:30 Răpit de pirați (ep. 4,
Qaventuri, Anglia, 

2005).
8:00 La Zoo (doc. Aus

tralia, 2003).
8:10 Desene animate. Club

Disney (SUA)
9:00 Vreau să fiu... cu Itsy 

și Bitsy
9:30 Micky Mouse și pri

etenii Iul ...în România. 
10:00 Arca lui Noe 
10:35 Agitație 1h grădină

(doc.)
11:30 Cinemaniacii 
12:00 Cartea europeană.

Club 27
12:35 0 vedetă... populară 
14:00 Jurnalul TVR 
14:20 Condurul și trandafirul

i 3 (aventuri/love story,
SUA, 1976)

16:30 Parteneri de week-end 
17:00 La poliție sau la

0 mănăstire (s,) 
17:50 Celebritățile timpului 

: 0tău(s) 
18:00 Teleencidopedia 
19:00 Jurnalul 1VR

20:10 Euruvision 2007.
Selecția națională. 
Semifinala a ll-a.
Transmisiune directă 

2230 Profesioniștii 
23:10 Zatfichi (acțiune,

EȚJaponia, 2003). Cu:
Takeshi Kitano, 
Tadanobu Asano, 
Michiyo Ookusu. R.:
Takeshi Kitano

1:10 Fascinația zborului
(reluare)

1:40 La poliție sau la
J mănăstire

(reluare)
225 Jurnalul TVR (r).

Meteo. Sport
3:15 Cinemaniacii

(reluare)
3:40 Agitație tn grădină

(reluare)
435 O vedetă... populară

(reluare)
5:50 Profesioniștii

(reluare)
6:40 Teleshopping

7:00 Road Runner (desene 
animate)

7:30 Fetițele Powerpuff 
(desene animate) 

8:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă doctore? 

10:00 Viața unui comis
El voiajor 

(film, reluare) 
12:00 ProMotor 
13:00 Știrile ProTv 
13:15 Misterul din Anzi

13 (aventuri, SUA/ 
Argentina, 1999). 
Cu: Jose Luis Alfonzo, 
Nancy Allen, 
Rodrigo Barrena. 
Regia: 
Alejandro Azzano 

15:15 Jurassik Paric
S (aventuri, SUA, 1993). 

Cu: Sam Neill, 
Laura Dern, 
Jeff Goldblum. 
Regia: 
Steven Spielberg 

18:15 Stilul Oana
Cuzlno

18:50 Știri sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

2030 Vânătoare de polițiști
M (acțiune, Canada, 

2004). Cu: Dolph 
Lundgren, Polly Sha- 
nnon, Donald Burda, 
Rothaford Gray. R.: 
Sidney J. Furie 

22:15 Comando pe tocuri
Hcul (acțiune, Hong 

Kong, 2002). Cu: Mărit 
Thoresen, Almen 
Wong Pui-Ha, Daniel 
Wu. R.: Siu-Tung Ching 

0:15 Vânătoare de polițiști
W(film, r)

2:00 Comando pe tocuri
Scui (film, r)

4:00 Pro Motor (r) 
5:00 Stilul Oana Cuzlno 

(reluare)
530 Misterul din Anzi
O (film, r)

Cu: Jose Luis Alfonzo, 
Nancy Allen, 
Rodrigo Barrena. 
Regia:
Alejandro Azzano

6:30 Din toată inima (film, 
Q

830 Tn gura presei, cu 
Mircea Badea. Revista 
presei

9:30 Casa de piatră 
10:00 Roata de rezervă 
10:30 Comedia animalelor 

El (serial)
11:00 Desene animate: 

Animax: Căpitanul 
Scarieț Aventurile lui 
Jadde Chan

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

13:00 Știri 
13:15 Fellda
14:00 V.I.P. (serial) 
15:00 Chirița 1h lași (corne

ei die, România, 1988).
Cu: Draga Olteanu 
Matei, Marin Morau, 
Mihai Fotino. R.: 
Mircea Drăgan

16:45 Micul scăldător
' H (comedie, Franța, 

1968).
1830 Săptămâna financiară 
19:00 Observator. Sport 

Meteo

2030 Un echipaj trăsnit
H (comedie, SUA, 1997). 

in distribuție: 
Dean Stockwell, 
Tom Amold, Bruce 
Campbell. 
Regia: 
Bryan Spicer

2230 Fantomele de pe
HMarte (SF, SUA 2001) 

în distribuție: 
Ice Cube, 
Natasha Henstridge, 
John Statham, 
Clea DuVall, Joanna 
Cassidy.
R.: John Carpenter 

0:30 Observator 
130 Concurs Interactiv 
230 Chirița 1h lași 
fii (film, r)

4:00 V.I.P.
(reluare)

5:00 Desene animate: 
Jetix: Pffoțll Nascar 

6:15 Fellda
(reluare)

5:00 Poveștiri adevărate (r) 
6:00 Rebelde (r) 730 Iubire de 
mamă (r) 8:45 Rosalinda (s) 
11:00 Celebritate (s) 1330 
Daria, iubirea mea (r) 14:30 
Iubire ca în filme (r) 15:30 
Iubire de mamă (s) 1730 Po
veștiri adevărate 18:30 Rebel
de (s) 1930 Daria, iubirea mea 
(r) 2030 întâlnire cu Făt-Fru- 
mos (romantic, SUA, 1999).

t 
t

ț

»

I 
t

ț

t

» 
t

7:00 Pescar hoinar (r) 7:30 
Lecția de management. Secre
tele unei afaceri (r) 800 încur
căturile lui Zack (s) 8:30 Me- 
gatehnicus 9:00 D'ale Iu' 
Mitică (r) 10:00 Natură și a- 
ventură (r) 1030 Campiona
tul de comedie (r) 11:00 
Proiect IT 1130 Jobbing (r) 
12:00 Lumea azi 12:30 Atlas 
13:00 Arena leilor (r) 14:10 
Orgolii (s) 16:00 Bazar (r) Cu: Tia Carrere, David Charvet, 
1630 De la carte la film (doc.) .................. '
1730 Miracole (s) 18:00 Rug- 
by: Anglia - Scoția, meci din 
Turneul celor șase națiuni 
Transmisiune directă 19:50 
Europa altfel 20:05 Unitatea 
specială 2 (ep. 7) 21:00 Ora 
de știri 22:10 Vila din Florența 
(dramă, SUA/ Anglia, 2000). 
Cu: Kristin Scott Thomas, Sean 
Penn 0:15 Transfer (r) 
ora

Nia Vardalos 22:30 0 lume a 
fiarelor (s) 030 Poveștiri a- 
devărate (r) 130 Daria, iubirea 
mea (r) 230 Extravaganta 
Anastasia (s) 400 Amy, fetița 
cu ghiozdanul albastru (s) 

0630-07.00 Observator (r)
1630-16.45 Știri locale

10:00 Dragul nostru Charty (s) 
11:00 Pariu 241130 Agenția 
de turism 12:00 Ghem, set și 
meci (serial, Canada/Franța, 
2004) 1300 Tibanu' 1330 Pet 
Zone 14:00 Magnifica familie: 
Amberson (SUA, 2002) 16:00 < 
Ferrari Enzo (partea I) (dramă, 
Italia, 2003) 1800 Unhappily 
Ever After (s) 1830 Știri Na-i 
țional TV 20:00 Jara Iu' Pa
pură Vouă (divertisment) 
20:15 Răzbunare finală 
(thriller, SUA, 2001) 22:00 
Puterea sufletului (horror, 
SUA, 2001) 
EZ

930 Hugo 10:00 Imobiliare 
Blitz 1100 Autoforum 1140 
Tele RON 1230 Umor... din 
greșeală - funny home video 
13:00 Sport, dietă și o vedetă 
1330 Spaima șoselelor (r) 
1430 S.O.S. Salvați-mi casa (r) 
15:30 Super Nanny (r) 1700 i 
Viceversa (r) 18:00 Focus 
19:00 Camera de râs 19:20 
Cele mai uimitoare filme din 
lume 20:00 Megastar - Dru
mul spre glorie 2100 Picat din i 
cer (comedie, SUA, 1998) 300 
Misiune la mare adâncime 
(acțiune, SUA, 1997) 1:00 
Inocență perversă (film erotic) 
300 Sunset Beach (serial)

1240 Valetul Bob (comedie, 
SUA, 2005 14:15 Copii în A- 
merica (comedie, SUA, 
2005).1545 TriSe^ei (dramă. 
Franța, 2005). 18:15 Dansezi? 
(romantic,. SUA, 2004). 20:00 
Batman-începuturi (aventuri, 
SUA, 2005).22:20 Obsesie 
misterioasă (dramă, SUA, 
2004). 23:55 Când adevărul 
minte (dramă, SUA, 2005). 
140 Figuranți (Ep. 5, comedie, 
Marea Britanie, 2006). 2:10 
Echipa America: Jandarmul 
mondial (animație, SUA, 
2004).

11:10 Tănase și Dinescu (talk- 
show) (r) 13:20 Capital TV 
14:00 Realitatea de la 14:00 
15:00 Realitatea de la 15:00 
15:20 Fabrica 1630 Realitatea 
de la 16:00 1630 3 x 3 17:00 
Realitatea de la 17:001735 3 
x 3 18:50 Realitatea sportivă 
19:00 Realitatea de la 19:00 
20:00 Realitatea de la 20:00 
20:10 Eurosceptici, cu Adrian 
Ursu 22:00 Realitatea de la 
22:00 2235 Expediții 22:30 
Părerea mea 2330 Realitatea 
de la 23:00
-V'sr.:

1100 Walker, polițist texan (s) 
12:15 Fără muzică tristă (film, 
reluare) 14:15 Iubire în lumi
na reflectoarelor (r) 14:45 
Dispăruți fără urmă (r) 1545 
Verdict: Crimă I 1645 Raco
larea (acțiune, România, 1985) 
1900 Drumul spre casă (ep. 1- 
2, comedie, SUA, 2003) 2000 
Entertainment News 20:20 
Monk(s) 2130 Iubire în lumi
na reflectoarelor (s) 2200 Piesa 
neterminată pentru pianină 
mecanică (dramă, Rusia, 1977) 
0:15 Vine poliția! (serial)

8:00 Jurnal european (r) 830 
Teleshopping 905 Top Fan X 
(r) 1030 La limită. Autoshow 
1030 Upgrade 1130 Hobby 
Mix(i) 1230 Fan X1330 Ci
nema Bliz ■ Kevin Spacey 
14:00 Destinații la chele. 
Călătorii In străinătate cu 
Theea 1430 Pasul Fortunei (r) 
1630 Esentze 1730 HighLife 
(r) 18:00 Brleflng - știrile. 
săptămânii 1900 Ștefan Lu- 
chlan (dramă, România,; 
1981), 2100 Duduia Elena 
Popescu (doc.) 2200 Direct In 
pat 2230 Trenul vieții (r) 030 
Calea europeană (r) 130 Top 
Fan X (r)

830 Construcții colosale 930 
Mașini pe alese 1030 Curse 
1130 Motociclete americane. 
Motocicleta Lugz 1230 Aven
turi la pescuit cu Rex Hunter 
1330 Confruntări și fiare vechi 
14:00 Construcții colosale. 
Marea cursă a montagne- 
russe-urllor 15:00 Vânătorii 
de mituri 1630 Bărbații în alb 
1730 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 1830 0 traversare de 
iad 1930 Automobile ame
ricane 030 Tu alegi azil 2330 
Povești medicale uimitoare 
24:00 La un pas de moarte 
130 Poveștile de groază - mit 
și adevăr
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www.scoalaparintilor.ro 
Deva (C.P.) - Este un site pentru... mama și tata, cu 
scopul de a-i ajuta să se îngrijească mai Bine de 
sănătatea copiilor. Portalul include sfaturi stomato
logice privind modul de îngrijire a dinților celor mici.

„Austeritate" pentru dinți

Amplasarea aparatelor radar în data de 
03.02.2007:__________________________________ _
- DN 7: Vețel - llia - limită jud. Arad;
- DN 68 A: Dobra - limită jud. Timiș;
- DN 7: Simeria Veche - Orăștie - limită jud. Alba;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.
Amplasarea aparatelor radar în data de 
04.02.2007: _____________ _________
- DN 7: Mintia - leșnic - llia - Zam - limită jud. Arad;
- DJ 687: Bârcea MicA - Cristur - Hunedoara - Hășdat;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.

