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Tați în rol de 
mamă

Deva (I.J.) - Concedi
ul post natal nu mai 
este o sarcină exclusiv 
destinată femeilor. 
Hunedorenii au demon
strat într-un raport de 
inu la patru că pot ei 
înșiși să-și crească co
pilul nou-născut. Situ
ația se datorează în spe
cial faptului că unele 
femei au slujbele mai 
bine plătite și aceasta 
este singura modalitate 
prin care pot să le 
păstreze. Mulți dintre 
tătici au început servi
ciul și primesc stimu- 
*""nte în valoare de 200 

lunar. /p.S

Proiect amânat
Deva (C.B.) - Fondul 

insuficient pe care Pri
măria Deva l-a avut alo
cat pentru reabilitarea 
pistei de atletism din 
incinta stadionului Ce
tate a făcut ca proiectul 
inițial să fie amânat. 
Autoritățile anunță că 
în acest an pista va fi 
terminată, /p.5

Nicolae Răducu

Acciden
tată pe 
pârtie 
Straja (M.T.) - O 
tânără de 18 ani, din 
Focșani, care se afla 
în stațiunea Straja, s- 
a accidentat în timp 
ce schia, pe pârtia 
„Platoul Soarelui". 
Unul dintre turiști a 
anunțat jandarmii 
montani, care s-au 
deplasat la fața locu
lui unde au găsit-o 
pe Sorina G. Tânăra 
suferise o întindere 
de ligamente la 
piciorul drept și a 
fost transportată la 
punctul de prim aju
tor din stațiune unde 
i-au fost acordate 
îngrijiri medicale, /p.3

Brățările expuse la Alba
Brățările dacice recuperate de statul român 
împreună cu aproximativ 10.000 de monede de 
tipuri diferite și 12 kosoni de aur vor fi expuse 
în data de 10 februarie la Muzeul Național al 
Unirii.

Pedeapsa cu moartea
Dei europeiiii ce» eijrtwwea pedepsei că moartea, in lume 

• ■ sase oameni sunt udși legal în freca» zi
■ execuții în unul 20C 5
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Incendiu la Pietrele
■ Renumita cabană 
Pietrele, din masivul 
Retezat, a ars din 
temelie, ieri dimineață.

Deva (M.T:) - Situată la o 
altitudine de 1485 de metri, pe 
principalul drum de acces 
spre lacurile glaciare din ma

sivul Retezat, cabana Pietrele 
a ars din temelie ieri, în jurul 
orei 12.00. Se pare că incen
diul a izbucnit din cauza unui 
horn înfundat, iar valoarea 
pagubelor nu a fost deocam
dată stabilită. „Administrato
rul cabanei a anunțat jandar
mii montani din cadrul Pos
tului Montan Nucșoara, care

au încercat să ajungă la locul 
incendiului cu două ATV-uri. 
Dar, din cauza drumului greu 
accesibil și a stratului de 
zăpadă care era de peste ju
mătate de metru, aceștia au 
fost nevoiți să parcurgă 
aproximativ opt kilometri, pe 
jos. Din păcate, în momentul 
în care au ajuns la cabană,

aceasta era arsă în totalitate”, 
a declarat purtătorul de cu
vânt al IJJ Hunedoara, sublo
cotenent Nicolae Răducu. în 
momentul în care a izbucnit 
incendiul, în cabană se aflau 
două persoane, cabanierul și 
bucătăreasa, care, speriați de 
flăcări, au părăsit imobilul. 
/p.3

Poștașii hunedoreni au 
pichetat, ieri, timp de două ore, 
Prefectura Hunedoara. Principalele 
revendicări sunt creșterea salariu
lui și renunțarea la trecerea Com
paniei Naționale Poșta Română pe 
lista societăților monitorizate, /p.3 

(Foto: T. Mânu)

Prevenirea traficului de persoane
■ Un nou proiect ce 
vizează traficul de per
soane a fost lansat de 
Fundația Conexiuni.

Deva (S.B.) - Combaterea 
traficului de persoane a 
intrat în atenția Guvernului 
României, care pentru prima 
dată contribuie cu fonduri 
pentru finanțarea unui pro
iect. Intitulat „Protecția vic
timelor traficului de persoane

- între lege și practică”, 
proiectul se desfășoară în trei 
județe din România: Sibiu, 
Alba și Hunedoara. Proiectul 
își propune organizarea a trei 
work-shopuri, cel pentru 
județul Hunedoara derulându- 
se astăzi, la Deva, în organi
zarea Fundației Conexiuni. 
La nivelul județului, în anul 
2006 au fost asistate șase vic
time, dintre care una minoră. 
Serviciile acordate acestora 
sunt consilierea socială și

acompaniament pe durata 
reintegrării, consiliere psiho
logică, juridică, asistență 
medicală, sprijin material și 
acordare de adăpost. Per ge
neral, la ora actuală, în 
România sistemul de asis
tență în cazul persoanelor 
traficate este destul de rudi
mentar, doar un procent 
foarte mic din victimele 
identificate având ocazia să 
intre pe programe de asis
tență. /p.5

Pe ce bancnota 
apare circul?

Deva (H.A.) - Hune
dorenii au cele mai năs
trușnice idei asupra per
sonajelor și edificiilor 
arhitectonice desenate pe 
bancnotele noastre. Un 
sondaj făcut de Cuvântul 
liber a relevat opinii din
tre cele mai ciudate sau 
comice referitor la acest 
subiect, /p.6

„Momeală" pentru minori
■ Un raport al Poliției 
dezvăluie faptul că în 
clubul „Haos" tinerii 
sunt momiți cu alcool.

Hațeg (T.S.) - Raportul 
Poliției Comunitare din Hațeg 
prezintă la capitolul „infor
mații” un lucru deosebit de 
grav. Agenții din cadrul Po
liției Comunitare, care în data 
de 3 februarie au efectuat un 
control în zonă, arată că „la 
clubul Haos din Hațeg se 
servesc băuturi alcoolice mi

norilor și, din când în când, 
acestora li se oferă „mo
meală”, din partea casei, al
cool. Pentru cei neavizați cu 
termenul „momeală” lucrurile 
stau în felul următor. Anga- 
jații barului, cu acceptul pa
tronului, bineînțeles, oferă 
gratuit băuturi alcoolice mino
rilor pentru a se asigura că 
aceștia vor reveni, de data 
aceasta în postura de con
sumatori. O altă stratagemă 
este aceea de a oferi alcool 
pentru a crea o dependență.

in vederea implementării unui nou plan pentru 
securizarea capitalei Irakului, oficiali americani au
înființat un Centru de Comandă pentru Securitate în 
Bagdad, /p.2 (Foto: EPA)
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• Rudolph Gîuliani, fostul 
primar republican al orașu
lui New York, a făcut un 
nou pas către o posibilă 
candidatură oficială la ale
gerile prezidențiale din Sta

WESCOT

tele Unite. Giuliani a prezentat Comisiei 
Electorale Federale (FEC) documentele ne
cesare în vederea constituirii unui comitet 
care să analizeze candidatura sa la alege
rile prezidențiale.

Confirmați 
colaboratori

București (MF) - Cole
giul CNSAS a decis, în 
ședința de ieri, că jur
naliștii Doru Braia și 
Cornel Ivanciuc au cola
borat cu fosta poliție po
litică comunistă, în timp 
ce pentru Bogdan Chiri- 
eac membrii Colegiului 
au votat că nu a fost co
laborator al Securității, 
au declarat surse din 
Colegiu.

Contestație 
respinsă

București (MF) - Cole
giul CNSAS a respins, 
în ședința de ieri, con
testația formulată de 
Rodica Stănoiu împotri
va deciziei Colegiului 
potrivit căreia ar fi cola
borat cu fosta poliție po
litică comunistă, un sin
gur membru al Colegiu
lui votând în favoarea
fostului ministru al Jus
tiției. Colegiul CNSAS a 
decis, la începutul lunii

fostul 
PSD al 
ei Rodica 
Stănoiu a 
făcut poli
ție politi-

Legea referendumului, adoptata

Crin Antonescu
(Foto: FAN) 

Noul 
purtător 
de cuvânt 
al Alianței 
București (MF) - Lide
rii PNL și PD, întruniți, 
luni, în ședința CNC 
al Alianței D.A. și-au 
explicat reciproc ac
țiunile politice din ul
tima perioadă. „S-au 
acumulat o serie de 
probleme în ultima 
vreme, pe care am 
încercat să le lămu
rim", a declarat pre
ședintele executiv al 
PD, Adriean Videanu. 
Vicepreședintele PNL 
Crin Antonescu a a- 
preciat că „există vo
ința Alianței de a de
păși problemele". Po
trivit acestuia, s-a de
cis ca pozițiile politice 
ale celor două parti
de să fie exprimate 
după o consultare în 
CNC. Videanu a a- 
nunțat că noul purtă
tor de cuvânt al Alian
ței este Crin Antonescu.

Alertă ridicată parțial
Viena (MF) - Alerta cu bombă de la se

diul ONU din Viena a fost ridicată parțial, 
ieri după-amiază, după ce imobilul a fost 
percheziționat fără rezultat, au anunțat 
surse oficiale.

Dispozitivul de securitate a fost însă con
solidat, în special în ceea ce privește vehi
culele care circulă în zonă, a precizat o pur
tătoare de cuvânt a Națiunilor Unite, Sonja 
Wintersberger.

în cursul dimineții, echipe de geniști ale 
poliției austriece, însoțite de câini speciali
zați în detectarea explozibililor, precum și 
serviciile de securitate ale ONU au fost mo
bilizate în urma unei amenințări anonime.

Alerta a provocat ambuteiaje importante 
în împrejurimile imobilului, însă nu a nece
sitat evacuarea celor 3.000 de angajați.

Al treilea sediu ONU din lume, după cele 
din New York și Geneva, cel din Viena adă
postește în special Agenția Internațională 
pentru Energie Atomică (AIEA) și Agenția 
Națiunilor Unite pentru Combaterea Drogu
rilor și Infracțiunilor (ONUDC).

arme asupra lor au fost arestați ieri, în
timpul unei operațiuni militare israeli- 
ene desfășurate în Nablus, Fâșia Gaza.

(Foto: EPA)
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

■ Noua lege prevede că 
președintele ales în turul 
doi poate fi demis cu 
majoritatea alegătorilor.

București (MF) - Camera 
Deputaților a adoptat, ieri, cu 
215 voturi „pentru”, 56 „împo
trivă” și o abținere, Legea re
ferendumului, care în noua 
formă prevede că președintele 
ales în turul al doilea de scru
tin poate fî demis cu majorita
tea celor care se prezintă la 
urne.

Plenul Camerei a adoptat și 
un amendament respins de 
Comisia juridică, potrivit că
ruia organizarea referendu
mului nu poate avea loc si
multan ori cu mai puțin de

șase luni înainte de alegerile 
prezidențiale, parlamentare, 
locale sau pentru Parlamen
tul European.

Camera a adoptat această 
propunere legislativă după o 
dezbatere de două ore.

Propunerea legislativă vota
tă de plen face parte din cate
goria legilor organice, Came
ra Deputaților fiind Cameră 
decizională.

Senatul a respins propune
rea legislativă în 19 aprilie 
2006.

Guvernul, în punctul de ve
dere transmis în 19 aprilie 
2006, a precizat că nu susține 
adoptarea acestei propuneri 
legislative.

Propunerea legislativă a 
primit aviz negativ din partea

Comisiei pentru Drepturile O- 
mului și a Comisiei pentru 
Administrație publică.

Comisia juridică a elaborat, 
inițial, un raport de respinge
re, dar, în urma retrimiterii 
spre dezbatere, a elaborat un 
raport de adoptare, cu amen
damente admise și un amen
dament respins.
PC vs Băsescu

PC va vota în favoarea sus
pendării din funcție a preșe
dintelui Traian Băsescu, dar 
nu va semna documentul în
tocmit de PSD în acest sens, 
conservatorii urmând să vină 
cu propriile argumente, a a- 
nunțat, ieri, președintele PC, 
Dan Voiculescu.

Dan Voiculescu a precizat

însă că acțiunea PSD este t 
nevenită, deoarece urmăreș 
același scop cu PC.

El a explicat că PSD are d 
ja semnăturile pentru intr 
ducerea în Parlament a acți 
nii de suspendare a președii 
telui și nu mai este nevoie i 
de semnăturile PC, dar c 
pentru suspendare este nevi 
ie de voturile parlamentarilc 
conservatori.

PC dorește să vină în pl< 
nul Parlamentului cu propri 
le argumente și probe pentr 
suspendarea președintele 
Traian Băsescu și acestea s 
referă la subminarea econc 
miei naționale, fals în deck 
rații, uz de fals și trafic d 
influență, a spus Dan Voicv 
lescu.

Traian Băsescu, justițiar la DNA
■ Traian Băsescu: Actuala 
putere riscă să piardă 
șansa de a fi altfel față 
de cea de până în 2004.

București (MF) - Președin
tele Traian Băsescu a decla
rat, ieri, la bilanțul DNA, că 
actuala putere riscă să piardă 
șansa de a fi altfel față de pu
terea de până în 2004 din 
punctul de vedere al combate
rii corupției.

Băsescu a acuzat actuala 
putere că dovedește lipsă de 
voință politică în realizarea 
angajamentelor asumate în 
campanie, legate de combate
rea marii corupții.

Președintele a precizat că, 
la acest moment, grupurile de 
interese, de oligarhi, adică 
sistemul pe care în campania 
electorală îl califica drept „ti
căloșit” se manifestă „în toată 
splendoarea lui”.

El lp-a spus procurorilor

DNA că instituția lor trebuie 
să aibă curajul de a suplini 
lipsa de voință politică a ac
tualei puteri în combaterea 
corupției.

„Pentru mine este clar, du
pă doi ani de mandat a noii 
puteri, că există riscul ca a- 
ceastă putere să-și rateze șan
sa de a fi altfel decât puterea 
din 200-2004 din punct de ve
dere corupție. Există însă 
șansa pe care dvs o dați efici
enței luptei împotriva corup
ției și acest lucru se vede prin 
dosarele pe care le faceți”, a 
spus Băsescu.
Dosare vechi

De asemenea, Băsescu a de
clarat că ar trebui reluate do
sare „mai vechi” de corupție 
în care nu s-a mers până la 
factorul politic, dând ca exem
ple cazurile Bancorex, Banca 
Agricolă și Țigareta II.

„Vă pot da câteva cazuri ce
lebre, enumăr din memorie:

Bancorex, Banca Agricolă. To
tul s-a oprit la nivelul cel mai 
de jos. Sigur, au fost oameni 
M..... ...............................
Sistemul ticăloșit 
îl vedem mani- 
festăMu-se, în 
ultima perioadă, 
în toată, splen
doarea lui, '

Traian Băsescu

................... .............................w 
judecați, unii au fost condam
nați, alții au fost achitați. în 
condițiile în care o bancă 
uriașă s-a prăbușit datorită 
modului cum s-au acordat 
creditele și totuși, în aceste 
răsunătoare cazuri, nu, s-a a- 
juns niciodată la facforut po-' i 
litic”, le-a spus Traian Băses
cu celor prezenți la bilanțul 
DNA.

El a inclus în categoria 
dosarelor care ar trebui relu
ate și cazul Țigareta II.

Explozie în 
Marea Britanie

Londra (MF) - Două 
persoane au fost rănite 
după explozia unei scri- 
sori-capcană în birourile 
unei companii din Wok- 
ingham, Berkshire, rela
tează Sky News.

Incidentul s-a petrecut 
la o zi după ce o scrisoa- 
re-capcană a explodat în 
birourile unei companii 
din Londra. Poliția a a- 
nunțat că incidentul a a- 
vut loc la Centrul de Afa- - 
ceri Oaklands, iar victiciu 
mele au suferit răni u- 
șoare. Clădirea a fost e- 
vacuată, iar poliția a in
stalat un perimetru de- ' 
securitate în zonă. Poli-

■ țâa a mai precizat că- știe j ‘ 
despre incidentul de luni V 
de la Londra dar este'' 
„prea devreme” pentru a 
face o legătură cu cel de 
ieri.

Centru de Comandă pentru 
Securitate în Bagdad

Bagdad (MF) - înființarea 
Centrului de Comandă pentru 
Securitate din Bagdad repre
zintă un prim pas în vederea 
implementării noului plan 
pentru securizarea capitalei 
irakiene, oficialii americani 
exprimându-și speranța că 
noul plan va fi eficient.

Un general irakian coman
dă acum atât poliția irakiană 
cât și armata, într-un efort de 
a coordona ceea ce ar putea 
deveni o forță de până la 
90.000 de polițiști irakieni, 
trupe și militari americani.

întâlnire
București (MF) - Directorul 

SRI, George Maior, se află, 
săptămâna aceasta, într-o vi
zită oficială în Israel, el întâl- 
nindu-se cu șefii serviciilor 
secrete ale acestui stat, Mos- 
sad și Shabak, au declarat, 
ieri, surse din serviciile secre
te. Directorul SRI, George Ma
ior, a fost invitat, săptămâna 
aceasta, în Israel, de către o- 
mologii săi din serviciile se
crete ale acestui stat, ău pre
cizat sursele.

Acestea au arătat că Maior 
s-a întâlnit cu șefii Mossad 
(„Institutul pentru informații 
și operațiuni speciale” - ser
viciul secret extern al Israelu
lui) și Shabak (serviciul de 
securitate internă).
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Noul plan va fi aplicat în ur
mătoarele luni.
Plan irakian

Eforturile anterioare în ve
derea securizării Bagdadului 
au eșuat. Zeci de cadavre sunt 
descoperite zilnic în capitala 
irakiană, iar exploziile, focu
rile de armă și răpirile au de
venit un fapt obișnuit.

Noul plan a fost elaborat de 
irakieni, iar poliția și ofițerii 
armatei din comunitățile șiite 
și sunnite fac parte din siste
mul de comandă. Punct de control în Bagdad (Foto: epa)

Diplomat iranian răpit la Bagdad
® Ministerul de 
Externe iranian a con
firmat răpirea diplo
matului din Irak.

Bagdad (MF) - Mai multe 
persoane înarmate, care 
purtau uniforme ale arma
tei irakiene, au răpit dumi
nică, la Bagdad, un diplo
mat iranian de rang înalt, 
a declarat ieri un oficial din 
cadrul Guvernului irakian.

Ministerul de Externe de 
la Teheran a confirmat, ieri, 
răpirea diplomatului irani
an la Bagdad și a apreciat

că forțele americane sunt 
responsabile pentru securi
tatea acestuia, transmite a- 
genția de presă ISNA.
Acuză forțele SUA

Purtătorul de cuvânt al 
Ministerului iranian de Ex
terne, Mohammad Aii Hos- 
seini, a declarat că Jalal 
Sharafi, subsecretar în ca
drul ambasadei iraniene la 
Bagdad, a fost reținut de un 
grup care avea legături cu 
Ministerul irakian al Apără
rii, „care lucrează sub su
pravegherea forțelor ameri
cane”, potrivit agenției ira

niene de presă ISNA.
Acesta a fost răpit în a- 

propiere de o filială a Băn
cii iraniene Melli din capi
tala irakiană, a adăugat ofi
cialul iranian.
Ancheta americană

Armata americană a des
chis ieri o anchetă cu pri
vire la informațiile potrivit 
cărora un diplomat iranian 
a fost răpit la Bagdad de 
persoane care s-au recoman
dat ca fiind responsabili din 
cadrul Ministerului irakian 
al Apărării, a declarat un 
purtător de cuvânt militar.

Redactor șef: Adrian Sălăgean
Director adjunct editură: Roland Vinkler
Redactori: Valentin Neagu, Ina Jurcone, Ciprian Marinuț, Clara 
Pâs, Sanda Bocăni ci u, Mihaela Tămaș, Tiberiu Stroia, Călin 
Bicăzan
Fotoreporter: Traian Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goța, Adriana Gârnițaru
Corectori: Aiice Negru, Lui za Marinuț

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 presa, și 7,60 lei plus taxele poștale • 

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 mică și mare publicitate

Reclamații
privind,

difuzarea
ziarului

la telefonul
0801 030303

mailto:cuvantul@informmedia.ro


CUVANB ACTUALITATE /3

• Sală de lectură. La Biblioteca Jude
țeană „Ovid Densusianu" din Deva, a fost 
deschisă sala de lectură, după o perioadă 
de circa un an de când se derulează 
instalarea instituției într-o altă locație. 
Decizia deschiderii sălii a fost luată pen
tru a veni în sprijinul studenților, aflați în 

■i*J\ceastă perioadă în sesiune. (S.B.)

Poșta, la un pas de blocaj

Ce vrăji mai face 
PSD-ul?

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroiagiinfomimedla.ro

/K

In timp ce, pentru a o întreține pe 
doamna Dana, soțul Năstase s-a apucat 
să-și vândă tablourile de prin cele patru 

case, partidul la umbra căruia, pe vremuri, 
dădea ouă la tot poporul a dat și el în 
boala număratului. Mai exact s-a apucat 
să-i „țină lumânarea", după care să-i nu
mere marinerului de câte ori a năvălit pes
te tanti Constituția, violând-o cu iscusimea 
unui președinte cultivat prin bordelurile 
planetei, Astfel, PSD-iștii au ajuns să pună 
pe răboj nici mai mult nici mai puțin decât 
30 de poziții în care ditamai președintele 
„călărea" la imaculata Constituție. Drept 
pentru care, zic ei, sunt hotărâți să ceară 
debarcarea marinerului de la Cotroceni.

■ După pichetarea Pre
fecturii Hunedoara, 
poștașii vor continua 
protestele.

INA JURCONE

ina.jurcone@informmedta.ro

Deva - Acțiunile de protest 
ale sindicaliștilor din Poșta 
Română au debutat ieri cu 
pichetarea pentru două ore a 
Prefecturii Hunedoara. Sindi
caliștii nu se vor opri aici și 
vor continua în 9 februarie cu 
programul de lucru conform 
normelor, fără să depășească 
cele opt ore de program. „în 3-

Schioare accidentată la 
stațiunea Straja

Straja (M.T.) - Aflată la 
schi în stațiunea Straja, 
tânăra din Focșani s-a acci
dentat pe pârtia din sta
țiune. „Au fost luate mă
suri de asigurare a zonei în 
care se afla persoana acci
dentată, pentru ca aceasta

ri C igur/ privită la rece, inițiativa PSD- 
Oului este legitimă. Doar că sensul 

acesteia este altul. Cine crede că PSD-ul 
vrea să-l dea jos de pe tron pe mariner, 
doar pentru că îl doare-n... trandafiri de 
Constituție se înșală. Totul nu este decât 
un exercițiu de imagine. PSD-ul vrea să 
atragă capital electoral pe spatele tâmpeni
ilor lui Băsescu. Și a simțit că e timpul să 
se arate în toată splendoarea sa, tuturor

. cețgțenilor turmentați care stau și se 
întreabă cu cine să voteze. De-aia l-au și 

»j%cos pe nea Nelu Gotrocelu de la naftalină 
l-au plimbat ca pe sfintele moaște prin 

Moldova. Pentru procentele care te duc 
direct la ciolan. Și nu pentru că ar fi 
interesați de soarta românilor. De ăștia n- 
are decât se ocupe mama UE!

Jandarmi au intervenit ope
rativ (Foto: CL)

Poștașii vor continua protestele
4 zile, acest fapt va duce la blo
carea totală a activității. Fe

să nu fie lovită de alți 
schiori și s-a solicitat inter
venția salvamontiștilor. 
Jandarmii montani împre
ună cu salvamontiștii au 
transportat victima la 
punctul de prim ajutor din 
stațiune, unde i s-au acor
dat îngrijiri medicale”, a 
declarat purtătorul de cu
vânt al Inspectoratului de 
Jandarmi Județean Hu
nedoara, sublocotenent Ni- 
colae Răducu.
în prezent aceasta se află în 
afara oricărui pericol. 
Numărul mare de turiști 
care se află în această 
perioadă în stațiunile mon
tane din Straja și Parâng 
dau mari bătăi de cap jan
darmilor și salvamontiș
tilor din zonă, care, aproa
pe zilnic, sunt solicitați să 
intervină la accidentele 
petrecute pe pârtiile de 
schi. 

derația Sindicatelor din Poștă 
și Comunicații a decis 
declanșarea de proteste pentru 
a determina Guvernul să 
scoată Compania Națională 
Poșta Română de pe lista soci
etăților monitorizate”, declară 
Ioan Pavel, liderul sindical 
Poșta Română Hunedoara.

Norme noi
Ca să lucreze după reguli, 

poștașii nu vor putea trans
porta mai mult de 15 kg băr
bații și 12 kg femeile, adică 
jumătate din cantitatea pe 
care o transportă acum. „Din- 
totdeauna a fost așa. Am cărat 
prea mult, însă de vreo patru

Cabana Pietrele (Foto: cu

Adio, cabana Pietrele!
Deva (M.T.) ■ Cabana Pie

trele, din masivul Retezat, 
care a ars ieri dimineață, era 
construită din lemn de brad 
și avea aproximativ 20 de 
locuri de cazare. Din cauza 
drumului greu accesibil, 
autospecialele pompierilor nu 
au reușit să ajungă la cabană, 
iar aceasta a ars în totalitate. 
Purtătorul de cuvânt al 

ani situația este insuportabilă. 
Salariile nu ne-au mai crescut 
și suntem permanent în peri
col. Poate oricine să mă 
acosteze și să-mi fure banii de 
pensie”, susține Daniela Fe- 
nyos, factor poștal OPDC 
Hunedoara. în prima zi de 
când poștașii nu vor mai efec
tua ore suplimentare, se va 
desfășura cca 30% din activi
tatea curentă și două treimi 
dintre destinatari nu-și vor 
primi trimiterile. După înce
perea plății pensiilor, 70% 
dintre pensionari nu-și vor 
mai primi banii. Rămâne de 
văzut modul în care Guvernul 
va răspunde la acest protest.

Inspectoratului de Jandarmi 
Județean Hunedoara mai de
clară că „jandarmii montani 
supraveghează în continuare 
traseele pentru a acorda spri
jin eventualilor turiști care 
vor ajunge în zonă. Pentru 
semnalarea oricăror pro
bleme în zona montană so
licităm turiștilor să apeleze 
numărul de urgență 112”.

WGAȚH DNM HHTfl QFT1 Gb
% Anumite cabinete, birouri individuale și restaurante 

vă pun la dispoziție Cuvântul Liber, zilnic:
- 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 Rromosan, 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

Cercetat
VulcEin (M.T.) - Polițiștii 

din cadrul Biroului de Inves
tigații Criminale Vulcan îl 
cercetează în stare de liber
tate pe Gheorghe M., de 19 
ani, din Vulcan, elev, care i- 
a aplicat unui bărbat mai 
multe lovituri. Oamenii legii 
au stabilit că, în noaptea de 
27/28.12.2006, în timp ce se 
afla în Cartierul „Sohodol” 
din municipiul Vulcan, l-a 
agresat pe Constantin M., de 
26 ani, din aceeași localitate, 
muncitor, provocându-i lezi
uni care au necesitat 32-33 
zile de îngrijiri medicale.

4
I 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.

Concert la cerere

CU) Vot prin 
SMS CUVA^

''întrebarea săptămânii: Este bine
■ 'ca în Deva să se amenajeze patru 

sensuri giratorii?

Vot prin ' 
SMS

Deva (S.B.) - Un concert 
susținut de Tudor Gheorghe 
va avea loc, la cererea pu
blicului, la Casa de Cultură 
„Drăgan Muntean” Deva, 
sâmbătă, 10 februarie, ora 
18.00. Intitulat „Calvarul unei 

f inime pribegi”, spectacolul va 
aduce la Deva și o orchestră 

; simfonică dirijată de orches
tratorul Marius Hristescu. 
Piesele ce vor fi interpretate 
sunt și ele o noutate: „refrene 
nedrept uitate ale Bucureștiu- 
lui interbelic”. Costul unui 
bilet este de 350.000 lei vechi.

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

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

Puteți vota prin SMS 
până miercuri, ora 15.

Tudor Gheorghe (3
73

91
)

tiberiu.stroiagiinfomimedla.ro
mailto:ina.jurcone@informmedta.ro
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1812 - S-a născut scriitorul englez Charles Dickens 
(m. 1870).____________________________________________
1885 - S-a născut scriitorul Sindair Lewis, primul amer

ican laureat al Premiului Nobel 
pentru Literatură („Main Street", 
„Elmer Gantry”) (m. 1951)._______
1894 - A murit Antoine-Joseph 
Sax, inventatorul saxofonului.
1906 - S-a născut Oleg Konstanti- 
novici Antonov, constructor de

avioane, renumit pentru construcția cunoscutelor 
avioane de tip AN-10, AN-24, AN-22, AN-12 (m. 1984). 
1915 - S-a născut P.F.Pr. Teoctist Arâpașu (foto), Patri
arhul Bisericii Ortodoxe Române._____________________
1931 - A murit compozitorul Ion Vidu (n, 1863)
1932 - S-a născut omul de cultură Dan Hăulică, mem
bru corespondent al Academiei Române._____________
1964 - Celebra trupă The Beatles a început primul 
turneu in SUA________________________________________
1979 - A murit, în Brazilia, dr. Josef Mengele, criminal 
nazist, supranumit îngerul Morții datorită experi
mentelor inumane din lagărul de concentrare de la
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Prognoza pentru astăzi
Posibile averse de ploaie. Maxima va fi de 

9°C, iar minima de 1°C.

Prognoza pentru două zile
Joi. Averse de ploaie. Maxima va fi de 10°C, 

iar minima de 0°C.
Vineri. Averse de ploaie. Temperatura ma

ximă va fi de 10°C. Minima va fi de circa 0°C.