■ Colegiul Stoma
tologilor recomandă ca 
medicii să nu semneze 
contractul cu Casa.
INA JURCONE____________________________

ina.jurcone@iniormmedia.ro

Deva - Nemulțumiți de faptul că Ministerul Sănătății a alocat sume foarte mici pentru pacienții asigurați în tratamentele stomatologice, Colegiul Medicilor Stomatologi Hunedoara va trimite un memoriu la București. „Ministerul trebuie să știe de nemulțumirea noastră. Pentru a realiza un act medical de calitate am fi obligați să

«
Policlinica Stomatologie Deva, str. M. Kogălniceanu, 

zilnic 8-20
Cabinet medical individual STOMATO, dr. Dumitru
Gudea, Călan, Str. Independenței, 18A. ®-* 
731509.____________________________________________
Cabinet Chirurgie maxilo-facială, dr. Zuberecz
Richard, Hunedoara, Piața Eliberării, nr. 5. ©-» 
717686.

nmtcfB ISVKHSBESocietatea Preț Variație
"îl închidere flei/acț) (%)

SNP________________________ 0.6000 0
SIF1_________________________3,3700__________ 0,90
BRD_______________________ 22.0000__________ 1,85
IMPACT____________________ 0.7350__________ 0,68
BIOFARM___________________0.7250__________ 1,40
ANTIBIOTICE________________1.9400__________ 2,65
TEL________________________39.0000__________ 1,83
ROMPETROL________________0.1160__________ 7,41

, SIF3________________________ 3.2100__________ 1,90

1 SIF5 3.6300 1,11
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tei.: 
221277.

PSD solicită suspendarea 
președintelui
■ Referendumul pentru 
demiterea lui Băsescu, 
probabil în luna martie, 
apreciază Geoană.

Geoaglu (M.S.) - Președintele Partidului Social Democrat, Mircea Geoană, a declarat ieri, la Școala politică de iarnă a TSD, că referendumul pentru suspendarea președintelui României ar putea avea loc la sfârșitul lunii martie, în funcție de avizul Curții Constituționale. Liderul social-democrat a menționat că documentul elaborat de PSD pentru suspendarea președintelui Tra- ian Băsescu va grupa toate faptele considerate anticonstituționale „în ordinea gravității lor” și că acesta va fi finalizat la începutul săptămânii viitoare. Președintele

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

Reguli: ÎNCEPĂTORI

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

3 4
7 5 6

9 5
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1 2 7

1 8 7 3 5

1 6
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2
7
3

6
3 8

1 5

8 7

8 f4| 7
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9
3 46 1 7.

9 1
singură da-
tă De ase-

AVANSAȚI
menea, ci
frele de la 1 
la 9 trebuie

3 8 5 4 9
4 1 7

să figureze 
o singură 
dată atât pe 
rândurile 
orizontale 
cât și pe 
coloanele 
verticale ale

2 6
8 1

6 5
6

2
3 7

8 6
2 3

celor nouă 
blocuri luate 5 2 1
împreună. 3 8 1 5 6

Răspundem cititorilor

Prestații sociale la handicapați
Deva (I.J.) - Ionel Boroș, din Deva, str. Pietroasa, nr. 25, solicită mai multe informații cu privire la indemnizația de persoană cu handicap pe care o primește lunar. El este nemulțumit că a primit doar 47 de lei în loc de 60 de lei cum specifică legea ca buget complementar la indemnizație și că s-a văzut în situația să-și plătească telefonul a cărui factură știa că este gratuită. Ne-am adresat Serviciului de Asistență Socială Hunedoara pentru răspuns: „Dl Boroș trebuie doar să aibă puțină răbdare. Legea a intrat în vigoare de la 1 ianuarie, iar reclamația

Și-au declarat toate 
ajutoarele de stat

începători

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

Avansați

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

Deva (C.P.) - Toate companiile care își desfășoară activitatea în zonele defavorizate din județ și au beneficiat de ajutor de stat sub forma scutirii de la plata impozitului pe profit au depus la fisc o declarație privind valoarea facilităților avute în perioada ianuarie 2003 - decembrie 2006. în această situație se află un număr de 268 de firme care își desfășoară activitatea în Valea Jiului și Brad. Firmele din zone defavorizate trebuiau să declare, până la începutul lunii februarie, ajutoarele de stat primite. Ministrul Finanțelor Publice, Sebastian Vlă- descu, a emis, în 24.01., un ordin privind obligația depune

punem pacienții pe liste de așteptare prelungite la nesfârșit. Cu banii alocați unui singur pacient putem să asigurăm un control profilactic sau o plombă provizorie. Totul s-a scumpit în ultimii ani, iar bugetul nostru a rămas la fel. Casa nu acceptă prețurile reale pentru un tratament stomatologic. Poate că ar fi mai bine dacă pacienții nu ar mai plăti asigurări de sănătate și la cabinet ar plăti ce i se lucrează indiferent de grupa de vârstă”, susține dr. Rodica Tu- huț, vicepreședintele Colegiului Medicilor Stomatologi Hunedoara. între serviciile medicale compensate pe care le

PSD a apreciat că documentul este „unul extrem de consistent”, din punct de vedere juridic și politic. în opinia sa, indiferent de avizul Curții Constituționale, materialul pregătit de PSD va reprezenta „startul unei dezbateri în societate” în ceea ce privește „limitele Constituției României”.„Acest moment va avea consecințe foarte importante din punct de vedere politic și constituțional, dincolo de procedura de suspendare și dincolo de ecuația politică pe care încercăm să o rezolvăm în această perioadă”, a adăugat Mircea Geoană, care a apreciat că revizuirea Constituției ar trebui să se producă în următorii ani.La Școala politică de iarnă a tinerilor social-democrați, ale cărei lucrări se desfășoară 

dlui se referă la luna decembrie. începând cu această lună va primi, în loc de cei 47 de lei, 60 de lei, adică alocația majorată, așa cum a specificat în scrisoare. în ceea ce privește decontarea telefonului, și acest lucru se va face. Numai că plata se va face în luna februarie pentru factura din ianuarie, în numerar, pentru că acum nu mai există un singur operator de telefonie fixă în țară”, declară Mihaela Grosu, directorul instituției.
„Am și alte drepturi?”Aurica Sava, din satul Rovina, comuna Brănișca, nr. 44, 

rii acestei declarații, conform cerințelor UE, o situație clară urmând a fi transmisă, până la finele lunii, Comisiei Europene, conform Tratatului de Aderare. La nivel național, companiile au beneficiat, în perioada 2003 - iunie 2006, de ajutoare de stat, sub forma scutirii la plata impozitului pe profit, de 208 milioane lei, și de fonduri nerambursabile de 4,4 milioane lei.

Sediul CNH

suportă Casa de Sănătate se numără extracțiile, profilaxia și protezările, pentru adulți. Copiilor li se asigură asistență gratuită. „Din cei 1000 lei de pacient pe lună, medicul trebuie să-și plătească utilitățile, asistenta, salariul său, să-și achiziționeze materialul cu care lucrează și să asigure tratamentul pacien- ților săi de pe listă. Un exemplu ar fi acela că, dacă ar veni trei pensionari pentru pro- tezare, fondurile pentru luna respectivă ar fi deja epuizate. Regret doar că pacienții nu cunosc situația aceasta, iar noi ne vedem obligați să le explicăm de fiecare dată cu ce situație financiară dezas- 

Mircea Geoană a spus că referendumul pentru suspendarea 
președintelui ar putea avea loc la sfârșitul lunii martieși astăzi, sunt prezenți peste 140 de participanți din mai multe județe ale țării, alături de care se află vicepreședinți ai PSD și secretarul general al partidului. Tot astăzi, pre

spune că este încadrată la handicap gradul I din copilărie. Ea întreabă dacă poate beneficia de alte drepturi bănești față de ceea ce a primit până acum și cui trebuie să se adreseze pentru aceasta. „începând cu luna februarie, femeia va primi, pentru lima anterioară suma de 259 lei. De la primăria comunei va trebui să mai primească încă echivalentul salariului minim pe economie sau chiar mai mult pentru persoana care o însoțește, în funcție de vechimea acesteia. La toate acestea se adaugă indemnizația de persoană cu handicap”, susține Mihaela
Statie nouă A

Lupeni (I.J.) - Compania Națională a Huilei Petroșani a pus ieri în funcțiune, la Exploatarea Minieră Lupeni, o nouă și modernă stație de electrocompre- soare. „Această nouă stație, înlocuiește vechea Stație de compresoare Lupeni Sud, care avea instalația compusă dintr-un turbocom- presor - aflat în funcție din anul 1982 și trei baterii de compresoare cu piston tip L100 - produse în anul 1986”, declară Daniel Suru- lescu, director CNH Petroșani. înlocuirea instalațiilor de producere a aerului comprimat face parte din Programul de modernizare

Rodica Tuhuțtruoasă ne confruntăm”, mai spune dr. Tuhuț.

ședintele PSD, Mircea Geoană, se va întâlni, la Deva, cu consilierii aleși ai PSD și cu persoanele cu funcții de conducere în filiala județeană Hunedoara a PSD.

Mihaela GrosuGrosu, director al Direcției de Asistență Socială Hunedoara.
și retehnologizare a Companiei Naționale a Huilei S.A. Petroșani, demarat din anul 2003. Pentru E.M. Lupeni noua stație de compresoare este a doua retehno- logizată, prima fiind Stația de compresoare Nord care are în dotare șase instalații tip Atlas^Copco și a fost pusă în funcțiune în anul 2003.Noua instalație cuprinde șase compresoare de tip îngersoll și o valoare de 1.410.860 lei (utilaje și C+M) și va contribui la eficienti- zarea activității exploatării, prin reducerea costurilor energetice, de întreținere și de exploatare.

http://www.scoalaparintilor.ro
mailto:ina.jurcone@iniormmedia.ro
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Obiectiv: „SOS-cetățile dacice"• Autorizații. Anul trecut s-au emis în Hunedoara 873 de certificate de urbanism și s-au eliberat 531 de autorizații de construcție. S-au elaborat 1030 avize de principiu, adeverințe și răspunsuri la diverse solicitări și reclamații ale cetățenilor. (C.B.)
• Registrul agricol. Anul trecut s-au eliberat în Hunedoara 144 carnete de producător agricol, 1252 adeverințe de ajutor social și s-au întocmit referate în vederea calculării impozitului pe terenurile agricole și clădiri pentru cele 3309 de gospodării înscrise în registrul agricol. (C.B.)

Peste 4500 de 
cereri la căldură

Deva (M.S.) - Serviciul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Deva a primit peste 4500 de cereri pentru acordarea de ajutoare financiare pentru căldură. Peste 4300 de solicitări au venit din partea persoanelor care își asigură încălzirea fo- losindu-se de instalații pe gaz metan, cunoscut fiind faptul că în municipiu aproape jumătate dintre localnici sunt deținători ai unei centrale termice de apartament. Alte 215 familii au solicitat ajutoarele financiare pentru încălzirea cu lemne. în cursul lunii ianuarie, peste 120 de persoane s-au adresat Primăriei Deva solicitând încetarea plății ajutoarelor pentru căldură, deoarece au depășit plafoanele legale de venit pentru care se acordă acest gen de sprijin financiar. La Primăria Deva au fost înregistrate 9700 de cereri pentru ajutoare sociale pentru căldură.

J Pieton 
I accidentat

Uricani (M.T.) - După 
= ce a lovit un pieton 
i pe DN 6A, în orașul 
i Uricani, conducătorul 
î unui autoturism 
: Dacia Super Nova a 
; fugit de la locul acci

dentului. Gheorghe 
î V., de 65 ani, din
; localitate, în timp ce 

se deplasa pe 
: acostamentul caro

sabilului a fost sur- 
; prins și accidentat 

grav de autoturismul 
Dacia, condus de 
Gheorghe C., de 37 
ani, din Uricani, care 

i a părăsit locul acci-
: dentului, fiind identi-
î ficat ulterior. Con- 
: ducătorul auto se 
i afla sub influența 
; alcoolului și a refuzat 
: testarea cu aparatul 
; etilotest, fiind con- 
; dus la Spitalul

Municipiului Lupeni 
: în vederea recoltării 

de probe biologice. 
Polițiștii efectuează 
cercetări pentru 

i comiterea infrac- 
; țiunilor de vătămare 
I corporală din culpă 
; și părăsirea locului 
1 accidentului fără 
; încuviințarea oame- 
i nilor legii.