Calendar Crețtin-Ortodox
Sf. Partenle, episcopul Lampsacului; Cuv. Luca; Sfinții 
1003 Mucenici din Nicomidia.

Calendar Romano-Catolic________________
Sf. Richard, rege; Apolinar.

Calendar Greco-Catolic____________________ ____
Si. Partemu.

Energie electrică_________________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă, in 
vederea executării de lucrări programate, între orele: 
8 30-15.00 în Deva, str. Mihai Eminescu (către Micro 
15), bl. B. sc. B.

Gaz_________ _______ ____
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă ______ _____ ______________
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă. 
Ieri dimineață, în jurul orei 05.00, s-a produs o avarie 
la conducta magistrală de alimentare cu apă potabilă 
a mai multor localități bunedorene. Ca urmare au 
rămas fără apă potabilă orașele Călan, Simeria și Deva 
precum și toate satele în aval de Sântămăria Orlea. 
Alimentarea cu apă se va relua astăzi, în jurul orei 
07.00.

Creier pane
Ingrediente: 750 g creier de porc sau vițel, 2 ouă, 2 
linguri de făină, 2 linguri de pesmet, sare și piper, ulei 
pentru prăjit.
Mod de preparare: Se spală creierul și se pune în apă 
cu puțină sare să fiarbă la foc mic. Se fierbe în aproxi
mativ 20 min. Se formează spumă care se îndepărtează 
cu o spumieră. Se scoate și se lasă să se răcească, cât 
să puteți să-l manevrați. Umblați cu atenție, se rupe 
foarte ușor! Se bat ouăle și se amestecă cu făina, pes
metul și puțin piper. Amestecul trebuie să fie un pic 
mai gros ca aluatul de clătite. Se dă creierul prin acest 
amestec și se pune la prăjit în uleiul încins. Se prăjește 
pe ambele fețe până se rumenește frumos.

Poftă bunăl (Foto: arhivă)
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Berbec

Se poate relua o discuție pe tema banilor de acolo de unde 
se împotmolise și să ajungeți la un consens cu toate că va 
trebui să faceți unele concesii.

Taur

O sumă nu prea mare de bani trebuie să vina fie sub formă 
de beneficiu, supliment salariat sau indemnizație. Nu da?-'11 
fuga la cumpărături!

Gemeni

O

&

Afacerile merg din ce în ce mai bine, la slujbă nu puteți 
avansa fără eforturi și muncă susținută. în caz contrar o 
să reluați totul în amănunt, să refaceți.

Rac

Puteți primi niște bani în casă și gândul vostru secret este
4

să-i puneți deoparte cu toate că aveți datorii de achitat și 
nu vă convine să rămâneți cu restanțe.

Proiectul la care lucrați o să primească avizele necesare, 
banii - finanțarea, partenerii de afaceri, șefii pun și el umărul 
și o să iasă treabă bună.

Fecioara

Veți primi o sumă de bani suficientă să dați o fugă prin
piață, pe la magazine. Fiți foarte atent la tot ceea ce
cumpărați. Evitați speculațiile financiare!

Balanța

Aveți șanse să primiți o veste bună, o promisiune de mai
bine în sfera profesională. Dar, nici latura sentimentală nu
rămâne mai prejos. Re taxați-vă!

Scorpion

Trebuie rezolvată situația colaborărilor. Și una singură să
fie, tot trebuie să spuneți clar dacă mergeți în continuare 
pe aceeași linie sau vă separați.

Săgetător

Voi sunteți bine protejați de Jupiter și vă reușesc mai toate
•a-

inițiativele, ar fi bine să profitați. Veți avea parte de un pro
gres în meserie și luați și bani.

Capricorn

Păreți motivați de un obiectiv cu bătaie lungă - să munciți

Soluția integrantei din numărul 
precedent: S - R - SES - DECU
PA - IC - PUPA - ASA - PATETIC
- L - Rl - ANULA - FATA - STEI
- I - EVA - EZ - UH - ATA - AR
- OST - PN - A - APA - STERN
- E - BUCATEA - ROIBI - VE - N
- ZA - OD - LAMA

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica_________929
Dispecerat gaz , 22j091
Informații CFR 212725
Urgențe____________________ 112
Pompieri____________________981
Jandarmerie________________ 956
Poliție ___________ 955
O.J.P.C, HD 214971
Deranjamente lift_______235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Pești

mai mult, să intrațl în alte combinații parteneriale ca să 
adunați bani pentru rate sau impozite.

Vărsător

O stare de spirit cât se poate de bună. Prindeți din izbor 
idei]e și le puteți valofl’fica pe loc. Aveți acces la sferele 

? înalte și o '■naginațiccttogată;’ ■
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La dumneavoastră totul merge strună. Lumea din jur nu 
se eschivează de la nimic din ce le pretindeți. Se apropie 
un moment de vârf de carieră. Profitați!

730 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

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

8:55 Eurovision 2007. Dru
mul spre Helsinki. 
Videodipuri

9:10 Dis-de-seară (r)
10:10 Gtque du soleil - o

S trupă unicat (doc. 
Anglia, 2005)

10:30 Garantat 100% (r) 
11:25 Reflector (r)
12:00 Ne vedem la... TVR!
13:00 Hannah Montana (ep. 

022)
1330 Desene animate: Club 

Disney (SUA)
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
15:00 Maeștrii gusturilor 

(doc. Australia, 2005) 
15:30 Oameni ca noi
16:00 Bagaj pentru... Europa 
17:00 Jurnalul TVR 
17:15 Pe ce dăm banii? 
17:45 Dis-de-seară
18:40 Eurovision 2007. Dra

mul spre Helsinki.
Videodipuri

19:00 Jurnalul TVR.

730 Știrile PioTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștiri (s, 
reluare)

! 10:15 Om sărac, om bogat 
(reluare) 

11:15 Mortadella (film, r) 
»£> Știrile ProTv 
13:45 Șl îngerii se 

îndrăgostesc (romantic, 
SUA 1987). Cu: Timo- 
thy Hutton, Keily 
McGillis. R.: Alan 
Rudolph

16:00 Tânăr și neliniștit (s) 
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Om sărac, om bogat

Q (serial, comedie). Cu: 
Horia Brenciu, Șerban 
lonescu, llinca Goia, 
Cristlna Deleanu, Alina 
Grigore, Raluca Popes- 
cu, Alex Mărgineanu, 
Alex Barba, Ovidiu 
Danci 

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

Vremea

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

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

9:00 în gura presei (rj 
10:00 Concurs interactiv 
11:00 Vnrere (serial, Italia, 

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

1200 Vocea Inimii (serial) 
13:00 Obsen/ator cu Simona 

cherghe
1345 Din dragoste (divertis

ment) (r) 
1600 Observator 
1645 9595, te învață ce să 

Iad
18:00 Vocea Inimii (serial, 

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

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

f

I 
I

I

I

i
i 
r

I
I

I

730 Iubire de mamă (r) 900 
Culoarea păcatului (s) 11:00 
Pariul iubirii (s) 1330 Jurămân
tul (s) 1430 Iubire ca în filme
(r) 15:30 Iubire de mamă (s, 
Mexic/SUA, 2005) 17:30 
Poveștiri adevărate 18:30 Bet- 
ty cea urâtă (s) 1930 Rebelde
(s) 20:30 Iubire ca în filme (s, 
r) 21:30 SOS, viața meal (s, 
Argentina, 2006). Cu: Natalia 
Oreiro, Facundo Arana 23:30 
Jurământul (r) 0:30 Poveștiri 
adevărate (r) 130 Iubire ca în 
filme (r) 230 Muzica de acasă

19:25 Decoratori la mâna a 3:15 Acasă în bucătărie (r) 
doua (doc., ep. 1, Marea Bri- 430 Amy, fetița cu ghiozdanul 
tanie, 2005) 20:00 Bugetul albastra (s) 
meu 20:30 Bazar 21:00 Ora 
de știri 22:10 Un ceai în Sa- 
hara (dramă) 0:35 Transfer 
135 Familia mea dementă (d. 
a.) 135 Tonomatul DP2 (r)

8:30 Aventuri din Kytera (r) 
900 Jurnalul Euronews 9:10 
Vânătorii de comori (r) 1030 
Tonomatul DP2 1130 Lege și 
ordine: în fața juraților (r) 
1225 Supraviețuitorii dezas
trelor (doc. r) 1300 Omul între 
soft și moft (r) 1405 ABC... de 
ce? 1435 Aventuri din Kytera 
(s) 1500 împreună în Europa 
1600 Jurnalul TVR (r) 1630 E 
Forum 17:00 Vânătorii de 
comori (s) 1800 Lecția de... 
istorie. Detectivi prin Egipt 
18:35 Lege și ordine (s)

.NAȚIONAL

0630-07.00 Observator (r)
16.30-1645 Știri locale

? PRIMA TV

2020 Fantoma de la opera 
0(ep. 2, dramă fantas

tică, SUA 2004). Cu: 
Gerard Butler, Emmy 
Rossum, Patrick Wil- 
son, Miranda Richard- 
son

21:20 Fotbal. Med amical 
(21,30) Italia - Româ
nia
Transmisiune directă 

2330 Minutul 91. Realizator 
Vlad Enăchescu 

24(00 Viața ca-n fllme (ep.
S 45, comedie, SUA 

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

035 în căutarea Iubirii r 
(comedie,Grecia, 
1996). Cu: Irini 
Balta.R.: Olga Malea 

235 Arhiva de sarvidu 
2:15 Jurnalul TVR (i).

Sport Meteo
' ) Tezaur folcloric (r) 

Pe ce dăm banii? (r) 
530 Ochiul magic (r)

i
20*30 Crima din vis

0(thrilier, Canada/SUA 
. 2006). Cu: Paula Trick- 

ey, Alexia Fast 
Michael Rogers, Adrian 
Hough, Donnelly 
Rhodes. R.: Penelope 
Buitenhuls 

22:15 La Bloc (r) 
2330 Știrile ProTv. Sport 

lenegatul
El (ep. 17, acțiune, SUA 

1992). Cu: Lorenzo
Lamas, L.Q. Jones, 
Geoffrey Blake, Mlke 
White. R.: Stephen J. 
Canneil

040 Omul care aduce

045 Știrile Pro TV
145 La Bloc (r)
230 Crima din vb (film, r)
400 Pro Motor (r)

1
II
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20300 altă joacă dw
13 spionii (aventuri, SUA, 

2002). Cu: Antonio 
Banderas, Caria ' 
no. R.: Robert 
Rodrlguez

2230 Animat Planet 
(emisiune de 
divertisment) 

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

243Î fvulStone 
0(ep. 5, acțiune, SUA 

2002). 
în distribuție: 
Chris Martin, 
Janet Kldder, 
Stuart Margolln, 
Natascha Glrgls. 
Regla: 
indrew Wreggltt 

2:00 Concura Interactiv 
330 închiderea 

programului, 
Wlde iefihici

Cugl-

i 
i

i

i
1

I 
i 
i

8:00 Malcolm și Eddie (s) 930 
Dimineața cu Răzvan și Dani 
11:00 Raven (s, SUA 2002). 
Cu: Raven, Orlando Brown, 
Kyle Orlando Massey, Anne- 
llese van der Pol 12:00 Look 
who Is winning 13:00 Țara Iu' 
Papură Vouă (divertisment) (r) 
14:30 Miezul problemei (r) 
1630 Pentru o cauză dreaptă 
(s) 17:30 Naționala de bere 
18:30 Știri 20:00 Țara Iu' 
Papură Vouă (divertisment) 
20:15 Sărut mâna, mamăl 
2200 Miezul problemei 2400 
Cronici oaranormale (s)

7:00 Camera de râs 7:30 
Dragoste și putere (r) 8:00 
Sport cu Florentina 8:15 Ca
mera de râs 830 Autoforum 
(r) 9:00 Imobiliare blitz (r) 
10:00 Al 7-lea cer (s, r) 11OO 
Tele RON 12:30 Play 14:10 
Dragoste și putere (s) 1445 
BRASILWORLDTOUR Brazilia 
- Portugalia (r) 16:25 Al 7- 
lea cer (s) 17:25 Mondenii (r) 
1800 Focus 1900 Camera de 
râs 19:20 Cele mai uimitoare 
filme din lume 2000 Cod: Cri
mă (dramă, SUA 1997) 2200 
Mondenii (ep. 8, r) 22:30 
Focus Plus 23:30 Poliția în 
acțiune (r) 030 Focus (r)

10:40 Dumnezeu e gelos 
(dramă, Marea Britanie, 2005). 
12:15 Premiul AFI - Sean Con- 
nery (2006) 1345 Impostorul 
(dramă, SUA 2004). 15:15 Jer- 
sey Giri (comedie, SUA 2004). 
17:00 Ike: Ziua Z (acțiune, 
SUA 2004). 18:25 Vacanță cu 
familia Johnson (comedie, 
SUA, 2004) 20D0OliverTwtst 
(dramă, Marea Britanie, 2005). 
22:05 Când adevărul minte 
(dramă, SUA, 2005). 23:55 
Băieții din Bristol (comedie, 
SUA, 2005). 1:30 Uși roșii 
(dramă, SUA 2005).

1030 Deschide lumea 1140 
Fabrica 1230 Realitatea de la 
12:00 1320 EU, România 
14:00 Realitatea de la 14:00 
14:50 Realitatea bursieră 
15:20 Fabrica 16:50 Marfă 
1730 Realitatea de la 17:00 
1745 Editorii Realității 1830 
Realitatea de la 18:00 1850 
Realitatea zilei 2030 Reali
tatea de la 20:00 2035 Reali
tatea zilei 2130 Realitatea de 
la 21:00 2230 100%. Cu Ro
bert Turcescu 2330 Ultima oră

I
I 
t
II 
â 
1 
â

1145 Spitalul de urgență (r) 
1245 Walker, polițist texan (r) 
1345 Monștrii Iul Brady (s) 

14:15 0 familie ciudată (s) 
{ 1530 Telefonul de la miezul 

nopții (s) 18:15 Entertalnment 
News 1630 Iubire In lumina re
flectoarelor (r) 17(00 Calea mis
terelor (s) 180) Spitalul de ur
gență (s) 1930 Walker, polițist 
texan (s) 2030 Entertalnment 
News 2020 Ele spionează (s) 
21:30 Iubire tn lumina reflec
toarelor (s) 220) Musafiri nein- 
vltețl (comedie, SUA 1990)

1

ii

5

l
I

2430 Realitatea de la 24fs.

6:55 Viața dimineața 9:00 
Euromaxx (r) 9:30 Arta (r) 
10:00 Euromaxx 1130 Ne 
privește. Talk-show pe teme 
sociale 12(00 Știri 1335 Brie- 
fing (r) 1435 Lumea cărților 
1535 Euromaxx (documentat) 
16:00 Nașul. Talk-show cu > 
Radu Morara (r) 1800 6! Vine 
presai Cu Llvia Dilă șl Nzuzi 
Mbela 20:00 Castelul din 
Carpațl (fantastic, România, 
1981) 22:15 Nașul. Talk-show 
cu Radu Moraru 0:15 6I Vine 
presai (r) 2:15 Castelul din 
Carpațl (reluare) (fantastic, 
România, 1981). Cu: Marla 
Bănică, Octavlin Cotescu

9:00 Automobile americane
recondiționate 1030 Motoci
clete americane 1130 Mega- 
războaie cu fiare vechi 1230
Megaconstructori: Fantasy 
Islands (Dubai) 1330 O pradă 
mortală 1530 Cum se fabrică 
divere lucruri? 16:00 Curse
1730 Automobile americane 
recondiționate 1830 Motoci
clete americane 1930 Vână
torii de mituri 20:00 Mega- 
constractori 2130 La un pas 
de moarte 2230 Adevăratul 
loc al crimei 2330 Construc
torii de motociclete 24:00 
Radiografia unui dezastru: 
Explozia de la San Juan
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Deva (I.J.) - Acesta este site-ul Băncii Naționale a 
României. Accesându-I puteți afla informații finan- 
ciar-bancare (cursul pieței valutare), elementele de 
politică monetară, problematica integrării europene 
din punct de vedere bancar, reglementări ale BNR.
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1 euro 3.3678
1 dolar SUA 2.6026
1 liră sterlină 5.119
1 forint ungar 0.0133
1 gram de aur 54.7075

Prefectura Județului Hunedoara:

Minori
■ Patronul clubului din 
Hațeg a refuzat să 
comenteze raportul 
întocmit de Poliție.