■ Prevenirea braconaju
lui arheologic - un o- 
biectiv vizat de specia
liștii Direcției de Cultură.

Deva (M.S.) - Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Cultural Național Hunedoara pregătește un amplu proiect destinat protejării cetăților dacice din Munții Orăș- tiei, unul dintre obiectivele vizate fiind prevenirea și combaterea braconajului arheologic. Proiectul se numește „SOS-cetățile dacice” și va fi coordonat de un grup de specialiști din mai multe domenii de activitate. Pentru început, se vor înainta mai multe memorii către instituții ale statului care au competențe în domeniul protejării monumentelor istorice.„Deocamdată nu vă pot spune mai multe, doar că, în ultimele două săptămâni, au fost inițiate acțiuni complexe
Comuna cu peste 1.000 

' de antene parabolice
■ O ofertă gratuită din 
partea unei companii ă 
generat o invazie de 
antene parabolice.

Tiberiu Stroia
tlberiu.strolaeinfamimedia.ro

Certej - Priveliștea care ți se înfățișează înaintea ochilor, în momentul în care intri în comuna Certej, te face să crezi că vei intra pe teritoriul unei baze militare NATO. Și asta pentru că numărul antenelor parabolice care „tronează” la fiecare fereastră sau balcon este năucitor. Practic, pe cele câteva blocuri din Certej sunt

Alo! Aici e Luca". LucaCeletin Rațiu de un an și opt luni ne-a trimis această fotografie la redacție. Ca să-i facem o surpriză noi am publicat-o.

Primarul Resmeriță se răscoală
n.51• -j.L

■ Primarul din Luperii 
amenință cu blocarea 
DN 66 A, care trece 
prin localitate.

Lupeni (MF) - Primarul municipiului Lupeni, Cornel Resmeriță, amenință că va interzice accesul utilajelor de deszăpezire prin localitate, nemulțumit de faptul că anga- jații Administrației Naționale a Drumurilor (AND) trec prin oraș cu utilajele fără a deszăpezi drumul. Primarul susține că angajați! de la AND trec prin oraș cu plugurile
........ n -m..-

Acord de colaborare
Deva (I.J.) - Un nou acord de parteneriat și de colaborare a fost semnat, la Niș, Serbia, între CNSLR Frăția, filialele Cluj, București și Deva și Consiliul Sindical Independent din orașele Novi Sad, Niș, Leskovac și i Kraguevac. „Scopul cooperării este acela de informare reciprocă asupra modului de acțiune sindicală în Balcani, schimb de informații sindicale pe linia organizării interne în cadrul globalizării și mai ales atragerea de proiecte internaționale în vederea organizării unor cursuri de perfecționare pe linie profesional-sindicală”, declară Lăcrimioara Minișca, președintele CNSLR Frăția Hunedoara. Potrivit sursei citate, fiecare partener implicat are obligația organizării, pe parcursul unui an, a unei întâlniri sub forma unui simpozion, schimb de experiență sau seminar de pregătire. Acțiunile comune au ca scop secundar cunoașterea zonelor turistice din fiecare țară și facilitarea unor schimburi economice, culturale și sportive între cele două țări.

Ziua Martinului de iarnă
■ încă șase săptămâni 
de iarnă pentru că ieri 
ursul și-a văzut umbra 
când a ieșit din bârlog.

Hannelore AcArnulesei

Deva - Iarna mai ține încă 40 de zile. Așa spune calendarul popular atunci când, în ziua de 2 februarie, ursul iese din bârlog și își vede umbra pe zăpadă. Ziua când se întâmpină iarna cu primăvara sau „Martinul de iarnă” este ziua când, potrivit legendelor populare, ursul iese din bârlog să-și vadă umbra. Dacă afară este frig și ceață, ursul nu își vede chipul în zăpadă. Atunci el merge și își dărâmă hîr- logul. Trage apoi un joc în jurul lui, bea apă din primul izvor ce-î va întâlni în cale și

Cetate dacicăin legătură cu cetățile dacice din Munții Orăștiei”, a declarat directorul Direcției Județene pentru Cultură, Silvia Beldiman. în paralel, specialiștii instituției de cultură vor solicita primăriilor din zona Munților Orăștiei să monteze panouri de semna
amplasate aproximativ 1.000 de antene parabolice!„Este o nebunie ce se întâmplă. O societate a oferit oamenilor gratis aceste antene, urmând să plătească doar un abonament. Iar oamenii au dat năvală. Chiar și cei de la firmă au spus că așa ceva n- au reușit nicăieri în țară”, spune Petru Cîmpian, primarul comunei Certej. Culmea este, că CertejuJ este o comună în care aproape nimeni nu muncește.„Sunt disponibilizați și trăiesc din banii pe care îi dă statul. Mă aștept ca de anul viitor să am probleme sociale grave aici. Pentru că se ter- 
ridicate și nu intervin, iar de curățenie se ocupă societatea locală de gospodărie. „Cei de la AND ar trebui să îl deszăpezească. Nu vor să deszăpezească Lupeniul și nici nu au tras acel strat de uzură pe drum când l-au refăcut, strat care era obligatoriu. Vom lua o măsură, vedem noi când, și aceste utilaje nu vor trece prin Lupeni. Când nu se așteaptă nimeni le vom opri trecerea prin localitatea noastră”, a declarat Resmeriță.Pe de altă parte, comandantul Serviciului Poliției Rutiere Valea Jiului, Petru Mârza, a 
pleacă în pădure. Dacă afară este soare, însă, spune legenda, ursul se întoarce înapoi în bârlogul său și mai rămâne a- colo încă 40 de zile, semn că iarna mai durează încă șase săptămâni.
Sărbătoare de la munte„Datinile și obiceiurile legate de Ziua Ursului se practică în zonele de munte. în județul Hunedoara Martinul de Iarnă se ține în special în Ținutul Pădurenilor, în satele din Țara Zarandului sau în zona etnofolclorică a Hațegului”, afirmă Marcel Lapteș, etnografia Centrul Județean pentru Conservarea și Va-lorifi- carea Folclorului Hunedoara, în ziua de 2 februarie în Calendarul Creștin se sărbătorește întâmpinarea Domnului, adică 40 de zile de la Naș- 

lizare a cetăților dacice, în cel mult o lună de zile. în acest sens, au fost elaborate machete conform normelor legale, acestea urmând să fie trimise autorităților legale care sunt obligate să execute și să amplaseze panourile de semnalizare în preajma celor șase

Certej, zonă favorizată" in materie de parabolice (Foto: t. stroia)mină banii”, spune primarul. Locuitorii din Certej sunt mulțumiți și nu prea de noua achiziție.„Merge bine, dar uneori nu prinde satelitul. Și atunci simt ceva necazuri”, spune Gheor
declarat că, potrivit legii, primarul este obligat să se ocupe de întreținerea drumului național, iar dacă-1 va bloca riscă sancțiunile prevăzute de lege.„în conformitate cu legea, pe raza municipiilor toate drumurile intră direct în administrarea primăriilor și ele sunt responsabile cu asigurarea unor condiții bune de desfășurare a traficului. Nu știu ce neînțelegeri sunt între primar și AND, dar de întreținerea drumului primarul trebuie să se ocupe conform legilor în vigoare.

Ursul și-a văzut umbraterea pruncului Iisus. în a- ceastă zi se aduc jertfe. Femeile beau rachiu pentru ca să le crească cânepa peste an. Tradiția populară spune că până la Ziua Ursului este bine de semănat grâul. în această zi se sfințește agheasmă, bună pentru vindecarea vitelor și a plantelor de pe câmp. Ziua Ursului sau Martinul de Iarnă face parte din- 

(Foto: Traian Mânu)cetăți dacice declarate monumente UNESCO. în prezent, doar cetatea dacică de la Ardeu, situată la 30 de kilometri nord-est de municipiul Deva, este semnalizată conform legii, panoul fiind amplasat prin grija Fundației „Dacia Revival”.

ghe Talpă. „Am renunțat cablu pentru oferta asta 1 și acum nu sunt prea mulțumită. Dar e gratis două luni. După aia om vedea noi cum plătim că nu prea avem de muncăspe aici”, spune Maria Farcaș.

Cornel Resmeriță (Foto: T.Manu)Cel care blochează drumul riscă sancțiuni”, a declarat Mârza.

tr-un ciclu de trei zile, 1, 2 și 3 februarie, care sunt dedicate unor ciudate divinități preistorice, martinii, patronii urșilor.De aici vine și denumirea de Moș Martin pentru ursul din pădure, Martin fiind și personalitatea dominantă a lunii februarie, la fel cum Baba Dochia este dominanta lunii martie.

tlberiu.strolaeinfamimedia.ro


S P LM R T

• Futsal. Astăzi, la Sala Sporturilor din municipiul Deva se desfășoară etapa a V- a a Campionatului județean de futsal. Programul este următorul: Anonimii Deva - Electro Conat Deva; Eti Dual Deva - Po- wer Brad; Avantaje Deva - Magic Geoa- giu; Rodostar Deva-City Taxi Deva. (V.N.)
• Pregătire. începând de luni, 5 februarie a.c., echipa de Rugby Știința Petroșani își reia antrenamentele-la complexul sportiv al clubului. Pentru testarea stadiului de pregătire, rugbyștii din Vale vor participa la două turnee care se vor organiza la Brașov și Pitești. (V.N.)

Simota vrea 30.000 de euroPetroșani (V.N.) - Alin Simota, finanțatorul clubului Jiul Petroșani, va solicita conducerii grupării Ceahlăul suma de 30.000 de euro pentru a-i permite portarului Cătălin Mulțescu să semneze cu echipa din Piatra Neamț. El a amenințat că, în caz contrar, va solicita suspendarea fotbalistului. Aflat
Cătălin cu echipa Ceahlăul în turneul
Mulțescu din Turcia, Cătălin Mulțescua declarat: „Simota poate să ,^pună ce vrea, nu mă mai interesează! Eu *unt liber de contract”. După cum se știe, Cătălin Mulțescu â depus, în urmă cu o lună, cererea de a deveni jucător liber de contract întrucât, susține el, nu și-a primit banii de la Jiul. Până acum, memorii la FRF Au mai depus și alți trei jucători ai echipei Jiul: Ciprian Dinu, Marin Constantinescu și Ciprian Petre.

ueva - programul etapei a 1 /-a, a-s teoruane: 
■XiFgtsal Municipal Constanța - Clujana Cluj; Moldocor

Piatra Neamț - Cosmos Pitești; Athletic Club București
- United Galați; Energoconstrucția Craiova - Metropo- 
lis București; ACS Odorheiu Secuiesc - FC CIP Deva; 
Informatica Timișo'ara - CSM Focșani; Quasar Deva - 

9qPdi Timișoara.
Clasamentul______________________________
1. FC CIP Deva 16 16 0 0 113-31 48_
2. ACSOdorheiu 16 12 2 2 111-47 38
3. Eaarqo Craiova 16 12 2 2 107-51 38
4. AW&tic Buc. 16 12 1 3 76-42 37

' 5. FM Constanța 16 9 2 5 114-78 29
' 6. CSM Focșani 16 8 1 7 57-62 25

7. Clujana Cluj_____ 16 7 3 6 70-64 24
8. Poli Timișoara 16 7 2 7 69-58 23
9. Informatica Tm. 16 6 2 8 71-100 20
10. United Galați 16 3 3 10 54-91 12
11. Cosmos 16 3 1 12 50-100 10
12. Quasar Deva 16 3 O 13 54-103 9
13. Moldocor 16 2 2 12 47-85 8
14. Metropolis Buc.16 1 1 14 38-114 4

LN de handbal feminin
București (MF) - Rezultate înregistrate în meciurile disputate în etapa a XVII-a, intermediară, a Ligii Naționale de handbal feminin: HC Oțelul Galați - HCM Baia Mare 27- 20 (10-9); HC Zalău - HCM Roman 23-23 (13- 11); Rulmentul Brașov - Oltchim Râmnicu Vâlcea 21-27 (12-13); CSM Cetate Deva - Rapid CFR București 31-28 (16-11); Astral Buzău - Universitatea Timișoara 43-25 (22- 13); Tomis Constanța - Mureșul Tg.Mureș 31- 11 (14-4); HC Dunărea Brăila - U Jolidon Cluj 26-24 (15-12).Etapa a XVIII-a a Ligii Naționale de handbal feminin este programată pe 4 februarie. CSM Cetate Deva va juca la Timișoara, cu ' Universitatea.
Clasament

--------------

1. Oltchim Rm. Vil. 17 17 0 0 591-378 34
2. Rulmentul Bv. 17 14 0 3 473-379 28
3. U Jolidon Cluj 17 12 0 5 486-433 24
4. Dunărea Brăila 17 11 1 5 492-427 23
5. Tomis C-ța 17 11 1 5 434-409 23
6. A.P. Cîlnău 17 9 0 8 495-447 18
7. HCM Baia Mare 17 9 0 8 434-421 18
8. Oțelul Galați 17 8 0 9 418-404 16
9. Cetate Deva 17 7 2 8 425-429 16
10. HCM Roman 17 7 2 9 441-470 16
11. Rapid CFR Buc. 17 5 0 12 432-477 10
12. HC Zalău 17 3 3 11 389-454 9
13. U. Timișoara 17 1 1 15 411-613 3
14. Mureșul Tg.M. 17 0 0 17 382-562 0

La trântă cu "marii rivali"
■ CIP vrea să câștige și 
meciul direct cu ACS 
Odorheiu, principala 
contracandidată la titlu.

Ciprian Marinuț
ciprian.marinut@informmedia.raDeva - întâlnirea dintre FC CIP Deva și ACS Odorheiu Secuiesc, echipe care s-au duelat pentru titlu în toate cele patru ediții ale primei divizii de futsal de până acum, este un fel de derby Steaua - Dinamo de la fotbalul mare. Meciul de duminică (ora 11.00) de la Odor- hei se anunță așadar super- încins, chiar dacă nu se pune problema ca devenii să fie detronați din fotoliul de lider. FC CIP are un parcurs perfect până la această etapă a 17-a cu 16 victorii din tot atâtea meciuri, iar ACS Odorheiu

(Foto: CL)Meciul cu Odorheiu va fi dificil are cu 10 puncte mai puțin, însă dincolo de puncte rezultatul poate oferi un ascendent moral echipei care învinge. “Jucăm la victorie ca să demonstrăm că suntem ade- vărații campioni. Avem o echipă mai omogenă, mai valoroasă și mai experimentată,

așa că îi vom bate fără probleme”, declara, ieri, optimist Paul Grecu, vicepreședintele FC CIP Deva.ACS Odorheiu nu a fost mulțumită de parcursul din prima parte a campionatului, când a pierdut două jocuri și a remizat alte două, și a decis

să facă achiziții pentru a-i concura pe deveni. Astfel vicecampioana l-a transferat pe Igor Leitao Salles, un brazilian de 24 de ani care a jucat ultima dată la Malwee în Brazilia, de la care se așteaptă să fie decisiv în lupta pentru titlu.“Cu un brazilian nu se face... primăvară și ca nivel de joc rămânem în continuare peste ei. Va fi totuși un meci greu, pentru că ei beneficiază de sprijinul unui public foarte fierbinte. Sper ca jucătorii să nu se lase intimidați de presiunea spectatorilor și să-și facă jocul obișnuit și atunci sigur vom învinge”, comenta Karoly Gașpari, antrenorul deve- nilor.’ Partida va fi arbitrată de Bogdan Sorescu (Pitești) și Daniel Deca (Brăila), iar observator va fi Radu Petre (București).
Leucă, start spre JO 2008
■ Sportiva de la CSS 
Deva va participa la 2 
turnee în Franța care 
oferă puncte pentru JO.

Ciprian Marinuț 
ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Luptătoarea Alexandra Leucă, legitimată la CSS Deva și Rapid București, clasată pe locul opt în topul celor mai buni sportivi hunedoreni ai anului 2006, are obiective îndrăznețe în acest an. “Alexandra va ataca în 2007 titlurile naționale la junioare și senioare și va încerca să adune cât mai multe puncte în concursurile internaționale de calificare la JO Beijing 2008”, afirma Suraj Moravan, antrenorul sportivei. Sportiva de la CSS Deva s-a prezentat, ieri,

în cantonamentul lotului național de junioare și senioare de la Sfântu Gheorghe de unde va pleca în Franța în perioada 7-16.02. pentru un stagiu de pregătire și două concursuri la Turkois. “E foarte bine că intră în febra competițiilor atât de repede, pentru că poate atinge un vârf de formă la concursurile importante. Va trata cu seriozitate și cele două concursuri din Franța, pentru că primii clasați vor fi recompensați cu puncte de calificare la JO 2008”, afirma Suraj Moravan, antrenorul sportivei. Pe parcursul anului trecut, Leucă a câștigat aurul la toate concursurile naționale de cadete la care a participat și s-a clasat pe podium la întrecerile de junioare. Leucă a obținut în total 10 medalii: aur la CN de cadete, aur la CN

Alexandra Leucășcolare de cadete, bronz cu e- chipa CSS Deva la cadete, bronz la CN Juniori, bronz la Campionatele Internaționale de Juniori, bronz la Cupa României, bronz cu echipa Rapid la junioare, argint la CN Seniori, argint la Memorialul de la Tg. Jiu, aur la turneul lotu- lui național de la Timișoara, “în spatele acestor performante stă o muncă titanică. Sporti-

Suraj Moravan (Foto: Traian Mânu) va a slăbit anul trecut 30 de kg pentru a se încadra în limitele categoriei la concursuri. Alexandra a reușit să fie de fiecare dată pe podium, pentru că e preocupată de sport, muncește cu seriozitate la antrenamente și are un psihic puternic. Acum începe cu adevărat marea performanță”, spune antrenorul Suraj Moravan.
Meci dificil pentru Quasar
■ Echipa deveană 
întâlnește un adversar 
care a făcut transferuri 
de top în inter-sezon.

Deva (C.M.) - Nou-promovata Quasar Deva se află în fața unui nou examen foarte greu, dar nu decisiv, în tentativa de a evita retrogradarea în liga secundă. Echipa antrenată de Marius Sîrbu va întâlni, duminică de la ora 18.00, pe

teren propriu, pe Poli Timișoara, echipă care în pauza de iarnă a reușit câteva achiziții de top. Timișorenii au transferat doi jucători valoroși de la Silvanus Reșița și pe internaționalul Tibi Măgureanu de la FC CIP și se anunță a fi una dintre echipele cu pretenții la podium în play-off. “Poli a început în forță sezonul, câștigând cu 7-3 în prima etapă din acest an în fața celor de la FM Constanța, una

dintre echipele de top ale Ligii I. Oricum nu ne speriem, ci abordăm partida cu încredere și vom încerca să jucăm cât mai bine și să scoatem cât mai mult din acest meci. Chiar dacă nu învingem, important va fi să demonstrăm că putem juca bine ca să avem un moral bun în perspectiva duelurilor decisive din etapele viitoare cu principalele noastre contracandidate la evitarea retrogradării. Partida va fi
Examen greu pentru Quasararbitrată de Sorin Uțică și Andrei Ioniță, iar observator din partea FRF va fi Zoltan Tamaș (Odorheiu Secuiesc).

Altercații
Deva (V.N.) - în lipsa antrenorului principal al echipei CSM Cetate Deva, din Liga Națională de handbal feminin, Marcel Șerban, care și-a luat o vacanță pentru că „handbalul m-a îmbolnăvit de inimă”, pe banca de rezerve a devencelor ia loc și finanțatorul echipei Marian Mun- teanu. Așa s-a întâmplat și la recenta partidă cu Rapid CFR București. Ei bine, din a- ceastă postură, aproape pe tot parcursul meciului, între Munteanu și antrenorul ra- pidist Vasile Mărculescu au avut loc schimburi de priviri deloc galeșe, replici dure cu subînțelesuri. Pe oficialul de- vean l-a scos din sărite faptul că tehnicianul bucureș- tean intra în teren foarte des și uita să mai iasă.

REGULAMENT:
- z:. f:tc valabil dr?a- pentru csi care ti ultimele 6 

luni • 1111 aj - ii i' ’ ' I V Angajatii

Cei care în ziarul de vineri, 2 februarie, au găsit inserată o carte poștală pentru cititori de probă pot colecționa fiecare piesă puzzle (6) apărută din 3 până m 9 februarie, inclusiv, și apoi să le lipească pe cartea poștală, reconstituind imaginea. Pentru a participa la concurs, depuneți-o in cutiile speciale Cuvântul Liber, sau la O.P.l, C.P.3. Deva, sau trimiteți-o la sediul redacției din Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, până in 28 februarie. în 1 martie puteți fi câștigătorul celor ii) -li 70î'l! Toți participanții ce se încadrează iri re gulament vor primi, timp de o lună. Cuvântul Liber dIATHH! ________

Cu noi ai numai de câștigat’
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PE SCURT• Verficări. Reprezentativa Australiei va susține meciuri amicale în compania Uruguayului, în 2 iunie, la Sydney, și a Argentinei, la 6 iunie, la Melbourne, a anunțat, vineri, Federația Australiană de Fotbal. Aceste meciuri amicale vor folosi naționalei Argentinei în vederea pregătirii partidelor din faza grupelor Cupei Asiei pe Națiuni, la care va participa, pentru prima oară, și unde va întâlni echipele

Anulare cu bucluc

La Spyker
Paris (MF) - Olandezul Giedo van der Garde, în vârstă de 21 de ani, angajat inițial de Super Aguri, va fi în cele din urmă „pilot de încercări și pilot de vineri” la Spyker. Van der Garde va fi astfel coleg cu piloții titulari Christijan Albers (27 de ani) și Adrian Șutii, care la 23 de ani va debuta în Formula 1.

Rezultate NBA
Washington (MF) ■ Ultimele rezultate înregistrate în liga profesionistă nord-americană de baschet masculin (NBA): Miami - Cleve- land 92-89, Phoenix - San Antonio 103-87.

Omanului, Thailandei și

AccidentatRoma (MF) - Portarul 
echipei AC Milan, 
Dida, s-a accidentat 
la umărul drept în 
meciul cu AS Roma, 
din manșa secundă a 
semifinalelor Cupei 
Italiei, scor 1-3, și ar 
putea fi indisponibil 
între trei și patru 
săptămâni. Clubul AC 
Milan nu a confirmat 
această informație. 
Aceasta este a doua 
accidentare pentru 
internaționalul brazi
lian în actualul sezon: 
accidentat la coapsa 
stângă la 21 noiem
brie, el nu a revenit 
pe teren decât la 18 
ianuarie.

81 Steaua are probleme 
din pricina renunțării la 
meciul cu Moldova, ră
mânând cu prejudiciile.

București (MF) - Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) a anunțat pe site-ul său oficial că FC Steaua are obligația de a acoperi prejudiciile apărute ca urmare a anulării meciului amical cu naționala Republicii Moldova, programat inițial pentru 7 februarie. „FMF, ca urmare a pregătirilor pentru meci, a contractat diferiți agenți economici din Republica Moldova și România, iar nedisputarea meciului din vina FC Steaua București va crea pentru acest club obligația de a repara prejudiciile”, a precizat Federația Moldovenească de Fotbal pe site-ul său oficial.„Decizia pe care au luat-o nu a fost, în opinia noastră,lipsită de elemente de intenții politice, deoarece s-a accen-tuat dorința FC Steaua de a juca în fața spectatorilor români din Chișinău, de parcă cei de peste Nistru nu sunt si ei cetățeni ai RepubliciiMoldova, iar unii chiar și cetățeni români”, se arată în comunicat.