Tiberiu Stroia
tiberiu.straia@informmedia.ro

Deva - Practic legea inter
zice patronilor să servească 
băuturi alcoolice minorilor. 
Cu toate acestea practici de 
genul celor întâlnite în clubul 
Haos din Hațeg nu sunt sin 
gulare. Raziile polițiștilor hu- 
nedoreni, descoperă tot timpul 
minori care consumă băuturi 
alcoolice în baruri. Interesant 
este însă faptul că ideea de a 
„momi” minori cu alcool este 
unicat. Dacă raportul poli-

împinși 
tiștilor comunitari este real, 
patronul acestui bar ar putea 
fi condamnat pentru că 
încearcă să creeze o depen
dentă de alcool în rândul 
minorilor.

Contactat de Cuvântul Li
ber, Gheorghe Răileanu, pa
tronul barului Haos a fost 
interesat doar de modul în 
care am avut acces la această 
informație. „Nu comentez în 
nici un fel aceste acuzații. 
Vreau să văd raportul pentru 
a-i putea da în judecată pe cei 
care l-au întocmit. La mine în 
bar nu intră oricine. Am bo- 
dyguarzi care împiedică acce
sul polițiștilor în această in
cintă. Deci ei nu aveau de 
unde să vadă aceste lucruri”, 
a spus Răileanu. Dincolo de

spre „Haos"

Tinerii, prea des atrași în baruri (Foto: T. Mânu)

acest mod de abordare al 
patronului de la Haos, o pro
blemă bântuie mintea multor 
părinți care își trimit copii la 
școală și se trezesc la ușă cu 
Politia. Când barurile ampla

sate în apropierea unităților 
de învățământ vor fi desfiin
țate? Pentru că nu există oraș 
în acest județ unde barurile să 
nu se învecineze cu unitățile 
de învățământ.

A scăzut numărul victimelorAurel Dan Pricăjan, subprefect începând cu ora 10.00

Consiliul Județean Hunedoara: ___
Mircea Moloț, președinte 09.00-12.00

Primăria Municipiului Deva:____________________
Mircia Muntean, primar 09.00-12.00

Primăria Municipiului Orăștie:__________________
Teodor Iordan, secretar 09.00-11.00

Primăria Municipiului Hunedoara:________ _____
Aurel Bugnariu, secretar începând cu ora 09.00

roiiția Municipiului Petroșani: ____________ __
Comisar-șef Florin Nicolae, șeful Poliției Municipiului
Petroșani 10.00-12.00

■ Din numărul total de 
victime identificate, 
doar 10% ajung să fie 
asistate.

Deva (S.B.) - Proiectul pre
zentat de Fundația Conexiuni 
Deva împreună cu alte insti
tuții de profil din județ se va 
derula pe o perioadă de șase 
luni și are ca scop principal 
strângerea legăturilor între 
organizațiile neguvernamen
tale și instituțiile descentra
lizate ale statului, parteneri 
în lupta împotriva traficului 
de ființe. în final se va ela
bora un ghid ce va cuprinde

toate drepturile victimelor, 
etalate la nivelul lor de înțe
legere, care s-a dovedit a fi o 
necesitate mai ales pentru 
victimele care un beneficiază 
de servicii specializate de pro
tecție. “Fenomenul traficului 
de ființe a făcut cunoscută 
România ca tară de origine a 
victimelor, dar în ultimul an 
s-a dovedit că România se 
transformă în țară de desti
nație! Pe primul loc în Eu
ropa se situează Spania. 
Traficul, în tara nostră este 
în descreștere fată de anul 
trecut. în 2006 au fost identi
ficate 2285 de victime, cu 266 
mai puține decât în 2005. De

asemenea, numărul trafican- 
ților depistați a fost, în 2006, 
de 1485 persoane, cu 82 mai 
puține decât în 2005. Dintre 
cele 2285 de victime identifi
cate doar 467 au fost asistate, 
ceea ce reprezintă doar 10%! 
în anul 2005 au fost, însă, 
asistate doar 175 de victime!
Fonduri în premierâ

Este pentru prima oară 
când Guvernul României 
alocă fonduri pentru asistenta 
victimelor traficului de 
ființe”, susținea președinta 
Fundației Conexiuni-Deva, 
Lenuta Angalita. în județul 
Hunedoara, zonele care dețin

Momentul lansării noului 
proiect
surse importante pentru tra- 
ficanti sunt Orăștie și Hune
doara, .atât pentru trafic în 
vederea exploatării sexuale 
cât și pentru cel cu copii, 
racolați pentru traficul extern 
de pornografie, cerșetorie și 
furt.

trr Policlinica Stomatologie Deva, str. M. Kogălniceanu, 
zilnic 8-20___________ . ,i"'; rfoiuu J î. a
Cabinet medical individual STOMATO, dr?Dumttrn s 
Gudea, Călan, Str. Independenței, 18A. ®-> 
731509.______________________________________________
Cabinet Chirurgie maxilo-facială, dr. Zuberecz 
Richard, Hunedoara, Piața Eliberării, nr. 5, ©-» 
717686.

Blamări, date în judecată

Amplasarea apa.areioi radar în data de 
07.02.2007: __________
- DN 7: Leșnic - llia - Tătărăștl - limită jud. Arad;
- DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.

■ Un număr de 15 pri
mării au fost date în 
judecată de sindicatul 
funcționarilor publici.

Deva (I.J.) - Salariile prea 
mici, dar mai ales dreptul cu
venit de acordare a primelor 
de vacantă pentru funcționarii 
publici a determinat sindica
tul de ramură să acționeze în 
judecată autoritățile locale. 
Primul proces, câștigat cu 
titlu executoriu de Sindicatul 
Liber al Salariaților din Admi
nistrația Publică Locală Hune
doara a fost cel cu Consiliul

Județean. „Conform legii a- 
vem dreptul la prime de va
canță. în urma procesului 
vom primi zilele următoare 
drepturile cuvenite începând 
cu anul 2001. Procesul a înce
put în noiembrie și luni am 
primit sentința definitivă”, de
clară Aurel Armioni, liderul 
sindicatului funcționarilor pu
blici. în prezent sindicaliștii 
au mai intentat proces pentru 
încă 15 consilii locale. „Nu 
doar instituția în sine a fost 
chemată în instanță, ci și unii 
dintre primari care s-au împo
trivit sentinței. S-a făcut re
curs la Hațeg și Vetel”, mai

Aurel Armioni
spune Armioni. Sindicaliștii 
spun că cel mai mult în de
mersurile lor pentru intrarea 
în legalitate au fost cel mai 
puternic sprijiniți de instanță, 
care și-a dat aviz favorabil 
funcționarilor. în numele sin
dicatului, liderul funcționari

lor publici și-a propus pentru 
anul 2007 să acționeze în jude
cată toate consiliile locale care 
au membri de sindicat și pe 
toti primarii care nu înțeleg 
să achite toate drepturile sala
riate pentru angajați din pro
prie inițiativă.

SUD0KU
»» ««tis vwi

Reguli:: ÎNCEPĂTORI

în fiecare 1 8 4 2 7
bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9,

3 1 4 8
1 6 2 9

stabilite 
dinainte. 3 1 9 8
Acestea tre
buie com- 5 6 4 3

7 8 6 3 5pietate cu
cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare

6 2 4 5 7 3
5 4 9

număr să
1 7 4 5 6figureze o

singură da
tă. De ase- AVANSAȚI
menea, ci
frele de la 1

2 6
5 6 4 3la 9 trebuie

să figureze 
o singură 9 3 1n 6

6 5 4
3 6 5

dată atât pe
rândurile
orizontale
cât și pe 
coloanele 
verticale ale

2 5 4 9
6 3 9 8

celor nouă 
blocuri luate 1 4 2
împreună. 9 7 1 8

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

începători Avansați

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

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

Pistă de atletism, din vară
■ Stadionul Cetate din 
Deva va avea o nouă 
pistă de atletism 
începând din acest an.

Deva (C.B.) - Dacă până 
acum proiectul de reabilitare 
a pistei de atletism a sta
dionului Cetate Deva nu a 
fost „împlinit”, autortătile a- 
nuntă că din vară amatorii 
atletismului vor putea alerga 
pe o nouă suprafață.

Cauza pentru care planul 
primăriei a stagnat în tot 
acest timp, o constituie esti

marea incorectă a fondurilor 
necesare pentru finalizarea 
proiectului. „S-a făcut un 
studiu de fezabilitate și s-a 
ajuns la concluzia că suma de 
60.000 de euro, pe care am 
contat inițial, era insuficientă 
pentru terminarea întregului 
proiect. De aceea, am pre
văzut în buget suma de 
350.000 de euro. Avem banii 
alocați, iar în vara acestui an 
proiectul de refacere a pistei 
de atletism de la stadion, va 
fi terminat”, a afirmat vice- 
primarul municipiului Deva, 
Florin Oancea.

Se aleargă încă pe vechea pistă

P^teggerâ foto VGA
Ecran color

■I mai tare din sistam
in 1007,1» 10»nid»lURO GSM 
te aftajjtatt» oferte

Am scris

• EURO GSM Hunedoara; B-dul Dacia, nr. âA;B dui Dacia, nr. 10; B dtil Corvin, nr. 8
• EURO-GSM Deva; Ulpia Shopping Center, etaj 1
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mailto:tiberiu.straia@informmedia.ro
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• Amenzi. Polițiștii hunedoreni au apli
cat 123 de amenzi șoferilor care au 
încălcat normele de circulație rutieră. 
Patru permise au fost suspendate, iar 16 
sancțiuni au vizat depășirea vitezei 
legale.(M.S.)

Mai mulți tătici în postnatal

Susține exportul
Deva (M.S.) - Ministrul 

delegat pentru comerț, 
Iuliu Winkler, s-a pro
nunțat pentru conti
nuarea, pe parcursul a- 
cestui an, a Programului 
Exportul Românesc, cu 
acțiuni care să contri
buie semnificativ la creș
terea numărului de fir
me exportatoare la nivel 
județean. Iuliu Winkler 
a menționat că este im
portantă susținerea și 
promovarea clusterelor 
locale de export, atât în 
cadrul strategiilor regio
nale, cât și în activitățile 
de branding. Analiza e- 
voluției volumului și 
structurii exportului pe 
primele 11 luni ale anu
lui trecut se reflectă într- 
o creștere cu 16,7% față 
de anul anterior și îmbu
nătățirea structurii aces
tuia prin creșterea pon
derii produselor cu va
loare adăugată ridicată.

Monica lacob 
Ridzi

Susțin 
alegerile
Deva (M.S.) - Parti
dul Democrat (PD) 
susține ca alegerile 
pentru Parlamentul 
Europei să aibă loc în 
luna mai, a declarat 
europarlamentarul 
Monica lacob Ridzi. 
„Alegerile pentru 
Parlamentul Euro
pean constituie de 
fapt cel mai bun test 
pe care trebuie să îl 
dăm noi toți, politi
cienii din România. A 
cere amânarea, a 
boicota, a respinge 
alegerile europarla- 
mentare înseamnă a 
nesocoti 17 ani de 
eforturi ale României 
și, în același timp, în
seamnă descalificarea 
ca om politic respon
sabil față de cel mai 
important judecător: 
alegătorul", se arată 
într-un comunicat al 

, deputatului hunedo- 
. rean.

■ Aproape o pătrime 
din tătici aleg conce
diul pentru creșterea 
copilului.

Ina Jurcone
ma.jurcone@informniedia.ro

Deva - Din cei 4215 benefi
ciari ai indemnizației pentru 
creșterea copilului, 732 sunt 
bărbați. Cu alte cuvinte, 
cazurile de concedii paternale 
încep să câștige teren, mai 
ales în familiile în care feme
ile sunt cele care câștigă mai 
bine. Vremea mămicilor care 
se ocupau de creșterea copilu
lui în exclusivitate este pe

cale de dispariție, însă nu și 
la sate. „Doar 20 dintre tăticii 
care au concedii paternale 
pentru creșterea copilului 
sunt de la sate. Probabil că 
acolo încă se mai păstrează 
anumite mentalități. Procen
tul de tătici care își cresc 
copilul s-a menținut constant 
în cursul anului trecut, dar 
este în creștere față de anul 
2004”, declară Octavian Bă- 
gescu, director al Direcției de 
Muncă, Solidaritate Socială și 
Familie Hunedoara.
Stimulente

Din acest an, indemnizația 
de creștere a copilului este de 
600 de lei noi, la care se

adaugă alocația de stat pen
tru copiii mai mici de doi ani, 
în valoare de 200 de lei noi. 
în cazul în care părintele 
decide să se reîntoarcă la 
muncă, el primește un stimu
lent de 100 de lei noi, până 
când copilul împlinește vâr
sta prevăzută de lege. „390 de 
tătici din cei 732 care primesc 
indemnizație pentru creșterea 
copilului au decis să se 
întoarcă la serviciu și pri
mesc această indemnizație. 
Drepturile lunare plătite de 
Direcție pentru toți copiii se 
ridică lunar la peste 4,49 mi
lioane de lei pentru un total 
de 28.176 beneficiari. între 
aceștia se numără și copiii

Octavian Băgescu

Magazin discounter la 
Hunedoara

Hunedoara (M.S.) - Compania miniMax 
Discount deschide astăzi, în municipiul Hu
nedoara, un nou magazin, valoarea inves
tiției ridicându-se la 750.000 de euro. Maga
zinul este amplasat în fosta Piață Viorele, 
din cartierul Micro 7, dispune de o suprafață 
țle vânzare de o mie de metri pătrați și de 80 
de locuri de parcare. Investiția creează 20 de 
noi locuri de muncă pentru hunedoreni. 
Compania miniMax Discount a ales să inves
tească în municipiul Hunedoara datorită di
namicii constatate în viața economică a lo
calității, dar și răspunsului prompt de care 
au dat dovadă autoritățile pentru dezvoltarea 
unui nou proiect. Noul magazin se înscrie și 
în strategia companiei de a se extinde în 
orașele cu peste 20.000 de locuitori, urmărin- 
du-se practic crearea unei facilități moderne 
de comerț pentru consumatorii aflați în zo
nele ocolite încă de marile concerne interna
ționale, se arată într-un comunicat de presă.

Nou magazin la Hunedoara

„Puci" în Parlament
București (M.S.) - Faptul că deputății au 

aprobat că președintele poate fi suspendat la 
referendum cu votul majorității alegătorilor, 

dacă acesta a fost ales în 
turul doi de scrutin, este cri
ticat de senatorul hunedorean 
Viorel Arion (PLD). „Una din
tre instituțiile cu cea mai 
mică credibilitate, Parlamen
tul, încearcă să se substituie 
voinței populare, aranjând un

puci. Nu e vorba de un vot pentru principii, 
așa cum ipocrit se declară, ci de un vot spe
cial anti-Băsescu al frăției PNL-PSD-PRM”, 
se arată într-un comunicat al parlamentaru
lui PLD.

Și totuși cine sunt 
adevărații domni?
■ Puțini hunedoreni 
știu cine sunt perso
najele desenate pe 
bancnotele românești.

Hannelore Acârnulesei

Deva - Ateneul Român găz
duiește Circul. Domnul cu 
mustăți răsucite nu importă 
cine e. Tot ce contează e să ai 
în buzunar bancnota pe care 
e desenat. Iar istoricul de pe 
hârtia de un leu... nu face doi 
bani. Mă rog, dați-mi voie! 
Despre dânsul am să vă vor
besc (cum ar spune domnul de 
pe bancnota de o sută). Despre 
adevăratul domn. Pentru că 
restul cred că Ateneul

de pe hârtia de cinci lei, e, în 
cel mai bun caz, Teatrul Na
țional. Sau... Banca??? Mă 
rog... Casa Poporului. Circul, 
dom’le. Circul e acolo! E pe 
bune! Parol! Dar cine îi mai 
știe pe toți cei inscripționați 
pe bancnotele românești. Să ai 
în portofel cât mai multe. 
Asta-i baza. „Nu știu cine sunt 
domnii. Doar bancnota de 
cinci milioane m-ar interesa 
să o am în buzunar. Sincer, 
asta contează mai mult pentru 
mine decât să știu cine e pe 
bancnote”, spune Ovidiu Pa
vel. „Da Dumnezeu îi mai știe 
pe toți. Clădirea aia, s-ar putea 
să fie Circul, habar n-am”, își 
dă cu părerea și Dorel Joldiș.

care primesc alocația de stat”, 
adaugă Octavian Băgescu.

Viorel MălineanuOvidiu Pavel

nici a mea, nici a dumitale” 
(cum ar spune din nou distin
sul domn de pe bancnota de o 
sută de lei). „Ce clădire este? 
Păi, ceva din București. Nu 
este Mall-ul. E... Clădirea Con
stituției, sau așa ceva”, crede, 
Emil lacob. „Mă rog ție, nu 
mă lăsa!... știu că pot conta 
pe amiciția ta”, (ca să îl cităm 
iarăși pe domnul Caragiale). 
„M-ați pus într-o încurcătură... 
(spune fiul). Zi, cum îi chea
mă? (cere el ajutorul tatălui).

mult”, spune Dani Adam aju
tat de tatăl Eugen. „Pe cea de 
un milion e pictorul. Grigores- 
cu. încearcă un alt devean. 
Clădirea aia? E Banca Națion
ală”, concluzionează Ioan Ma- 
teș. Viorel Mălineanu a știut 
că pe bancnota de o sută e 
domnul Caragiale, pe cea de 
cinci lei Ateneul Român și îl 
cunoaște și pe istoricul Nico- 
lae Iorga de pe bancnota de un 
leu. Așadar, pentru adevărații 
domni, vorba reclamei, numai 
respect!

Andreea Gabor 
Alina Haida

Singurii
■ Colegiul „Transilva
nia" Deva este singura 
școală din județ în care 
se predă limba italiană.

Colegiul devean al „italienilor"Deva - Unitatea de învăță
mânt deveană este, totodată, și 
singurul colegiu din țară cu 
profil tehnic bilingv. în anul 
1996 s-a înființat prima clasă 
de acest fel. Elevii claselor de 
italiană au astăzi posibilitatea 
de a studia și alte materii în 
această limbă (chimie, biolo-

gie, cultura și civilizația Ita
liei, istoria Italiei, geografia 
Italiei), cu un profesor de spe
cialitate, numit de Ministerul 
Afacerilor Externe. Spre deo
sebire de elevii celorlalte clase 
bilingve, elevii Colegiului 
“Transilvania” vor susține, la 
examenul de bacalaureat, pro
ba scrisă la limba italiană și 
o disciplină la alegere din cele 
studiate în această limbă. 
Diploma care va fi obținută 
este recunoscută de statul ita
lian. Elevii care au ales să 
studieze în limba italiană au 
avut ocazia de a participa la 
schimburi culturale ce s-au

derulat în Italia încă din anul 
2000. în prezent colegiul își 
propune o colaborare cu o 
școală din Galatina, prin deru
larea proiectului “Influențele 
Imperiului Roman în provinci
ile cucerite”. Majoritatea tine
rilor deveni au ales studierea 
limbii italiene deoarece este 
ceva nou pentru ei. ”M-am 
plictisit de limba engleză și 
mi-am propus să încerc ceva 
nou. Mi se pare puțin greu, 
dar cred că îmi va fi de folos 
pentru că doresc să urmez o 
facultate în domeniul publici
tății”, spune elevul Blăgăilă- 
Lazăr Andrei. De asemenea,

elevul Luca Alexandru afirmă 
că italiana îi va fi de folos tot 
la facultate. Ardelean Bogdan 
din clasa a Xll-a afirmă că: 
„Am decis să aleg limba italia
nă în special pentru diploma 
de bacalaureat care este re
cunoscută în Italia.”

Poliția 
Comunitară

Hunedoara (C.B.) - Liniștea 
publică a fost, anul trecut, 
unul din obiectivele priori
tare ale Primăriei Hunedoara 
și Poliției Comunitare. Acti
vitatea de ordine publică a 
fost asigurată în medie cu un 
număr de 24 de agenți comu
nitari, repartizați pe schim
buri. în 2006: s-a asigurat or
dinea și siguranța publică la 
manifestări cultural artistice 
și sportive - 85 de acțiuni; 
stări conflictuale aplanate - 
119; cazuri sociale rezolvate 
- 53; sesizări ale asociațiilor 
de proprietari, soluționate - 
48; sesizări ale cetățenilor, 
rezolvate - 163; infracțiuni 
constatate, făptuitori prinși și 
predați poliției ■ 46; cerșetori 
și vagabonzi depistați - 248; 
minori lipsiți de suprave
ghere, depistați - 143; părinți 
sau tutori sancționați ori 
avertizați - 56; contravenții 
constatate - 6.897. Sancțiunile 
contravenționale aplicate au 
fost în număr de 4.450, iar 
cuantumul amenzilor care 
s-au dat în județ, anul trecut, 
a atins suma de 415.790 lei.

Cei care m ziarul de vineri, 2 februarie, au găsit inse
rată o carte poștală pentru cititori de probă pot 
colecționa fiecare piesă puzzle (6) apărută din 3 până 
in 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 se
diul redacției din Deva. Str. 22 Decembrie, nr. 37A. 
pană in 28 februarie In 1 martie puteți fi câștigătorul 
celor ! Toți participant ii ce se Încadrează
in regulament vor primi, timp de o lună. Cuvântul 
Liber
Alăturate Cuvântului Liber! iffnUAf RPWWWW 
Cu noi ai numai de câștigat' JUIfNAIl

CONCURS

I

mailto:ma.jurcone@informniedia.ro
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Corvinul câștigă la limită

Lț» Sechestru. Tribunalul Hunedoara a 

decis instituirea unui sechestru asigurător 
pe bunurile patronului echipei Jiul 
Petroșani, Alin Simota, pentru firma SC 
Club Sportiv Jiul SA, firmă ce se află în 
proprietatea acestuia. Hotărârea tri
bunalului a fost contestată la Curtea de 
Apel Alba lulia. (C.B.)

• Jiul. Antrenorul echipei Jiul Petroșani, 
MarinTudorache, a decis ca 14 dintre 
jucătorii aflăți în probe la echipă să nu 
mai facă deplasarea în turneul din Turcia. 
Jucătorii rămași se vor pregăti cu 
antrenorul de portari Stelian Homan. 
(C.B.)

■ Fără patru jucători 
importanți, Mureșul 
Deva a cedat la limită 
Q-1 în fața Corvinului.

CĂLIN BlCĂZAN

L-a deposedat pe Adriano
Hunedoara (C.B.) - Jucătorul Corvinului 

Hunedoara, Alexandru Iacob în vârstă de 17 
ani, s-a întors duminică seara din stagiul de 
pregătire efectuat la echipa de tineret a 
clubului italian Internazionale Milano.
Hunedoreanul care a fost testat o săptămână 
de formația italiană a avut șansa să joace 
într-un meci amical alături de vedetele 
Interului, Adriano, Ibrahimovici sau Javier 
îanetti.

* Alexandru Iacob a rămas impresionat de 
condițiile de pregătire găsite la clubul 
milanez și de terenurile impecabile. Tânărul 
hunedorean a apreciat stagiul din Italia ca 
fiiț^d o experiență utilă și speră că a con
vins clubul italian să-i facă o ofertă de 
transfer.

Pe lângă Inter, jucătorul Corvinului mai 
este „curtat” și de Steaua, dar el afirmă că 
o eventuală ofertă din Italia l-ar convinge 
să-și termine junioratul în afara țării. „Nu 

■iMit împotriva unui transfer al lui Alex în 
Gftencea, însă dacă va primi o ofertă de la 
Inter, prefer să-l las să plece în Italia. Va fi 
un pas mare pentru el dacă-și va încheia 
junioratul acolo”, a spus tatăl fotblistului, 
Vaier Iacob.

Teliuc - Stadionul din Te- 
liuc a fost ieri gazda ultimu
lui meci amical pe care Corv
inul Hunedoara l-a jucat 
înaintea stagiului de pregătire 
din Grecia. Terenul înghețat 
le-a pus probleme în debutul 
meciului ambelor formații, 
astfel încât a rezultat o 
repriză foarte echilibrată, fără 
prea multe ocazii de gol și 
care s-a încheiat cu scor alb. 
în mitanul secund antrenorul 
devenilor, Gică Barbu, a 
introdus în teren mai mulți 
juniori și astfel Corvinul a 
trecut la cârma jocului. Deși 
au ratat mult, hunedorenii nu 
au reușit să înscrie. După 
două bare, Corvinul reușește

Ardelean, lider la AJH
■ Nelu Ardelean a fost 
reales președinte al 
Asociației Județene de 
Handbal Hunedoara.

ClPRIAN MARINUȚ 

dprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Rolul important 
jucat de Nelu Ardelean la 
realizarea de către U. Remin 
Deva a celei mai importante 
performanțe din istoria hand
balului hunedorean i-a „cuce
rit” pe reprezentanții clubu
rilor din județ care au par
ticipat la adunarea generală 
a Asociației Județene de 
Handbal Hunedoara. Astfel, 
fostul președinte al U. Remin 
și președintele AJH Hune
doara, a fost reales cu una
nimitate de voturi ca preșe
dinte al AJH Hunedoara în

Corvinul s-a impus la limită în amicalul cu Mureșul Deva (Foto: ct)

deschiderea scorului prin 
Dăscălescu, în minutul 83, 
suficient pentru ca echipa mai 
bine cotată să se impună Ia 

cadrul adunării generale, 
desfășurată la finalul săptă
mânii. „Obiectivul meu a fost 
și va rămâne găsirea de 
soluții și de sponsori pentru 
a readuce sportul la semicerc 
la nivelul de performanță 
atins în 2002 de U. Remin 
care cucerea „Challenge Cup” 
și aducea în premieră în 
județ o cupă europeană. A- 
vem și acum echipe bune, 
există încă pasiune pentru 
handbal și sper că în curând 
o să avem din nou performa
nțe de top”, afirma Nelu 
Ardelean.

Pârtie ipanții la întrunirea 
AJH Hunedoara, reprezen
tanți (ai cluburilor Cetate 
Deva, SCM Deva, CSS Hune
doara, CSS Petroșani, CS 
Brad și Viitorul Deva, au de
cis prin vot afilierea la aso
ciație a clubului SCM Deva, 

limită cu 1-0. „Azi am întâlnit 
o echipă bună, dar care a 
căzut fizic în repriza a doua, 
în acest moment lucrăm

Nelu Ardelean
club înființat în 2005. De 
asemenea, a fost stabilită 
componența comisiilor de 
specialitate (arbitri, tehnică, 
disciplină) ale AJH și s-a sta
bilit programul competițional 
și bugetul pentru 2007. „Unul 
dintre obiectivele prioritare 

foarte mult în compartimen
tul defensiv pentru a crea si
guranță, dar' în stagiul din 
Grecia vom exersa și atacul”, 
explică atrenorul Corvinului, 
Titi Alexoi, motivul pentru 
care ultimele amicale ale 
hunedorenilor s-au încheiat 
cu scoruri la limită.
Dezamăgit de juniori

Primul meci amical din 
acest sezon pentru formația 
Mureșul Deva nu l-a mulțumit 
pe deplin pe antrenorul Gică 
Barbu. „în acest moment sun
tem la 60% - 65% din poten
țial, dar până la începutul 
campionatului vom fi pre
gătiți. în general sunt mul
țumit de prestația jucătorilor, 
mai puțin în privința junior
ilor care au dovedit în meci
ul de azi că au carențe în ceea 
ce privește disciplina tactică. 
Mai trebuie să acumuleze 
mult ca să poată ajuta echipa 
la promovare”, apreciază an
trenorul devean.

pentru acest an este înfi
ințarea la CNS Cetate Deva a 
unei clase speciale de hand
bal. Vom solicita sprijinul 
Inspectoratului Școlar Hune
doara pentru a transpune în 
realitate această inițiativă”, 
comenta Nelu Ardelean.