FMF susține că a fost ales stadionul Șerif din Tiraspol ca loc de disputare deoarece acesta întrunește toate cerințele FIFA și UEFA, fiind varianta optimă si mai accesibilă pentru acest anotimp. Sursa citată a adăugat că Steaua a anunțat în ultimpl moment, marți, că nu va juca decât la Chișinău și nu la Tiraspol, „cum a fost convenit anterior între părți”. „FC Steaua a invocat solicitările unor suporteri români din Republica Moldova și pericolul de accidentare a fotbaliștilor pe terenul artificial de la Complexul Sportiv Șerif, rugându-ne totodată să găsim o modalitate de a juca partida în Chișinău”, susține site-ul menționat.Federația Moldovenească de Fotbal a anunțat că situația s-a complicat atunci când gruparea Zimbru Chișinău a comunicat miercuri că nu poate găzdui acest meci dinmotive tehnice. FMF susține că a informat în aceeași ziconducerea FC Steaua despre acest lucru, rugând-o să comunice dacă va mai face deplasarea în Republica Moldova, însă nu a primit nici-un răspuns. FMF a concluzionat, astfel, că meciul nu va mai aveaJg»g|R<

■r

Necazuri pentru gruparea lui Becali (Foto: FAN)FC Steaua a anunțat că echipa „roș-albastră” nu va mai face deplasarea în Republica Moldova pentru a disputa meciul amical cu reprezenta-tiva țării gazdă, programat la 7 februarie, deoarece federația moldovenească nu a

acceptat ca partida să se joace la Chișinău. FC Steaua sublimase că echipa va face deplasarea în Republica Moldova pentru meciul amical cureprezentativa țării gazdă, programat la 7 februarie, doar' dacă se va schimba locația.
L-a hărțuit

Londra (MF) - Fundașul Matthew Upson a recurs la o metodă originală pentru a determina conducerea clubului Birmingham City să îl împrumute la West Ham: l-a hărțuit la telefon pe coproprietarul grupării, David Sullivan, care se afla în vacanță în Barba- dos, a anunțat cotidianul Birmingham Mail.Sullivan a declarat că tehnicianul Steve Bruce se opunea categoric plecării lui Upson, care este o speranță a fotbalului englez.

RCtra^eFCa AlessandroL Costacurta, „veteranul” din I apărarea echipei AC Milan, în | vârstă de 40 de ani, și de 20 de ani la clubul milanez, a anunțat că se va retrage din activitate la s finalul sezonului. „Acest sezon va I fl eu siguranță ultimul ca jucător, | în cinci luni voi termina definitiv I cu fotbalul”, a declarat Costacurta
(Foto: FAN)J

Yaounde (MF) - Selecționerul olandez al Camerunului, Arie Haan, a demisionat, din cauza dezacordurilor cu responsabilii din fotbalul camerunez, a anunțat cotidianul Cameroon Tribune. „Am decis să pun
în finală

Milano (MF) - Echipa Inter- nazionale Milano s-a calificat în finala Cupei Italiei, după ce a terminat la egalitate pe teren propriu, scor 0-0, partida cu formația Sampdoria Genova, din manșa secundă a semifinalelor. în tur, Inter Milano s-a impus, în depla

echipei Manchester United, Patrice Evra, a glumit la postul de radio RMC, pe seama zvonurilor privind o plecare a coechipierului său Cristiano Ronaldo, apreciind că pentru a negocia un transfer, agentul său ar face bine să vină „cu o bazooka” în biroul lui Alex Fer- guson. (Foto: FAN)
\-------— ...______ .____ ________________>

Remiză
Madrid (MF) - Echipa FC Sevilla, adversara Stelei în 16-imile Cupei UEFA, a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul susținut pe teren propriu, în compania formației Betis Sevilla, în prima manșă a sferturilor de finală ale Cupei Spaniei.Antrenorul deținătoarei Cupei UEFA, Juande Ramos, a introdus în teren următorii jucători: Palop - Daniel Alves, Javi Navarro, Escude, Dragutinovic - Jesus Na- vas (Alfaro ’61), Renato (Marți '72), Poulsen, A- driano - Kanoute, Luis Fabiano (Kerzhakov '61). 

capăt colaborării cu naționala Camerunului și am trimis un e-mail federației pentru a o informa”, a declarat Haan.în vârstă de 58 de ani, fostul internațional olandez conducea naționala Camerunului de la 18 august 2006.
sare, cu scorul de 3-0.Finala Cupei Italiei, dintre Internazionale Milano și AS Roma, va avea loc la 18 aprilie (turul) și 9 mai (returul).Cele două echipe s-au mai întâlnit în finala Cupei Italiei și în 2005 și 2006, de fiecare dată câștigând Internazionale Milano.

LipSCȘtC. Austriacul Michael Walchhofer - medaliat cu argint Ia precedenta ediție - nu face parte din cvartetul țării sale, în proba de Super-G a Campionatului Mondial de schi alpin de la Are (Suedia), ce debutează astăzi. Lotul Austriei îi cuprinde pe Hermann Maier, Mario Scheiber, Cristoph Gruber și Fritz Strobl. (Foto: fan)
k_______________________________________________________________________________

‘«rsSSB

Lotul Moldovei
București (MF) - Antrenorul naționalei Under-21 a Republicii Moldova, Boris Tropaneț, a anunțat lotul pentru meciul amical de fotbal cu reprezentativa similară a României, programat marți, de la ora 19.00, în orașul Tiraspol.Iată jucătorii convocați pentru această dispută cu caracter de verificare, îm- părțiți pe posturile respective: Stanislav Namasco (FC Tiraspol), Ilie Cebanu (Kapfenger) - portari, Mi- hail Cabac (Dacia Chișinău), Andrei Novicov (FC Tiraspol), Dmitri Golan, Iu

lian Erhan (ambii Zimbru Chișinău), Vădim Bolohan (Nistru Otaci), Denis Ilies- cu (Academia Chișinău) - fundași, Andrei Cojocari, Maxim Franțuz (ambii Zimbru Chișinău), Maxim Cos- trov (Dinamo Bender), Andrei Tontici (Tiligul Tiraspol), Nicolai Rudac, Alexandr Zislis (ambii FC Tiraspol), Dan Pâslă (Iscra- Stal Râbnița) - mijlocași, Igor Armaș, Alexandr Maxim (ambii Zimbru Chișinău), Petru Stângă (Kau- nas), Alexandr Suvorov (Șerif Tiraspol), Vădim Cemâr- tan (FC Tiraspol) - atacanți.
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Vând ap. 2 camere (03)

• parter, balcon închis cu termopan, beci sub 
balcon, centrală, ușă metalică, intrare prin scară 
și balcon, Al. Crinilor, 125.000 ron. Tel. 
0723/227569.
• decomandate, centrală termică, termopane, 
parchet, gresie + faianță, et. 2, zona luliu Maniu, 
preț 1350 mld, negociabil, tel. 0742/019418 (Al) 
decomandate, b-dul Decebal, et. 3, st 55 mp, 
contorizări, preț 42500 euro, tel. 0726/710903. (Al)
• semidecomandate, centrală termică, termo
pane, ușă metalică, parchet laminat, gresie, 
faianță, et. 2, zona Piață, preț 131.000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)

• decomandate, contorizări, repartitoare 
căldură, balcon închis, et 3, b-dul Decebal, st 55 
mp, preț 42.000 euro, tel. 0740/210780. (Al)
• Aleea Bejan, et 2, semidec., balcon închis, 
baie, amenajat, apometre, preț 66.000 ron, tel. 
0745/367893. (A2)
• Bd. L Maniu, etaj intermediar, dea, 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, et 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)
• semideo, CT, gresie, faianță, parchet laminat, 
mobilat, ușă schimbată, balcon închis, zona 
Gojdu, preț 1.200 mld, neg, tel. 0742/290024. (A3)
• circuit gresie, faianță parchet, balcon închis, 
etaj intermediar, zona Dacia, preț 970 mii, neg, 
tel. 0742/290024,232060. (A3)
• zona Piață etaj intermediar, decomandate, 
centrală termică termopan, parchet, gresie, 
faianță bucătărie modificată ocupabil imediat, 
preț 39.000 euro negociabil, tel. 0788/165703, 
0740/535095. (A4)
• decomandate, zona Mihai 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 118.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0788/165703,232808. (A4)
• zona Mărățti, bucătărie modificată balcon 
mare închis, ocupabil imediat, parchet, preț 
110.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• etaj 2, zonă Zamfirescu, centrală termică 
termopan, parchet, gresie, faianță ușă metalică, 
instalații sanitare și electrice noi, modificări, preț 
135.000 ron negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (A4)
• 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)
• dea, etaj intermediar, centrală termică 
proprie, Decebal, preț 137.000 ron, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• dea, centrală termică proprie, geamuri 
termopan, suprafață mare, loan Corvin, preț 
130.000 ron, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• Minerului, centrală termică proprie, gresie, 
faianță, ușă metalică parchet, preț 90.000, tel. 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• zona Dacia, etaj 2, circuit, balcon, contorizări, 
tel. 206003,230324. (A7)

• pe Titu Maiorescu, dec., etaj 3, s=54 mp, 
neamenajat, preț 130.000 lei, neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
• pe Eminescu, aproape de Trident, etaj 2, dea, 
s=50 mp, preț 140.000 lei,, tel. 206003,230324. (A7)
• în blocurile Mintiei, etaj 3, s=58 mp, dea, 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 Lia Auto, dec, et 3, C.T, parchet laminat 
termopan, preț 80.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Piață 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc, 
mobilat și utilat, preț 160.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578. (A8)
• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit gresie, 
faianță, termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578. (A8)

ptr.

• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (A8)

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

Vrei ca CL să-ți aducă EURO-premii? Câștigă în 27 februarie.

sunați la: +43 664 254 80 50

• zonă centrală 2 camere decomandate, 
parchet repartitoare, balcon închis, et 5/7, preț 
120.000 Ron, neg, tel. 0746/779288 (A8)
• zona Bd. Decebal, dec, camere cu parchet, 
contorizări integrale, etaj 1, preț negociabil, tel. 
231.800. (A9)

inceput^ 
lâțtigâtor!

pentiu ia imiîK.i ta ui gospodărie sa fie mai usoaia, sau pentru că după Sâtbatori. cu
siguianl.i al i.ttivis faia bani! Fă-ți un abonament ia Cuvântul liber pentru o luna (8,9 lei) sau preiunge$te-ți actualul abonament cu minim 
o lună și participă la concurs cu copia după chitanță până în 26 februarie. Cu CL, 2007 a început câștigător!

DEVA, Bd. 22 Decembrie, Nr. 37 A (Cepromin), Cam. 11/5, parter
Tel./Fax 0254-231800, tel. 212.141, 0740/178252, 0723/619177

INTERMEDIAZĂ 
VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI 

APARTAMENTE - CASE - VILE 
TERENURI - SPAT» COMERCIALE - HALE

E-mail: elitteimobsvahoo.com WEB: www.elitteimob.lx.ro

AGENȚIA IMOBILIARĂ ELITTE ANUNȚĂ TOȚI CLIENȚ11 Șl COLABORATORII AGENȚIEI CĂ. DIN 
DATA DE 01.12.2006, SEDIUL NOSTRU ESTE lN CLĂDIREA CEPROMIN

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

Închirieri și consultantă imobiliară.
CtlENȚII PRIMESC GRATUIT INFORMAȚII DESPRE OFERTA IMOBILIARĂ, CREDITARE BANCARĂ 

Șl EVALUARE IMOBILIARĂ.

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

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

i Tel/Fax: 02547231.800, 0254/212.141, 0723/619.127, 0740/178,252

e-mail: eli,neimQtwahoo.com, www.elitteimob.lx.ro

ADMINISTRATOR: SLABU IOAN, TEl 3745/511.776
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Deva, bd. luliu Maniu, bl.CI, parter 
Tel/fax 0254/215212 

sau 0722-564004. 
www.prima-invest.ro
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DEVA, SV. 22 Decembrie, nr. 
37 A, parter, camera
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TEL: 0742/290024
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• zona Bd. Decebal, dec., camere cu parchet, 
contorizări integrale, etaj 1, preț negociabil, tel. 
231.800. (A9)
• zona Gojdu, sdec., multiple îmbunătățiri 
(gresie, faianță, geamuri termopan, CT, parchet 
laminat, vedere pe 2 părți), etaj 3, preț nego
ciabil, tel. 0740/317.314. (A9)
• sdec, amenajat modern (CT, termopan, aer 
condiționat), integral mobilat și utilat (totul 
nou), balcon deschis, etaj intermediar, vedere 
spre B-dul 1 Decembrie, preț 160.000 Ron. tel. 
231.800. (A9)
• Brad, semidecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, zonă centrală, parchetat, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, termopane, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zonă centrală, tel. 0254/613.366, 
''788/040.490,0788/158.483. (A10)

• foarte 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)

Cumpăr ap.2 camere (04)

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

• decomandate, Împăratul Traian, st 100 mp, 
centrală termică, amenajat, 2 băi, 2 balcoane, garaj 
sub bloc, preț negociabil, tel. 0726/710903. (Al)
• decomandate,' centrală termică, parchet, 
balcon închis, bloc acoperit, zona Nicolae 
8ălcescu, preț 41.000 euro, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• zona Progresul, et. 1, dec., 2 băi, parchet, 
apometre, repartitoare, preț 165.000 ron, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• urgent, zona Progresul, dec., hol central, 
balcon, contorizări, preț 153.000 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 mld„ neg., tel. 0742/290024,232060. (A3)

Angajam inginer, subinginer sau 
tehnician proiectant în construcții, 
bun cunoscător al programelor CAD 
șiAUTOCAD.
Relații: tel. 0748/205.581.

(76340)

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

ItBSSf.

• 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. 
0723/251498,0745/302200,232809. (A4)
• cu garai și boxă mare, zona împăratul Traian, 
110 mp. etaj 2, cu centrală termică, termopan, 
parchet, gresie, faianță, 2 balcoane, poziție 
deosebită, zonă liniștita, accept credit ipotecar, 
preț 80.000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200,232809. (A4)
• 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., etl, neamenajat, 
ocupabil imediat, preț 140.000 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Dacia, semidec., parchet laminat, ușă 
metalică, etaj 4, izolat, preț 75.00 lei, tel. 206003, 
230324. (A7)
• zona Minerului, dec, etaj 3, parchet laminat, 
gresie, faianță, termopan, ușă metalică, preț 
120.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona I. Creangă, parter înalt, dec, balcon 
închis, beci, termopane peste tot, parchet 
laminat, 2 băi amenajate, ușă metal, C.T., 
ocupabil imediat, amenajat la cheie, s=78 mp, 
preț 65.000 euro, tel. 0745/640.725. (A7)
• piața M. Viteazul, parter înalt, balcon închis cu 
termopan, C.T, ușoare amenajări s= 72 mp, preț 
46.000 euro, tel. 0745/159808 (A7)
• B-dul Dacia, et. 1, in 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. 231.800. 
(A9)
• zona pieței centrale, Deva, dec, baie cu gresie, 
faianță, termopane, camere cu parchet, CT, 
balcon, etaj intermediar, garaj sub bloc, preț 
75.000 euro, tel. 212.141. (A9)
• zona Procesul, Deva, dec., hol central, balcon, 
etaj 3, preț 155.000 Ron, neg, tel. 231.800. (A9)
• Brad, zonă centrală, 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad,2terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)

• nouă Deva, P+E+M, sc 240 mp, 2 intrări sepa
rate, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, centrală 
termică canalizare, apă gaz, teren, 128000 euro, 
tel. 0722/564004. (Al)
• nouă la 14 km de Deva. 3 nivele, garaj + teren 
800 mp, canalizare, apă gaz, curent, 75.000 euro, 
tel. 0722/564004. (Al)
• Rădulești, 2 camere, bucătărie, teren 1100 mp, 
preț 50.000 ron, negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• 2 camere, bucătărie, anexe teren, 1000 mp, în 
Rădulești, preț 50 000 ron negociabil, tel. 
0740/210780. (Al)
• 3 camere, bucătărie, baie, piscină curte și 
grădină 500 mp, zonă centrală preț 140000 euro 
negociabil, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• 3 camere, 2 holuri, baie, bucătărie, gresie, 
faianță CT pe lemne, tâmpărie nouă sc 120 mp, 
st= 250 mp, posibilitate de mansardare, zona 
Vețel sau schimb cu apartament 3 camere Deva 
sau 2 și difierență 0742/290024,232060. (A3)
• casă nouă D+P+M, living, bucătărie, baie, 3 
camere, toate utilitățiile, st 380 mp, zona 
Dorobanți, preț 350.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0720/387896. (A5)
• 3 camere, 2 băi, 2 bucătării, dec., CT proprie, 
termopane, teren aferent st= 500 mp, Deva, zonă 
semicentrală, preț 360.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0720/387896, (A5)
• zona Str. Eroilor, construcție 1980, P+l, 5 
camere, scară interioară, garaj, C.T., curte st= 
500 mp, preț 130.000 euro, tel. 206003, 230324. 
(A7)
• zona Creangă 3 camere, bucătărie, baie, 
s=150 mp, C.T., curte, grădină st=950 mp, preț 
140.000 euro, tel. 206003,230324. (A7)
• zona judecătoriei, 4 camere, dec., 2 băi, 
bucătărie, garaj, grădină st=100 mp, preț 160.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pavilioanele ofițerilor, construcție 
cărămidă 3 camere, hol, baie, necesită 
amenajări, curte st=420 mp, liberă preț 55.000 
euro, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Călugăreni, 2 camere, bucătărie, hol, 
teren st=400 mp, preț 220.000 lei, tel. 206003, 
230324. (A7)
• construcție 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi, 
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• urgent casă, în Deva, zonă centrală 3 camere, 
baie-bucătărie-hol-terasă, încălzire centrală 
garaj, curte, piscină preț 150.000 euro, neg., tel. 
231.800,0745/511.776. (A9)
• urgent în Deva, 3 camere, bucătărie, baie cu 
gresie, faianță piscină, curte, ST-580 mp, zonă 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro, neg., tel. 
231.800,0740/317313. (A9)

• zona Parc Deva, (D+P), 6 camere. 2 băi, 
camere cu parchet, 2 centrale termice (pe gaz și 
pe lemne), garaj, anexe, ST - 800 mp, preț 190.000 
euro, neg., tel. 212.141. (A9)
• Brad, șură, grădină și 2 ha teren, zona Hertești, 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)
• Brad, casă cu 5 camere, living, anexe, garaj, 
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, corn. 
Bucure șei, preț negociabil, tel. 0254/613.366 și 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp). încălzire 
centrală canalizare, zona A apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (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, 
0788/040.490,0788/158483. (Al<"

Cumpăr casă (14)

• urgent cu grădină Deva sau Simeria, plata 
imediat tel. 2152P 'Al)

Vând case la țară (17)

• 3 camere, baie, pivniță bucătărie, cămară 
sobe teracotă 6 focuri gaz, șură grădină 15 ari, 
pomi fructiferi, 48 ari arabil, sau schimb cu 
apartament Tel. 244711. (T)
• casă in satul Bretea Mureșană loc central, 
preț negociabil. Tel. 0254/215795. (T)
• casă nouă în Sântămărie Orlea, nr. 162, preț 
negociabil. Tel. 0742/044662,0269/225992. (T)

Case de vacanță (15)

• casă de vacanță 4 camere, 2 bucătării, 4 băi, 
living, CT, termopane, utilată mobilată teren 
concesionat 60 ani, zona Straja, superame- 
najată, preț 75.000 euro, neg., 0742/290024, 
232060. (A3)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp. mobilată 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/O40.4sv, 0788/158.483. (A10)

Vând garsoniere (19)

• Simeria, zona pieței, 27 mp, etaj 4, balcon, 
ușă metalică, preț 54.500 ron, negociabil. 
Tei. 0722/281322. (12/2.02)

• semidecomandate, centrală termică 
termopane, gresie + faianță parchet, balcon 
închis, luliu Maniu, preț 820 mii., negociabil, tel. 
0742/019418 (Al)
• decomandate, contorizări, parchet, gresie, 
faianță balcon închis, zona Zamfirescu, preț 
83.000 RON, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• Bejan,et 3, semidec., balcon, gaz 2 focuri, preț 
56.000 ron, tel. 0745/367893. (A2)
• Dada, cameră de cămin, parter, amenajată 
mobilată contorizări, preț 26.000 ron, tel. 
0745/367893. (A2)
• Gojdu, et 1, bucătărie, baie, apometre, preț 
76.000 ron, tel. 0745/367893. (A2)
• Dada, et 4, semidec., s= 26 mp, baie ș^» 
bucătărie, balcon închis, contorizări, preț 59.00 f 

ron, tel. 0745/367893. (A2)
• semidec, bucătărie, baie, balcon, zona 
Mioriță preț 78000 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 m3„ 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)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• tn 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. 0730/4742/5.0740/535095. (A4)
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Probleme cu calculatorul ?
Service, reparații, rețele.^ 

vânzări calculatoare, g 
imprimante la 230441

Vând ap. 4 camere (07)

Facturi, chitanțe, gestiune, 
contabilitate, producție conform 

noului COD FISCAL-sunați la 230449 sau 211446

FIREnZE MODA
■ -X'V.U'-OI

35 LEI
55 LEI

ACCESORII Șl ÎMBRÂCÂMITE

45 LEI
65 LEI

TOTUL LA NUMAI:
ANGAJEAZĂ: §

VÂNZĂTORE MAGAZIN DEVA Șl «- 
COMPLEX COMERCIAL £

PALIAORĂȘTIE t

LIMBA ITALIANĂ CONSTITUIE AVANTAJ 
INF.LA Nr. 072B/M6.057 

CV-UL LA FAX 0254/216,022

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

• decomandate, superamenajat, zona Progre
sului, preț 80.000 euro. Tel. 0751/546296. (T)
• centrală termică, parchet, gresie + faianță, 
garaj, boxă, et. 2, zona luliu Maniu, preț 80.000 
euro, negociabil, tel. 0742/019418. (Al)
• Gojdu, et 1; parchet 2 băi, balcon mare, st 96 
mp, contorizări, preț 56.000 euro, tel. 
0726/710903. (Al)
• urgent zona Gojdu, 2 băi, balcon, contorizări, 
preț 45.000 euro, tel. 0740/0139#!. (A2)
• semidec, parchet apometre, et 3, zona Gojdu, 
fără îmbunătățiri, preț 1500 mld., neg., 
0742/290024,232060. (A3)
• dec, CT, 2 balcoane, 2 băi, gresie, faianță, beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, super 
amenajat. 0742/290024,232060. (A3)
• zona 22 Decembrie - spital, decomandate, 100 
mp, centrală termică, termopan peste tot, 
parchet, 2 băi amenajate, fără modificări, preț 
80.000 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• zona Carpați, etaj 1, balcon mare închis, 
contorizări, parchet, fără modificări, accept 
credit ipotecar, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
0745/302200.0723/251498 232809. (A4)
• decomandate, etaj 2, zona Eminescu, cu 
balcon mare închis, centrală termică, parchet, 
fără modificări sau amenajări, poziție 
deosebită, accept credit ipotecar, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• el L dec., 2 balcoane, CT proprie, zona Progre
sului, preț 55.000 euro, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (Â5)
• dec, et.3, centrală termică proprie, living, 2 
băi, 2 balcoane, st = 102 mp, amenajat modern, 
Bd. 22 Decembrie, preț 70.000 euro, neg., tel. 
223400,0720/387896,0740/914688. (A5)
• AL Laleleor, termopane, CT proprie, bucătărie 
mare, cămară în balcon, preț 45.000 euro, neg., 
tel. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5)
• zona parc, dec., etaj 1, s= 120 mp, amenajat, 
C.T., preț 115.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• str. Carpați, dec., etaj 1, neamenajat liber, preț 
175.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Miorița, dec., C.T., etaj 4, acoperit cu 
tablă, neamenajat, preț 50.000 euro, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zona L Creangă, 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță, CT, 2 balcoane, inst sanitare 
noi. parchet, termopane, ușă metalică preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zona L Creangă, 4 camere decomandate, 
gresie, faianță, et. bun, CT, 2 balcoane, parchet 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță, CT, 2 balcoane, parchet laminat 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288. (A81