Ai verde pentru 
planurile tale
Crediț ipotecar
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• Cupa României. Meciurile tur din 
cadrul sferturilor de finală ale Cupei 
României la baschet masculin se vor juca, 
astăzi, după următorul program: CSU 
Ploiești - Dinamo București (ora 19, în 
direct pe TV Sport). Partidele retur vor 
avea loc pe 28 februarie, pe terenurile 
echipelor vizitatoare.

ffȚigareta II" cu

Optimist
București (MF) - Fun

dașul lui Getafe, Cosmin 
Contra, a declarat că 
Steaua are șanse de cali
ficare în optimile Cupei 
UEFA, deoarece adver
sara sa, FC Sevilla, e în 
scădere de formă.

Reziliere
Galați (MF) - Echipa 

Oțelul Galați efectuează 
un cantonament de zece 
zile în Cipru, la Lar- 
naca. Din lotul echipei 
gălățene nu mai face 
parte atacantul sud-co- 
reean Kim Sang Ki, care 
nu a reușit să depă
șească problemele de 
comunicare și a reziliat 
înțelegerea cu Oțelul.

Forget (Foto: FAN)

Capcană
București (MF) - 
Căpitanul nejucător 
Guy Forget a declarat 
că echipa Franței nu 
trebuie să piardă 
întâlnirea de Cupa 
Davis cu România, 
din primul tur al Gru
pei Mondiale, și con
sideră că, deși 
francezii sunt favoriți 
pe hârtie, meciul ar 
putea fi o capcană, 
întâlnirea va avea loc, 
în perioada 9-11 fe
bruarie, la Clermont- 
Ferrand.

Chivu incert

■ Clubul Dinamo este 
implicat în scandal, după 
declarațiile făcute de 
procurorul Mihai Popov.

București (MF) - Președin
tele FC Dinamo, Nicolae Ba
dea și președintele CS Dina
mo, Marcel Popescu susțin că 
numele clubului a fost citat 
pe nedrept în scandalul Țiga
reta II de către procurorul 
Mihai Popov care a spus 
neadevăruri și anunță că se 
vor adresa CSM și instanțelor 
pentru că Popov și-a depășit 
competențele. „Am constatat 
cu stupoare că numele clubu
lui Dinamo a fost citat pe 
nedrept, într-un scandal poli- 
tico-economic, de către dom
nul Mihai Popov, procuror ge
neral al Parchetului Curții 
Militare de Apel. Suntem sur
prinși deoarece FC Dinamo și 
CS Dinamo București nu au 
fost niciodată implicate, nici 
măcar în calitate de martori, 
în acest scandal mediatizat 
de-a lungul ultimilor ani

în ceea ce-1 privește pe 
domnul Petre Buduru, preșe
dinții de la Dinamo susțin că 
„nu există niciun element de 
învinovățire”. Ei citează 
adresa nr. 76 din 26.10.2000, 
primită de Buduru de la Par
chetul de pe lângă Curtea 
Supremă de Justiție, Secția 
Parchetelor Militare, din care 
rezultă: „s-a dispus scoaterea 
de sub urmărire penală pen
tru complicitate la infracțiu

Se reîntâlnesc la Jocul crimeiff

București (MF) - Căpitanul reprezentativei j 
României, Cristian Chivu (foto), nu s-a antrenat, i, 
luni, alături de ceilalți componenți ai lotului f 
convocat de selecționerul Victor Pițurcă în : 
vederea meciului amical cu Moldova, jucă- I 
torul legitimat la AS Roma suferind o miozită. i 
Fundașul anunțase că este ușor accidentat, i 
după ce a suferit o contractură musculară la i 
piciorul stâng în meciul cu AC Milan, din ; 
semifinalele Cupei Italiei, și s-a pregătit se
parat în prima zi alături de „tricolori”. •

Ofițerul de presă al FRF, Paul Zaharia, a : 
declarat că se fac eforturi pentru ca fundașul = 
Cristian Chivu să poată fi recuperat până la j 
ora jocului cu Moldova, programat astăzi, la i 
ora 17.00, pe stadionul Național din Complexul : 
Sportiv „Lia Manoliu”.

București (MF) - Liga Na
țională de handbal masculin 
programează, astăzi, o etapă 
intermediară, cea cu numărul 
XV, Dinamo și Steaua 
urmând să joace în aceeași 
sală, „Lucian Grigorescu”, 
dar de la ore diferite.

Etapa a XV-a a Ligii Națio
nale de handbal masculin va 
avea loc după următorul pro
gram: Dinamo București-Poli

Claudio Ranieri va fi prezent, pe 19 fe
bruarie, la Casa Fotbalului, la reuni
unea antrenorilor aflați sub contract cu 
echipele din Liga I și a Ii-a. La această 
întâlnire vor mai participa posesorii 
licenței „Pro” și cursanții „Pro”.

Patronul oltenilor. Adrian Miti- 
telu vrea reducerea pedepsei

(Foto: FAN)

Delegare
București (MF) - Me

ciul tur dintre Dinamo și 
Benfica, programat la 14 
februarie, la ora 22.00, la 
Lisabona (fotbal, Cupa 
UEFA, 16-imi) va fi con
dus la centru de croatul 
Ivan Bebek, ajutat la cele 
două linii de asistenții 
Tomislav Petrovici și 
Tomislav Setka. Arbitru 
de rezervă va fi tot un 
croat, Drazenko Kova- 
cici.

Delegat UEFA va fi 
Marton Esterhazy, din 
Ungaria, iar observator a 
fost desemnat suedezul 
Anders Frisk. 

nea de contrabandă, întrucât 
nu a rezultat că ați partici
pat la infracțiunea de contra
bandă din 23.03.1998 și 
16.04.1998”.

„Afirmațiile făcute de dom
nul Mihai Popov la adresa 
clubului și a domnului Petre 
Buduru nu reprezintă decât o 
încercare condamnabilă de a 
aduce prejudicii clubului Di
namo. Ultimele declarații ale 
domnului Mihai Popov sunt 
lipsite de adevăr și exced 
responsabilității poziției pe 
care o ocupă în cadrul Par
chetului Curții Militare de 
Apel”, afirmă Badea și Popes
cu.

FC Dinamo și CS Dinamo 
București anunță că vor 
acționa în consecință și se 
vor adresa Consiliului Su
prem al Magistraturii și ins
tanțelor juridice competente. 
Servicii secrete?

Procurorul general al Par
chetului Curții Militare de 
Apel, Mihai Popov, unul din
tre principalii anchetatori ai 
dosarului Țigareta, a declarat 
că afacerea Țigareta II a fost 
o afacere a Clubului Dinamo, 
iar exploatarea mediatică a 
cazului avea ca unic scop 
debarcarea de la putere a 
președintelui Emil Constan- 
tinescu.

„Afacerea aparținea fostu
lui colonel Petre Buduru și 
conducerii Clubului de Fotbal 
Dinamo cu prieteniile de ri
goare pe care nu vreau să le

Iași, Steaua București-HCM 
Bistrița, Poli Timișoara-Mi- 
naur Baia Mare, Uztel Plo- 
iești-„U” Cluj, HCM Brașov- 
Bucovina Suceava, CSM 
Medgidia-HCM Constanța și 
UCM Reșița-Pandurii Târgu 
Jiu.

De remarcat faptul că Di
namo și Steaua vor juca în 
aceeași sală, „Lucian Gri
gorescu”, dar la ore diferite,

Steaua și Craiova fac apel
București (MF) - Grupările 

FC Steaua și Universitatea 
Craiova au anunțat că vor 
face apel la decizia Comisiei 
de Disciplină a FRF, conform 
căreia cele două cluburi vor 
trebui să dispute trei, respec
tiv două etape la distanță de 
cel puțin 150 de km de pro
priile arene, plus că trebuie 
să achite o amendă. „între- 
bați-i pe membrii comisiei 
dacă au vrut să dea un exem
plu după ceea ce s-a întâmplat 
în Italia. Nouă nu ne-au dat 
explicații, ci ne-au spus doar 
unde ne încadrăm, între două

Nicolae Badea ia atitudine

dezvolt”, a spus Mihai Popov.
Procurorul general al Par

chetului Curții Militare de

Dinamo de la ora 16.00 și 
Steaua, de la ora 18.00. Sâm
bătă, derby-ul dintre cele 
două formații bucureștene nu 
s-a mai disputat, din cauza 
incidentelor dintre suporterii 
celor două formații, care au 
aruncat petarde și fumigene, 
inclusiv pe teren, obligând 
jandarmii să-i evacueze, iar 
pe oficialii meciului să anu
leze disputarea acestuia.

și patru etape, și ne-au dat 
trei. Vom face apel, bine
înțeles. Au fost argumente 
pro și contra aduse și de noi, 
și de ei, asta a fost decizia”, 
a spus directorul executiv al 
FC Steaua, Vaier iu Argăseală.

Președintele grupării Uni
versitatea Craiova, Gheorghi- 
ță Geolgău, prezent la ședință, 
a afirmat că este o decizie 
foarte aspră. „Vom face apel. 
Nu este normal să primim 
două etape de suspendare și 
o amendă atât de mare. Nu 
este din vina clubului ce s-a 
întâmplat”, a spus el.

(Foto: FAN)

Apel a apreciat că serviei®^. 
secrete au lucrat la aceasta 
diversiune.

Sala „Lucian Grigorescu"
(Foto: FAN)

Patronul grupării oltene, 
Adrian Mititelu, a menționat 
că dorește reducerea pedepsei 
la o etapă, așa cum s-a întâm
plat anterior cu FC Rapid. 
„Nu înțeleg din ce cauză am 
fost suspendați. Cert este că 
meciul cu Rapid îl vom juca 
în Capitală, cel mai probabil 
pe stadionul Cotroceni. Ne 
pare rău pentru suporteri, 
însă sperăm să-i avem alături 
și acolo. Am încredere în 
această echipă și chiar dacă 
ar fi să ne trimită în afara 
țării sunt convins că vom 
câștiga”, a spus Mititelu.

A deza-
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iVând ap. 2 camere (03)

• parter, balcon închis cu termopan, beci sub 
balcon, uși metalică, 2 intrări, prin balcon și 
scară Al. Crinilor, preț 125.000 ron. Tel. 
0723/227569. CD

• Gojdu, circuit centrală termică, izolat, preț 
130.000 RON, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• urgent zona piață centrală termică dec., 
balcon, contorizări, etaj 2, preț 38.500 euro, tel. 
0740/013971. (A2)
• dec, parchet faianță repartitoare, apometre, 
st=60 mp, zona I. Corvin, preț 1.150 mld., neg., tel. 
0742/290024. (A3)
• semidec, CT, gresie, faianță parchet laminat 
mobilat ușă schimbată balcon închis, zona 
Gojdu, preț 1.200 mld., neg., tel. 0742/290024. (A3)
• ctadt 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 Mărăști, bucătărie modificată balcon 
mare închis, ocupabil imediat, parchet, preț 
110.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• etaj 2, zona Zamfirescu, centrală termică 
termopan, parchet gresie, faianță ușă metalică 
instalații sanitarețrelectrice noi, modificăn. preț 
135.000 ron negociabil, tel. 0723/251498. 
0745/302200. (A4)

• etaj t cu intrări separate, balcon, hol central, 
parchet de stejar în camere, igienizat recent, 
ocupabil repede, preț 108000 ron negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0745/302200, 
0723/251498,232808. (A4)
• Aleea Armatei, contorizări, parchet, reparti
toare, preț 86.000 lei, tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• Aleea Constructorilor, Gojdu, balcon închis, 
beci, parchet, contorizări, preț 120.000 lei, tel. 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• dec, etaj intermediar, centrală termică 
proprie, Decebal, preț 137.000 ron, tel. 223400, 
0724/169303,0742/00522& (A5)
• dec, centrală termică proprie, geamuri 
termopan. suprafață mare, loan Corvin, preț 
130.000 ron, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• Minerului, centrală termică proprie, gresie, 
faianță ușă metalică parchet, preț 90.000. tel. 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• zona Dacia, etaj 2, circuit, balcon, contorizări, 
tel. 206003,230324. (A7)
• pe Titu Maiorescu, dec., etaj 3. s=54 mp, 
neamenajat, preț 130.000 lei, neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
• peBnrescuaDroapedeTrident,etaj2dec,s=50mp.  
preț 140000 lei, neg, tel. 206003,230324 (A7)
• în blocurile Mintiei, etaj 3, s=58 mp, dec., boxă, 
C.T., preț 155.000 lei, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zona Sala Sporturilor, semidec., etaj 4, 
acoperit cu tablă, neamenajat, balcon, preț 
87.000 lei, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zona Lic. Auto, dec., et. 3, C.T., parchet laminat, 
termopan, preț 80.000 lei. tel. 206003,230324. (A7)
• zona Piață 2 camere decomandate, modificat, 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc., 
mobilat și utilat, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere. CT, parchet, gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zonă centrală 2 camere decomandate, 
parchet, repartitoare, balcon închis, et. 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• sdec., multiple îmbunătățiri (gresie, faianță 
geamuri termopan, CT, parchet laminat, vedere 
pe 2 părți), etaj 3, zona Gojdu, preț neg., tel. 
0740/317314. (A9)
• dec., camere cu parchet, contorizări integrale, 
etaj intermediar, Bd. I. Maniu, Deva, preț neg., 
tel.231.800. (A9)
• deț, amenajat modern (CT, termopane, aer 
condiționat), mobilat, etaj 1, zona Zamfirescu 
Deva, preț 150.000 Ron, tel. 231.800. (A9)
• Brad, zona Oraș Nou, parter, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• Brad, semidecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală parchetat, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona Oraș Nou, modificat, termopane, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală modificat, living, balcon 
închis, gresie, preț negociabil, tel.0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• foarte urgent apartament 2 camere in 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)

• decomandate, împăratul Traian, st 100 mp, 
centrală termică amenajat, 2 băi, 2 balcoane, 
garaj sub bloc, preț negociabil, tel. 0726/710903. 
(Al)

• decomandate, etaj 1, îmbunătățiri, zonă 
bună în ON, Călan, preț negociabil. Tel. 
0726/684598. (7/5.02)

• decomandate, centrală termică parchet, 
balcon închis, bloc acoperit, zona Nicolae 
Bălcescu, preț 41.000 euro, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• urgent, zona Liliacului, amenajat, balcon, 2 băi, 
preț 168.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Minerului, etaj intermedair, 
balcon, centrală termică, preț 150.000 RON, neg., 
tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Bălcescu, et. intermediar, fără 
îmbunătățiri contorizări (repartitoare, gaz 2 
focuri, apometre) preț 128.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• dec, hol central, gresie, faianță CT, apometre, 
tremopane, ușă metalică, amenajat, zona Al. 
Neptun, tel. 0742/290024. (A3)
• dec, gresie, faianță parchet laminat, CT, 
termopane, ușă metalică, zona Minerului, preț 
1200 mld., neg., tel. 0742/290024,232060. (A3)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, garaj, CT, gresie, 
faianță, termopane, parchet laminat, modificat 
din 4 camere, superamenajat, zona 22 Decem
brie, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• 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 garaj și boxă mare, zona împăratul Traian, 
110 mp, etaj 2, cu centrală termică termopan, 
parchet, gresie, faianță 2 balcoane, poziție 
deosebită zonă liniștită, accept credit ipotecar, 
preț 80.000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200,232809. (A4)
• zona Udo, vedere pe 2 părți, bucătărie modi
ficată, centrală termică termopan, ușă metal, 
parchet gresie faianță preț 150.000 ron nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• etaj 3, contorizări la apă și gaz, parchet, gresie, 
faianță Al. Romanilor, preț 73.000 ron, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228.’(A5)