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

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

Orăștie - chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia”

Dobra - la Cooperativa de 
Consum;

Ilia - Centrul de schimbare a 
buteliilor

Geoagiu-Sat ■ Casa de cultură

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

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

PC

SUPER OFERTĂ! 
Usi de interior PORTA DOORS
• TAMPLARIE PVC Șl ALUMINIU PROFILE REHAU
■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
• 10%REDUCERE

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

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

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva, 6 balcoane, 2 băi, scară interioară 
centrală termică 130 mp, 240.000 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. 
(1745/786578 (A8)

Vând case, vile (13)

• casă in Deva sau schimb cu apartament 3 
camere, etaj 1, loc central în Deva, plus 
diferență Tel. 0254/215795. (T)

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

informare, comunicare și divertisment
Angajează

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: comelior- 
dache2QOOayahoo.com. până la data de 
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

dache2QOOayahoo.com
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parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider în publicarea de ziare 

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

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

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

pentru Deva
Cerințe:• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.
Oferim:• program de lucru flexibil;• venituri în funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactafi-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, int. 8808.
Persoană de contact: Camelia Giga, 

tel. 0720/400441,
Email: camelia.gaga@informmedia.ro

(32135)

• 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: 
1300 mp, 1.600 mp, 1.100 mp, preț 25 euro/mp, 
tel. 223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• teren extravilan în suprafață totalăde 160.000 
mp, parcelabil în parcele cu suprafețe de 6.000 
mp -18.000 mp, situat între Deva și Simeria, preț 
3 euro/mp, neg., tel. 223400, 0721/577366, 
0740/914688. (A5)
• st = 1.000 mp, din care 400 mp intravilan în 
zona Uzo Balcan, preț 30 euro/mp, neg., tel. 
223400,0720/387896,0742/005228 (A5)
• st = 7171 mp, în incinta fostelor sere Sântan
drei, front stradal 35 m, preț 10 euro/mp, neg., 
tel. 223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• teren Hravlan, st = 2000 mp, la strada Archia, 
cu utilități, preț 60 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• intravian, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m,cu nr.de 
casă, certificat de urbanism, gaz, apă curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Deva, intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578 (A8)
• intravilan In Deva, zona Zăvoi, S -1000 mp, FS 
-18 m, utilități în zonă preț neg., tel. 212.141 sau 
231300. (A9)
• zona Bejan, Deva, S - 500-1000 mp, toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp, tel. 231300, 
0745/511.776. (A9)
• Brad, 1000 mp pentru construcție vilă în satul 
Dudești (Dealul Mare), preț atractiv tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad-Deva, 1800 mp, intravilan, acces la șosea, 
certificat de urbanism, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483.  (A10)
• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, 03 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. U788/040.490 (A10)

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

Auto românești (36)

• vând Dada 1100, stare bună de funcționare, 
preț accesibil. Deva, tel. 219588 CD

• vând 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)

• vând Dada 1300, elemente 1310, af 1984, stare 
de funcționare, preț 1300 ron, negociabil. Tel. 
0741/120713. (T)

• vând Dada Nova af 1998 culoare originală 
preț 5400 ron. Tel. 0742/870485. (2/29.01)

Auto străine (37)

• vând Daewoo Matiz, af 2004 luna VI, totul ori
ginal din fabrică Tel. 0744/125690. (T)
• vând Trabant 601S, aripi stânga, dreapta etc., 
preț 500 ron. Tel. 0254/214319,231129. (T)
• vând Volvo V401,9 TDI, af 2001, full-electric, 
ABS, SRS, jante Al 16 inch, MP3, 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.(2/2931) .

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

Decese (75)

Familia îndoliată mulțumește tuturor celor care i-au 
fost alături aducând un ultim omagiu celui care a fost 
un bun sot, tată, socru și bunic,

ing. DANCIU IOAN
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

(2/2.02)

Familia Medeanu anunță cu tristețe în suflet moartea 
soțului, tatălui și bunicului

MEDEANU CONSTANTIN
în vârstă de 89 de ani. Corpul neînsuflețit este depus la 
capela din Cimitirul Catolic din Deva. înmormântarea 
va avea loc duminică 4 februarie, ora 14,30.

Dumnezeu să-l odihnească în pace. Soția, copiii și nepoții

Cumperi
închiriezi
Schimbi
Cauți

Vinzi

Alege CL pentru anunțul tau

• dec, et 3, gresie, faianță contorizări la apă și 
’ v (2 focuri) balcon închis, interfon, Eminescu,

60.000 ron, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• urgent, zona Dacia, dec., et bun, baie, 
bucătărie, parchet apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578. (A8)
• zona Dada, 1 cameră baie, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et bun, preț 48.000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet gaz contorizat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona Dorobanț bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță inst. sanitare noi, se 
ooate vinde mobilată preț 25.000 euro, tel. 
1746/779288 (A8)
• zona Zamfirescu Deva, dec., amenajată 
(parchet laminat, gresie, faianță), contorizări, 
etaj 3, preț 85.000 Ron, neg., tel. 231.800, 
0740/317314. (A9)
• zona Dada, Deva, dec., amenajată (gresie, 
faianță), mobilă de bucătărie, cameră cu 
parchet, contorizări, preț 68000 Ron, neg., tel. 
231800,0740/317314. (A9)

Cumpăr garsoniere (20)

• urgent, to Simeria, ofer prețul pieței pe loc. Tel. 
0728/049989,0729/015069. (D
• foarte ivgent, 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 terenuri (21)

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

• două terenul extravilan, de 6000 și 24.700 mp, 
localitatea Totești-Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă, titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)
• IntravBan Cfefițl 874 mp. Tel. 0722/722112. CD
• intravilan In Băcia, la 15 km de Deva, ap# 
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. (T)
• ofer gratis în arendă 5000 mp teren situat la 
ieșirea din Deva spre Mintia, aproape de șosea 
Tel. 0722/148381,0724/560870. (T)
• pădure In comuna Hărău, acces cu tractor sau 
mașină de teren, preț negociabil, informații la 
telefon 0726/636387. (T)
• Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 
mp/parcela fs 22 m, facilități, 20.000 euro 
parcela tel. 0722/564004. (Al)
• fritravilan,st 1500 mp,fs 1L5 m,între case, preț28 
euro/mp, negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• urgent, teren intravilan, în zona Săntuhalm, 
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, grtbdtoă + 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 pț. 
casă facilități: apă curent, gaz, acces din drum, 
zona Sântandrei, tel. 0742/290024,232060. (A3)

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

CV-urile se depun la secretariatul firmei sau prin fax la nr. 0254-214341.

Cumpăr teren (22)

• 5 hecuue intravilan, la șosea, Deva sau împre
jurimi, plata imediat, tel. 215212. (Al)
• 5 hectare, intravilan, Deva sau împrejurimi, 
plata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

• Himdoara, idtracentral, 85 mp, recent 
amenajat, preț 106.000 euro. Tel. 
0743/031891.(11/3131)

• Deva, 150 mp, P+1+ teren, 2 garaje, centrală 
termică, canalizare, apă gaz, 82.000 euro, tel. 
215212. (Al)
• hală de producție, 4 birouri, 2 CT, grup social, 
sală de ședință poduri rulante, cale ferată 
rampă teren st=6.700 mp, zona Deva, preț nego
ciabil, tel.0742/290024,232060. (A3)
• ofer pentru închiriat spațiu comercial, st=90 
mp, grup social, termopane, intrare din stradă 
ideal pt. sediu de bancă preț 6 euro/mp, tel. 
0742/290024,232060. (A3)
• zona Mărăsti, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578 (A8)
• zona Gojdu, Deva, pretabil pentru spațiu de 
producție, ST -150 mp, 2 intrări, acces auto și 
pietonal, preț 80.000 euro neg., tel. 231.800, 
212.141. (A9)
• clădire P+2, construcție nouă sc 320 mp, 
amenajată pretabilă pentru laborator, birouri, 
CT, Deva, preț 210.000 euro. tel. 0740/317.314. 
(A9)

imobile chirii (29)

• tochktaz ctapozlt, în Deva, 900 mp. Relații 
latei. 0724/285438 (11/2.02)

• ofer spre închiriere apartament 2 camere; 
centrală termică termopane, mobilat și utilat, 
Devă Bdul Decebal, preț 150 euro/lună. Tel. 
0721/055313. (T)
• garsonieră Deva, complet mobilată 90 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere, Deva, mobilat complet, 
150 euro/lună tel. 215212. (Al)
• ofer spre închiriere garsonieră în zonă 
centrală, mobilată, utilități, preț 100 euro/lună 
tel. 0740/013971. (A2)
• ofer pt închiriat apartament 3 camere, mobilat, 
aragaz, frigider, repartitoare, zona Gojdu, preț 300 
euro, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• garsonieră dec., mobilată aragaz, frigider, 
parchet laminat, balcon închis, lavabil, faianță 
gresie, ușă metalică preț 400 ron + avans 2 luni, 
tel. 0742/290024,232060. (A3)
• In Deva, Bd. 1 Decembrie, S -140 mp, ame
najat, contorizări, preț neg,, tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• zona 22 Decembrie, Deva, S - 203 mp, preț 
neg., tel. 212.141,0745/511.776. (A9)
• zonă ultracentrală Deva, S 45 mp, preț 20 
euro/mp, tel. 231300. (A9)

• ofer spre închiriere camion de 7,5 tone cu 
macara, pentru transport materiale construcții. 
Tel. 0748/932411,0788/831918. CD

Piese, accesorii (42)

• vând uși pentru Ford Sierra, 50 ron bucata. Tel. 
0723/227569. CD

• vând porci 60 - 90 kg, scrofițe apte pentru 
montă rasă de came. Tel. 210900,0744/611145. 
CD

(13/2.02)

Mobilier și interioare (47)

• vând 2 uși simple cu toc, geam dublu cu toc și 
18 geamuri simple fără toc. Tel. 711063, 
0723/455092. (T)
• 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 măsuță rotundă, de sticlă, cu picioare 
metalice aurii, preț 90 lei. Tel. 718852. (T)
• vând ușă exterior, din stejar, cu toc, 
deschidere pe stânga, 189/90 cm, preț 150 ron. 
Tel. 214814. (T)

• vând vacă de lapte, vârsta 3 ani, gestantă 
In 3 Iu n i, ș i vițe 14 Iu ni, Bălțata germană preț 
negociabil. Deva, str. Sântuhalm, nr. 64. Tel. 
0751/121152.(5/29.01)

• vând porci pentru sacrificat și curcani la 15 kg; 
ofer condiții de sacrificare. Ilia, tel. 282883. (T)

Instrumente muzicale (60)

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

• femeie serioasă, de încredere, mă ofer să 
îngrijesc un copil cu vârsta între 2 - 6 am, numai 
la familii serioase. Tel. 215549. (T)
• mă ofer să fac menaj și alte munci 
gospodărești numai la familii serioase; ofer și 
pretind seriozitate. Tel. 0723/851439. (T)
• SC Olimpia Travel SRL efectuează transport 
persoane Italia, Germania, Franța. Belgia Anglia 
Spania Portugalia la destinație. Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (76820)
• Traduceri autorizate, Deva str. M. 
Kogălniceanu, Bl. 14, camera 1. Tel. 0254/217920, 
0722/815576. (7/30.01)
• transport mobflier. electrocasnice cu auto de 
1,2 t și 14 mc volum, asigur manevrare și 
demontare Ta mutări. Tel. 0254/225578, 
0744/934462,0726/551701. (T)

Oferte locuri de muncă (74)
Audio-video, antene și 
instalații satelit (49) ’

• vând MP4 IPOD 16 B, muzică filme, video- 
clipuri, poze, radio-FM, reportofon, jocuri E ■ 
book, preț 260 ron. Tel. 0723/360575. (T)

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând monitor alb-negru 15 inch, preț 60 ron. 
Tel. 220956. CT)

Imurăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând rochie de mireasă, stare perfectă, 
broderie alb-auriu, corset, mărimea 42. Tel. 
219386, după ora 20. (T)

Materiale de construcții (53)