• etaj 3, centrală termică proprie, mobilă 
modernă gresie, faianță, multiple îmbunătățiri, 
Al. Streiului, preț 95.000 ron, tel. 223400, 
0720/387896,0740/914688. (A5)
• zona Gojdu, semidec., 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, tei. 206003,230324. (A7)
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• wgenă mobiat, central, municipiul Brad,
| preț negociabil. Tel. 0740/130417. (5/6.02)

i_____________________________________

• urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă gaz, preț 130.000 ron. Tel. 223336. (T)
• 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, preț42500 euro, tel. 0726/710903. (Al)
• semldecomandate, centrală termică

lopane, ușă metalică parchet laminat, 
.sie, faianță et. 2, zona Piață preț 131.000 ron, 

tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• decomandate, contorizări, repartitoare căl
dură balcon închis, et 3, b-dul Decebal, st 55 mp, 
preț 42.000 euro, tel. 0740/210780. (Al)
• Minerului, etaj intermediar, dec., centrală 
termică, gresie, faianță lavabil, parchet, balcon 
închis, mobilă nouă preț32.000 euro, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• bd. I. Maniu, etaj intermediar, dec., centrală 
termică preț 33.000 euro, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Dacia, etaj intermediar, balcon, centrală 
termică gresie, faianță preț 100.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• Zona pieței, et 2, semidec. faiar ă greș» 
ba* A preț 140.000 RON, tel. 221712, 
O7V<J5661.(A2)

• zona I. Creangă parter înalt, dec., balcon 
închis, beci, termopane peste tot, parchet 
laminat, 2 băi amenajate, ușă metal, C.T., 
ocupabil imediat, amenajat la cheie, s=78 mp, 
preț 65.000 euro, tel. 0745/640.725. (A7)
• piața M. Viteazul, parter înalt, balcon închis cu 
termopan, C.T., ușoare amenajări s= 72 mp, preț 
46.000 euro, tel. 0745/159.608. (A7)
• B-dul Dacia, et. 1, în circuit, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță, contorizări, s=70 mp, 
preț 47.000 euro, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zona Împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță termopane, 
CT, garaj + pivniță 42 mp, preț 82ÎOOO 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)

• dec., baia (gresie, faianță), termopane, 
camere cu parchet, CT, balcon, etaj intermediar, 
garaj sub bloc, zona pieței centrale, Deva, preț 
75.000 euro, tel. 212.141. (A9)
• dec., hol central, balcon, etaj 3, zona Progresul, 
Deva, preț 155.000 Ron, neg., tel. 231.800 (A9)
• Brad, zona centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel.0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad,2teraseînchise,zona  B, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483.  (A1U)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• in Deva, orice zonă indiferent de amenajări 
sau etaj, evaluare la vedere, se oferă de la 
135.000 ron până la 200.000 ron, cu plata urgent, 
tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)

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

Numele____
Prenumele _
Adresa: Str.
Nr._____ Bl._
Localitatea.
Telefon_____
DA □ vreau să primesc in fiecare dimineață, 
GRATUIT, timp de o lună, la adresa de mai sus, 
cotidianul Cuvântul liber.

Sc.____Ap.______

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

CI NOȘTI AVANTAJELE OFERITE DE 
CUVÂNTUL LIBER?
1 Cotidian local prezent pe piață 6 zile din 7 
(apare și sâmbăta);
2 Sâmbăta, talon gratuit de mică publicitate;
3 In Deva și Hunedoara, distribuție proprie; 
ziarul sosește acasă la prima oră a dimineții;
4 Cotidian de 12 pagini color cu rubrici din 
domeniile: economic, social, politic, cultură, 
educație, sport, telefonul cititorului etc.;
5. Vineri, Jurnal Tv GRATUIT;
6. în fiecare zi de luni, Cuvântul Liber te ajută 
să ți găsești job-ul potrivit, oferindu-ți o listă 
completă a ofertei locurilor de muncă din 
județ.
7. Concursuri pentru toate vârstele, cu premii 
atât de atrăgătoare!

Super oferte la Flexicredit!
Vino în perioada 15 ianuarie - 28 februarie 2007 la Raiffeisen Bank și beneficiază 
de super oferte la creditele de nevoi personale:

■ La creditul de 5.000 euro economisești 350 euro*.  Rate jnciră de numai 68,59 euro!
* La creditul de 10.000 euro economisești 2.O8O euro’, Rată lunară de numai 126,14 euro!

In numai 24 de ore! Fără avans, fără girant, fără justificări!

jurnal

‘Reducere la suma totală rambursată m cazul unui credit standard de nevoi personale nenominalizate, 
acordat pe o perioada de 10 ani.

D.A.E. 15,86% pentru pachetul promofional de 5.000 euro, acordat pe o perioadă de 10 ani. 
D.A.E. 13,55% pentru pachetul promoționcil de 10.000 euro, acordat pe o perioada de IO ani,

h< jam> i..J<.h<il iii < «iiiiir S|t41 j,d<’ < uvajiluJ liber sau trimite 1 la OP 1, CP 3 Deva sau pe adresa SC Tnibnn Media SRL, Deva, str. 
?? i >< • < K.l/t . hi .5/A t ctiii ti mbij-juaLi suplimentare sunați ia 0254/21J275, uit. «806, {x?rsoanâ de contact Magdalena Șerban.

Raiffeisen 
A BANK Sună acum la 0800 802 02 02
Bancu fiu

www.raiffeisen.ro
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http://www.raiffeisen.ro
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WIEN

★ ★★★

BUCĂTAR
Condiții:, 

experiență în domeniu minim 2 ani 

* vârsta maximă 50 de ani

OSPĂTAR
Condiții: 

experiență minimă 2 ani Tn domeniu 
cunoștințe limbi străine, preferabil limba engleză 

* prezență plăcută
• abilități de comunicare șl relațlonare.

s 
§ 

CV-urile se depun la sediul Hotelului WIEN, Calea Zarandului nr. S5 sau se trimit pe fax 
233331, e-mall; Georglanaahotehvien.ro, pânâ la data de 14.02.ZD07.

Vând ap. 4 camere (07)

• zonă centrală, 80 mp, 2 balcpane, termopane, 
parchet laminat, ușă metalică, 2 băi cu gresie și 
faianță, preț 180.000 ren. Tel. 0254/611615, după 
ora 16, și 0749/065938 (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, balccn mare, st 96 
mp, contorizări, preț 56.000 eurp, tel. 
0726/710903. (Al)
• urgent zona Dorobanți, amenajat modern, 
st=U0 mp, preț 65.000 euro, tel. 0740/013971. 
(A2)
• semidec, parchet apometre, et 3, zona Gojdu, 
fără îmbunătățiri, preț 1500 mld, neg, 
0742/290024,232060. (A3)
• dec, CT, 2 balcoane, 2 băi, gresie, faianță, beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, super 
amenajat. 0742/290024,232060. (A3)

A

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

D-| Computer ■
□W Troubleshnoters

TECHNOLO^Y ȘQLVrO

Probleme cu calculatorul ? 
Service, reparații, rețele, § 

vânzări calculatoare, f 
imprimante la 230441

Facturi, chitanțe, gestiune, 
contabilitate, producție conform 

noului COD FISCAL-sunați la 230449 sau 211446

c,

două ștampile dintr-un FOC I
UNA PENTRU BIROU 
UNA PENTRU BUZUNAR 1

j (74875)

f WltZE MODA
■ TTXX, ■_ ■ r*4l StTT'V-A-E

_ — _ ACCESORII Șl ÎMBRĂCĂMITE
1 TOTUL LA NUMAI:

ANGAJEAZĂ: ,
VĂNZĂTORE MAGAZIN DEVA Șl 

COMPLEX COMERCIAL ' 
PALIA ORĂȘTIE !

! LIMBA ITALIANĂ CONSTITUIE AVANTAJ 
j INF.LA Nr. 07M/M8.057
l CV-UL LA FAX 0254/216.022

DEVA STR. 1 DECEMBRIE Nr. 1f( LÂNGĂ CLUB RENO > Șl ORAȘTIE-COMPLEX PALIA
55 LEI 65 LEI

COLMACO covoare Cisnădie
BENE
Internațional

<4

Case de vacanță (15)

stocului! • P+l cu terasă în stațiunea Geoagiu-Băi. Tel. 
0254/241044, după ora 17. (T)

(776491

• casă hi satul Bretea Mureșană loc central, 
oreț negociabil. Tel. 0254/215795. (T)

A

ll

OEVA. str. Ion Creanqa, bl. 25, ap. 2

cvwtrul oe «r•cam

Centrul de Afaceri "mașter
Organizează cursuri de:

Administrator pensiune 
turistică ș» agrotoristică 

•> Manager în turism 

înscrieri zilnic, între orele 9-16, 
până la data de 15.O2.2OO7 

Adresa contact: Deva, Bdul 22 Decembrie Nr. 37 A

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS3
■ TÂMPLARIE PVC Șl ALUMINIU PROFILE REHAU
■ GEAM T1RMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
• 10% REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!
TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA 
IMPEX

închiriază secție de producție confecții, complet utilată, 
mașini liniare și speciale, în suprafață 

de 240 mp, zonă centrală. 
Informații la telefon: 0254/612.582 

0722/641.038

• 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)
• et 1, dec., 2 balcoane, CT proprie, zona 

. Progresului, preț 55.000 euro, neg., tel. 223400,
0742/005228,0724/169303. (A5)
• dec, et3, centrală termică proprie, living, 2 
băi, 2 balcoane, st * 102 mp, amenajat modern, 
Bd. 22 Decembrie, preț 70.000 euro, neg., tel. 
223400,0720/387896,0740/914688. (A5)

330025 - Deva
Tel./Fax : 0254/213510 
e-mail: stamprod®rd$iink.ro

79,99ron/set*

'Pentru diametrul de 24 mm

OO
§
£

DEVA
Bd. 1 Decembrie 20 A 

I centrul vecbi i
0254.212.215 

l.uni-Vineri 10.00-18.00 
Sâmbătă 10.00-13.00

• AL Laleleor, termopane, CT proprie, bucătărie 
mare, cămară în balcon, preț 45.000 euro, neg, 
tel. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5)
• zona parc, dec, etaj 1, s= 120 mp, amenajat, 
C.T., preț 115.000 euro, neg, tel. 0745/640725. (A7)
• str. Carpați, dec., etaj 1, neamenajat liber, preț 
175.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Miorița, dec, C.T., etaj 4, acoperit cu 
tablă neamenajat, preț 50.000 euro, neg, tel. 
206003,230324 (A7)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, inst. sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et. bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288. (A8)
• dea, 2 băi, CT, balcon închis, etaj 3, zona 
Progresul, preț 55.000 euro neg., tel. 231300. (A9)

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. 
0745/786578. (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)

• Deva, E. Văcărescu, 4 camere, 2 băi, 
bucătărie, garaj, curte comună Informații 
tel. 0721/435255. (4/5.02)

• 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, 128.000 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, CT., 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)
• în Sântifialm, 5 camere, baie, bucătărie, living, 
terasă construcție relativ nouă CT, curte, ST - 
400 mp, preț 90.000 euro neg., tel. 0745/511.776. 
(A9)

Calculatoare si accesorii 
(51)

Piața Victoriei 5B/10
tel. 0354-405-002.0254-235-509

Deva str.Ulpia nr.15
Tel.:+40 - (O) 254-215294; 215770; 0728/285576; Fax:+40-(0)-254 218151; e-mail; office.deva@deva.acomin.ro

ANGAJEAZĂ

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

MAIȘTRI
-domeniul construcții

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

DULGHERI 
FIERARI BETONIȘTI 

ZIDARI 
FAIANȚARI 

MUNCITORI NECALIFICAȚI 
MECANICI UTILAJE (buldoexcavator, mică mecanizare) 

CONDUCĂTORI AUTO

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

Informații la telefon: 0254.215.294 - 0254.218.151(fax) Ș

Secretariat, e-mail: office.deva@deva.acomin.ro i
C.V.-urile pot fi trimise prin fax, e-mail sau depuse la secretariatul firmei.

îl
• uregent 1h Deva, zonă centrală 3 camere, baie, 
bucătărie, hol, terasă încălzire centrală garaj, 
curte, piscină preț 150.000 euro neg., tel. 231300, 
0745/511.776. (A9)
• (D+P), 6 camere, 2 băi, camere cu parchet, 2 
centrale termice (pe gaz și pe lemne), garaj, 
anexe, ST - 800 mp, zona Para Deva, preț 190.000 
euro neg., tel. 212.141,0745/511.776. (A9)
• urgent, în Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), piscină curte, ST - 580 mp, zonă 
ultracentrala Deva, preț 150.000 euro neg., tel. 
231300,0740/317313. (A9)
• Brad, zona Țărățel, casă cu 2 camere, hol, 
pivniță grădina, preț atractiv, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zona Buceș, casă 5 camere, anexe, teren, 
apă curentă preț atractiv, tel.0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, zona Hertești, șură grădină și 2 ha teren, 
preț atractiv, tel.0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• Brad, zona centrală casă cu 5 camere, living, 
anexe, garaj, 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, cem. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613366 și 
0788/090.040. (A10)
• Brad, zona A, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, apă curentă posibil priva
tizare, preț negociabil, tel. 0254/613.366,' 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)

Cumpăr casă (14)

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

Vând case la țară (17)

• 3 camere, grădină anexe gospodărești, Dobra, 
Str. Vile, nr. 3. Tel. 283270,0747/414784. (T)
• casă 2 corpuri, cărămidă satul Teiu, 6 
camere, 2 holuri mari, teracote, fântână vie, 22 
ari arabil și 3 ha pădure, foarte avantajos. Tel. 
0728/761284,0724/586264.