• societate comercială vinde lemn stratificat și 
tâmplărie din lemn stratificat (uși și geamuri cu 
termopan). Relații la tel. 0722/737448, 
0265/524618 după ora 16. (4/31.01)
• vând bile (grinzi) noi, 2 legături de lațuri noi, 
scânduri, piatră pentru construcție. Tel. 
0254/215795. (T)

• vând urgent țiglă 0,50 lei/bucată Tel. 
0254/229733, după ora 18. (10/1.02)

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

• vând 25 oi, o capră o măgăriță Tel. 616705, 
după ora 20. (T)
• vând o vacă și 2 tăurași, preț negociabil. Tel. 
0729/050315. CD

EVIDENTIAZĂ-TE!
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Altele (61)

• vând chiuvetă inox cu picurător stânga și 2 
contoare apă caldă preț convenabil. Tel. 
0729/915717. (T)
• vând convenabil covor persan și mochete, 
masă bucătărie, cu scaune, comodă 
încălțăminte, Deva Tel. 0723/288282. (T)
• vând fereastră în 2 canate, cu toc, nouă preț 
negociabil. Tel. 0254/215795. (D
• vând geamuri cu 2 și 3 canate, ușă pentru hol 
și baie, hidrofor cu pompă instant pe gaz, 
arzătoare găz, damigene 501. Tel. 234156.
• vând pavilion apicol nou, înmatriculat, veri
ficat, capacitate 51 familii, faguri clădiți în 
magazii, roți duble spate, preț 6000 ron. Tel. 
0254/231129,214319. CD
• vând țucă de prună calitate excepțională ideală 
pentru orice eveniment preț negociabil, în funcție 
de cantitate. Tel. 212242,0721/400563. (D

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
lanovoci Lina. Se declară nul. (9/2.02)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Merințoni Cristina Daniela. Se declară nul. 
(4/2.02)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Toderesc Anuța. Se declară nul. (8/2.02)
• pierdut insignă seria 92075 eliberată de DRP 
Timișoara pe numele Carp Mariana. Se declară 
nulă (3/2.02)

• agent comercial, Hațeg, 1 post, data limită 
2802.,tr 1213244; fritreorete’9-if..
• angajăm șoferi categoriile D Și Dl și mecanic 
auto cu experiență minim 5 ani. Relații la tel/fax 
0254/231394.(1/29.01)
• firmă de construcții angajează sudori pentru 
confecții metalice în ateliere de producție. Se 
asigura transport și cazare. Salariu motivant. 
Tel. 021/2106351,0724/215213. (10/2.02)
• 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)
• SAUNA DEVA funcționează în Sântuhalm, nr. 
71 D, program orele 9 ■ 21; angajăm asistentă 
medicală. Tel. 0721/061404. (10/31.01)
• societate comercială angajează asistent 
manager (secretară) cunoscătoare operare PC. 
CV-urile se trimit la fax 0254/214341. (1/2.02)
• societate comercială cu sediul în Deva anga
jează muncitori necalificați pentru împachetare. 
CV-urile se trimit la fax 0254/224111. (11/2.02)
• societate comercială cu sediul în Deva anga
jează secretară cu experiență în domeniu; 
cunoașterea limbii maghiare obligatorie. CV- 
urile se mimit la fax 0254/224111. (11/2.02)

Prestări servicii (72)

• amenajări interioare stil occidental, inclusiv 
instalații electrice, gaz, seriozitate. Tel. 
0722/722112. (T)

• execut lucrări de verificări prize pământ 
și remedieri instalații electrice, preț foarte 
bun. Tel. 219179,0745/452116. (6/2.02)

LEGENDĂ AGENȚII
IMOBILIARE:
A1 - Prima Invest
A2 - Garant Consulting
A3 - Imobfranc
A4 - Fiesta Nora
A5 - Casa Betania
A7 - Mimason
A8 - Morellia
A9 - Elitte
A1O - Liliacul Multicom
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Polanski va regiza „Pompei"
• Canal TV. Cântărețul Bob Geldof a anunțat că plănuiește să lanseze în 2008 un post de televiziune online dedicat promovării păcii în lume, în cadrul campaniilor umanitare în care acesta este implicat.

Cu aburi Cinci locomotive de clasa XE, cele mai mari locomotive cu aburi din India, au fost expuse pentru a sărbători „Luna Căilor Ferate”. (Foto: epa)

Furt la Teatrul 
BalșoiMoscova (MF) - Bani și bijuterii în valoare de 1,6 milioane de ruble (60.000 de dolari) au fost furate din sediul celebrei opere ruse, Teatrul Balșoi, a anunțat, vineri, poliția moscovită. Hoții au pătruns pe o fereastră în atelierul de reparație a decorurilor, care nu era păzit, și au furat un seif în care se aflau un milion și jumătate de ruble și bijuterii.
Comentarii 
rasisteLos Angeles (MF) - O înregistrare video postată pe celebrul site You- Tube la sfârșitul săptămânii trecute o arată pe Paris Hilton și pe sora acesteia făcând comentarii rasiste și homofobe la adresa unor invitați, înregistrarea pare realizată la o petrecere, deși nu există detalii specifice care ar putea indica data sau locația unde au fost filmate imaginile.

Al Gore (Foto: EPA)

■ Roman Polanski va 
regiza „Pompei", filmul 
cu cel mai mare buget 
din cariera sa.

Paris (MF) - Roman Polanski va regiza „Pompei”, cel mai mare film în termeni de subiect și buget din întreaga sa carieră, o poveste despre distrugerile provocate de erupția vulcanului Vezuviu. „Pompei” va fi un thriller a cărui acțiune are loc înainte și în timpul erupției vulcanului Vezuviu. Lungmetrajul va fi bazat pe bestseller-ul cu același titlu scris de romancierul Robert Harris, care va realiza și scenariul.Bugetul filmului este estimat la 130 de milioane de dolari, potrivit lui Polanski, iar filmările vor începe în această vară în Italia. „Pompei” va fi produs de Polanski și Robert Benmussa de la casa RP Productioris și finanțat cu surse private ca majoritatea proiectelor anterioare ale regizorului.Protagonistul filmului este un tânăr inginer însărcinat să repare un apeduct enorm a

Vizat pen
tru NobelOslo (MF) - Fostul 
vicepreședinte ameri
can Al Gore, devenit 
un simbol al luptei 
împotriva încălzirii 
globale, este conside
rat unul dintre posi
bilii câștigători ai pre
miului Nobel pentru 
pace în 2007, pentru 
care lista de candida
turi va fi închisă joi, 
la miezul nopții. Insti
tutul Nobel din Oslo 
păstrează secretă 
această listă de no
minalizări. Al Gore a 
devenit celebru în 
lumea întreagă cu 
documentarul său 
„Un adevăr care de
ranjează", în care 
avertizează asupra 
riscurilor producerii 
unor catastrofe eco
logice din cauza 
încălzirii globale.

Se tem pentruLondra (MF) - O linie telefonică de ajutor va fi înființată pentru cei care se tem pentru soarta lui Harry Potter, după ce scriitoarea J. K. Rowling a anunțat că două dintre personajele principale vor muri în ultima parte a seriei care va fi lansată pe 21 iulie.Cea de-a șaptea și ultima parte a celebrelor aventuri ale vrăjitorului, intitulată „Harry Potter and the Deathly Hal-

I

Vedete
■ Pierce Brosnan, Nico- 
las Cage și Simon Rattle 
au primit Goldene Kam- 
era la Berlin.

Berlin (MF) - Actorii Pierce Brosnan și Nicolas Cage și dirijorul britanic sir Simon Rattle au fost recompensați cu premiul Goldene Kamera decernat de presa germană, în cadrul celei de-a 42 ediții a acestei ceremonii care a avut loc joi.Pierce Brosnan (53 ani), fostul „James Bond”, a fost recompensat pentru implicarea sa în protejarea mediului înconjurător, mai ales în cadrul Consiliului pentru apărarea resurselor naturale. Ajutat de soția sa Keely Shaye,
Au înflorit narcisele galbene în Noordwijkerhout, Olanda, din cauza temperaturilor prea ridicate pentru această perioadă. Iar Bobby se bucură din plin. (Foto: EPA)

Zăpadă galben-portocalieMoscova (MF) - Ministerul rus pentru Situații de Urgență a anunțat joi că va trimite mai mulți experți într-o provincie din Siberia, cu scopul de a determina motivul pentru care cu o seară înainte, s-au înregistrat căderi zăpadă de culoare galben-portocalie. Zăpada de culoare galben-portocalie, și care degajă un miros specific de „alterat”, a fost înregistrată în cinci districte din provincia Osmk, situată în Siberia Occidentală. „Locuitorii simt rugați să nu utilizeze zăpada în scopuri domestice sau tehnice și să-și limiteze deplasările pe jos în această zonă, fapt valabil și pentru animale”, a adăugat oficialul din cadrul ministerului. Zona afectată are o suprafață de 1.500 de kilometri pătrați și numără peste 27.000 de locuitori.

Eastwood (Foto: EPA)

Polanski (Foto: EPA)cărui distrugere amenință Imperiul Roman. în curând se găsește implicat în povești politice și de dragoste.„Am fost sedus de roman”, a declarat Polanski pentru Dai- ly Variety. „în general, când cineva îmi spune să fac un film a cărui acțiune are loc în vechile timpuri îi spun că nu sunt cel mai bun la asta. Dar mi-a plăcut pentru faptul că este un thriller și pentru că se dau detalii minuțioase”, a adăugat regizorul.
Harry Potterlows”, ar putea deveni nu numai cel mai bine vândut roman al seriei, ci și cel mai bine vândut roman din istorie, însă nu va aduce fericire pentru fani, din cauză că două dintre personajele principale vor muri, fapt anunțat de Rowling anul trecut. Din acest motiv, Waterstone, cea mai mare rețea de librării din Marea Britanie, a hotărât să înființeze un helpline pentru fani.
premiate la Berlin

Lionei Richie, Pierce Brosnan, Lilo Pulver și Nicolas Cage (Foto: epa)actorul irlandez este angajat în mai multe proiecte și campanii ecologiste. Nicolas Cage, laureat al unui premiu Oscar în
Apreciat pentru umanitarismLos Angeles (MF) - Actorul Glint Eastwood (76 ani) va fi recompensat săptămâna viitoare cu un premiu pentru activitățile sale umanitare de către Motion Picture Association of America (MPAA), organismul care reprezintă interesele studiourilor de producție de film din Statele Unite. Președintele MPAA Dan Glickman a declarat că Eastwood exemplifică „de decenii” „decență și bună

Cristina este născută în zodia Berbec, fotografia, diferite colecții și dansurile populare.
(Foto: T.Manu)Fata zilei o găsiți și pe www.huon.ro

1996, a fost recompensat cu un premiu Goldene Kamera la categoria „cinematografie internațională”. La 43 de ani, în 
tate a spiritului prin filmele pe care le realizează”. Premiul umanitar Jack Valenti se află la prima ediție. Cel mai recent filmul al lui Eastwood, „Letters from Iwo Jima”, este „companionul” unul alt film realizat în 2006, „Flags of Our Fathers”. Ambele producții se axează pe bătălia pentru insula Iwo Jima, în 1945, cînd care au murit 21.000 de japonezi și 6.800 de soldați americani.

20 de ani de carieră, actorul a jucat în peste 40 de filme. Sir Simon Rattle, în vârstă de 52 de ani, dirijorul Filarmonicii din Berlin, a primit o distincție specială la categoria „integrare” pentru dezvoltarea unui program de educație prin intermediul muzicii. La 57 de ani, cântărețul american Lionei Ritchie („AH night long”, „Say you say me”) a primit un premiu Goldene Kamera pentru întreaga carieră, în timp ce cântăreața irlandezo-georgiană Katie Melua („Nine millions bicycles”), în vârstă de 22 deani, a fost recompensată la categoria „cea mai bună cântăreață internațională. Ceremonia Goldene Kamera a fost organizată de Horzu, cel mai important ghid TV din Germania.

PăpUȘI Bărbie și KenI îmbrăcate în tirolezi au fost expuse, până în 16 | martie, la muzeulAschenbrenner din Garmisch-Partenkir-I chen, Germania.
(Foto: EPA)

http://www.huon.ro