• casă, anexe, încălzire centrală locali
tatea Crișcior, Str. Carierei, nr. 4, preț rezo
nabil. Informații la tel. 0745/033735, 
0745/784124. (1/5.02) 

• casă, in comuna Unirea, lângă Hațeg, preț 
negociabil. Tel. 0727/386660. (T)

• casă h Bârcea Mare, construcție nouă 
cărămidă 2 camere, bucătărie cu gresie, 
cămară baie, pivniță pod, magazie, garai, 
încălzire cu gaz, sobe de teracotă 
zugrăvită mobilată curte, grădină peste 
1000 mp și 3 ha teren, preț 100.000 euro. Tel. 
212428(11/2981)

• 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.(4’

Vând garsoniere (19)

• zonaoHraccntrak etaj 7. Tel. 0749/023440. CT)

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

• semidecomandat®, 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)
• semidec, bucătărie, faianță gresie, parchet, 
apometre, balcon, Dacia, preț 65.000 RON, tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, amenajată etaj intermediar, zona Dacia, 
preț 67.000 RON, tel. 0741/154401,227542, seara. 
(A2)
• semidec., bucătărie, baie, balcon închis, 
contorizări, etaj intermediar, zona I.Maniu, preț 
76.000 RON, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)

542. seara. (A2)
• semidec, bucătărie, baie, balcon, CT, etaj 
intermediar, Dacia, preț 20.000 euro, tel; 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• Dacia, et 4, semidec., s=26 mp, baie și 
bucătărie, balcon închis, contorizări, preț 59.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• bd. 22 Decembrie, dec., et. 4/8 s=46 mp, 
balcon, amenajat, contorizări, termopane, preț 
100.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Bejan, et 3, semidec., balcon, gaz 2 focuri, preț 
56.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)

SC GENERAL SERVICE GRUP SRL DEVA

Str Portului nr.2,

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

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

BANCA COMERCIALA
^CARPATICA

Capital sodal subscris y vărsat 115 735 065>Me ‘ RB-PJR-32-045/15.07.1999 * RC J2Q'40/2003 ‘ C.U.I-15126725

BANCA COMERCIALĂ CARPATICA SA 
SUCURSALA DEVA

organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, 
pentru Reprezentanța Hunedoara

I. ADMINISTRATOR CREDITE, ADMINISTRATOR CONT
în următoarele condiții:

- studii superioare de specialitate
- bune cunoștințe în domeniul financiar-bancar
cunoștințe operare PC

- capacitate de lucru în echipă

bune abilități de comunicare, spirit organizatoric, dinamism, tenacitate
- bune abilități de negociere, planificare

- asumarea de responsabilități și inițiativă
- motivați pentru realizarea unei cariere bancare
- experiența bancară în domeniu constituie avantaj

II. AGENT DE PAZA

• vârsta minimă 18 ani
. - absolvent de studii generale sau medii
- apt medical pentru exercitarea funcției de agent de pază

. - fără antecedente penale
- bune abilități de comunicare
- deținerea atestatului eliberat de poliție sau a certificatului de absolvire a 

cursului de agent de pază, precum și experiența în domeniu constituie avantaje.
Cei interesați sunt rugați să trimită CV-ul însoțit de scrisoarea de intenție, până la data 
de 18.02.2007. la nr, fax: 0254/228126 sau la sediul sucursalei din B-dul N. Bălcescu, 
bl. 12A, parter. Persoanele selectate vor fi informate telefonic asupra datei și orei de 
susținere a concursului.

(77972)

(

• Dacia, cameră de cămin, parter, amenajată 
mobilată contorizări, preț 26.000 RON, tel 
0745/367893. (A2)
• Gojdu, et 1, bucătărie, baie, apometre, pre 
76.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• urgent semidec, parchet, gresie, faianță 
repartitoare, balcon închis,etaj intermediar 
zona Mârăști, preț 670 mii., tel. 0742/290024 
232060. (A3)
• ugent semidec, parchet CT, mobilat aragaz, 
frigider, mașină de spălat, TV, et. intermediar, 
zona Dacia, st=32 mp, preț 670 mii, tel. 
0742/290024,232060. (A3)
• zona Decebat cu balcon mare închis,
contorizări, parchet, bine întreținută liberă 
imediat, ideal pentru investiție, încf ere 
urgent ■ preț bun, 80.000 ron negociabil, M 
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, tocărielemn 
stare bună contorizări, ocupabilă repedg, preț 
75.000 ron negociabil, tel. 0788/165703, 
0745/302200. (A4)
• et L parchet, balcon închis, instalație pt. 
centrală termică contorizări, fără îmbunătățiri, 
Calea Zarandului, preț 65.000 ron, neg., tel. 
223400,0724/169303,0742/005228. (A5).^i0
• et 3, gresie, faianță contorizări, Al. Romanilor, 

tel. 2^>.iP72y/J87896,

' • dec.et3.oresie.faianță.cbhtbîizăriiaSii
gaz (2 focuri)balcon închis, interfon.vHMscu, 
preț 60.000 ron, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• urgent zona Dacia, dec., et. bun, baie, 
bucătărie, parchet, apcmetre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578. (A8)
• zona Dada, 1 cameră baie, parchet mamiură 
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)
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parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider In publicarea de ziare 

T și servicii Intemet în vestul Austriei, In nord-estul
, Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș-

Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

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

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 

distribuitor de presă 
pentru Deva

Cerințe:

• 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, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, int. 8808.
Persoană de contact: Camelia Giga, 

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

(32135)

• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră, gresie, faianță, inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată, preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288 (A8)
• dec., amenajată (gresie, faianță), mobilată, 
cameră cu parchet, CT, zona Dacia, Deva, preț 
21.000 euro >-eg., tel. 231800,0740/317.314. (A9)

Cumpăr garsoniere (20)

• foarte ui ii, garsonieră in 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)
• dec., zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva ofer prețul pieței, tel. 231800,0740/317-314. 
(A9)

Vând alte imobile (27)

• Brad, zona Blăjeni, cabană din lemn, 60 mp, 
mobilată, curent, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483.  (A10)

Anunț licitație
SCEuroconsult SRL Deva

Lichidator al SC EUROSIGN SRL Deva -ÎN FALIMENT
ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE

ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII URMĂTORULUI BUN

DIN PATRIMONIUL SC EUROSIGN S.R.L.
- Mașină de frezat marca Striebig model Econom II tip 5192 E - preț de pornire a 

licitației 2S.000 lei + TVA
Licitația va avea loc în data de 16.02.2007. ora 12, la sediul lichidatorului din Deva, 

str. M. Kogălniceanu, nr.4, cam. 18, et.1, jud. Hunedoara. Informații la tel. 0254/231279. 
înscrierea la licitație șl achitarea garanției de participare de 10% din valoarea bunului 
licitat se fac cel târziu cu o oră înainte de organizarea licitației, la sediul SC Euroconsult 
SRL Deva, str. M. Kogălniceanu, nr. 4, cam.18, și reprezintă condiții obligatorii pentru 
participarea la licitație.

(77910)

gestionar și manipulant marfa

- societate în reorganizare juridica - organizează vânzarea prin UCfTAȚIE 
PUBLICA, in data de 15.02.2007, ora 11,00, la sediul din Orăștie, str. Gh. Lazăr, nr. 
2, jud. Hunedoara, a următoarelor bunuri mobile:

- Mașină cusut PHAFF (2 buc.) =
- Mașină cusut ADL£R'(1 buc.) =
- Mașină cusut ADLER (3 buc.) =
- Mașină cusut ADLER TIP 167-373 (1 buc.) =
- Mașină cusut ADLER TIP 167-373 (1 buc.) =
- Mașină cusut CS 226500/G (1 buc.) =
- Mașină stoluri reversibil (1 buc.) =
- Mașină cusut Rimoldi UMC (2 buc.) =
- Mașină cusut ADLER tip 167-373 (2 buc.) =
- Mașină cusut DK. ADL (1 buc.) =
- Mașină cusut PHAFF (1 buc.) =
- Pupinel electric (1 buc.) =
- Masă mașini (2 buc.) =
- Dulap 3uși(1 buc.) =
- Dulap 2 uși (2 buc.) =
- Dulap vestiar (1 buc.) =
- Dulap vestiar (1 buc.) =
- Dulap vestiar (3 buc.) -
- Dulapuri metalice (2 buc.) =

Garanția de participare la licitație este de 10% din valoarea bunului pentru 
care se licitează.

Caietul de sarcini și orice informații sunt la dispoziția eventualilor cumpărători 
la sediul societății din Orăștie, str. Gh. Lazăr, nr. 2, jud. Hunedoara, și la tel. 0724- 
256676.

(77801)

Vând terenuri (21)

• două terenul intravilan, fiecare 2900 mp,. 
comuna Brănișca, preț negociabil. Tel. 
0788/665747. (11/6.02)

• două terenul extravilan de 6.000 și 24.700 mp, 
localitateaToitești ■ Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă, titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)
• intravian In Băcia, la 15 km de Deva apă, 
canalizare, curent, gaz, preț 20 ron mp. Tel. 
0254/233974,0724/388452. (T)
• pădure h 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)

1.052,16 lei RON/buc. 
578,69 RON/buc. 

1157,38 RON/buc. 
1388,85 RON/buc, 
1052,16 RON/buc. 

984 RON/bUc. 
1767,6 RON/buc. 
1227,5 RON/buc. 

1157,37 RON/buc. 

2367,15 RON/buc. 
1262,59 lei RON/buc.

150 lei RON/buc. 
60. lei RON/buc.

150 lei RON/buc. 

80 lei RON/buc. 
80 lei RON/buc.

1OO lei RON/buc. 
120 lei RON/buc.

300 lei RON

Decese (75)Familia Neagu Valentin și Adina mulțumește tuturor celor care i-au fost alături în greaua pierdere pricinuită de decesul celui care a fost un minunat tată
ȘERBAN PETRU

Dumnezeu să-l odihnească in pace!

Cu adâncă durere în suflet familia anunță încetarea din viată, după o grea suferință, a celui care a fost
GAVRILĂ NEGREA CONSTANTINj Trupul neînsuflețit este depus la capela din Micro 15, cimitirul Bejan. înmormântarea va avea loc joi, 8 februarie, ora 14.00.

Dumnezeu să-l odihnească in pace!

(1/07.02)
• intravilan, st 1500 mp, fs 11,5 m, între case, 
preț 28 euro/mp, negociabil, tel. 0740/210780. 
(Al)
• urgent, teren intravilan, st=1.250 mp, cu 
cabană, 2 fântâni, curent, zona prelungirea 
Vulcan, preț 30.000 euro, neg., tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• urgent, grădină + construcție casă, livadă, 
fântână curent, st= 1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• teren intravilan, st=1550 mp, fs 20 m, zona 
Bârsău, preț 35.00 ron, tel. 0742/290024,232060. 
(A3)
• teren intravilan, st=6251 mp, fs 20 m, ideal pt. 
casă, facilități: apă, curent, gaz, acces din drum, 
zona Sântandrei, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• in Deva, zona, Eminescu, parcelat, de la 500 
mp, la 800 mp, teren plan, formă dreptunghi
ulară, poziție bună, ideal pt. investiție, 
construcție casă, acte la zi, preț de la 15 
euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• la DH7, între Sântandrei și Simeria, 3 parcele a: 
1.800 mp, 1.600 mp, 1.100 mp, preț 25 euro/mp, 
tel. 223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• teren extravilan in suprafață totală de 160.000 
mp, parcelabil în parcele cu suprafețe de 6.000 
mp -18000 mp, situat între Deva și Simeria, preț 
3 euro/mp, neg., tel. 223400, 0721/577366^ 
0740/914688 (A5)
• st = 1.000 mp, din care 400 mp intravilan în 
zona Uzo Balcan, pteț 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 intravian, 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, fțiO m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, Ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• intravilan, în Deva, zona Zăvoi, S -1000 mp, FS 
- 18, utilități în zonă, preț 80 euro/mp, tel. 
212.141,231.800,0745/511.776. (A9)
• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
8 euro/mp, tel. 231300,0745/511.776. (A9)
• zonaSântuhalm spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• intravilan, Deva, zona Dorobanți. S-220mp, F - 
22 M, pentru construcție case, toate utilitățile, 
tel. 0745/511.776 (A9)
• urgent, teren intravilan. Deva, 6000 mp. la DN 7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcelă, între 550-800 mp, zonă de case, 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 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. 
0254/613366,0788/040.490.0788/158.483. (A10)
• Brad, 1 ha intravilan, zona B, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 05 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanță, ia șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366.0788/040.490. (A10)

Cumpăr teren (22)

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

Vând spații comerciale (25)

• Deva, 150 mp, P+1+ teren, 2 garaje, centrală 
termică, canalizare, apă, gaz, 82.000 euro, tel. 
215212.(Al)

COLEGIUL TEHNIC AGRICOL 
.ALEXANDRU BORZA* GEOAGIU

organizează cursuri de calificare în următoarele meserii:
- lucrător în creșterea animalelor

- preparator produse lactate
- lucrător în agricultură

înscrierea candidaților și relații suplimentare, 
la secretariatul colegiului, telefon: 248.518.

(77920)

A

V

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

Imobile chirii (29)

• tochMez depozit, în Deva, 900 mp. Relații 
la tel. 0724/285438. (11/2.02)

• 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 spațiu destinat 
pentru birouri, suprafață 94,82 mp, preț 18 
ron/mp. Tel. 0254/212504. (5/2.02)

• 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, ușâ metalică, preț'400 ron + avans'2 luni? 
tel. 0742/290024,232060. (A3)
• S - 45 mp, zonă ultracentrală, Deva, preț 20 
euro/mp, tel. 231.800. (A9)
• caut pentru închiriat garsonieră, în Brad, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (Al 0'

Cumpărări spatii comerciali 
(26)

• Deva, zonă centrală, S - 60 mp, ofer preț bun, 
tel. 231.800,212.141. (A9)

Auto românești (36)

• vând Dada Nova, af 1996, benzină + gpl, 
preț 4700 ron, negociabil. Tel.0723/432570. 
(6/5.02)

• vând Dada 1310, af 1990 și set motor nou, unic 
proprietar, preț negociabil. Tel. 0254/213509, 
0744/616167. (T)

• vând auto Solenza, af 2004, preț nego
ciabil. Tel. 0745/033735. (1/5.02)

• vând urgent Volskwagen Passat Variant
1,9 TDI full-options, consum 4,5 ■ 51, af 1994, 
preț negociabil. Tel. 0740/130417. (5/6.02)

• vând Volvo V40 1,9 TDI, af 2001, full-electric, 
ABS, SRS, MP3, jante Al 16 inch, climatronic, preț 
8500 euro, persoană fizică Tel. 0723/227569.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând 2 tractoare U 650, combină Class, 
semănătoare de grâu aproape nouă și adaptor 
nou pentru semințe mici, semănătoare de 
porumb, 2 pluguri cu 3 brăzdare, un plug cu 2 
brăzdare normal, un plug cu 2 brăzdare 
reversibil, prășitoare, pompă de erbicidat nouă 
presă de baloți pe ață, grape, sămânță de 
lucerna și sămânță de porumb Turda 200. Tel. 
246342,0745/4687&. (9/5.02)

Piese, accesorii (42)

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

Comemorări (76)

Cu adâncă durere în suflet familia anunță că se împlinesc 6 săptămâni de la trecerea în neființă a celui care a fost un bun sof, tată, socru, bunic și străbunic
PÂRĂU SIMIONParastasul și slujba de pomenire vor avea loc duminică 11 februarie, la Biserica ortodoxă din satul Voia.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Mobilier și interioare (47)

• vând 2 uși simple cu toc. geam dublu cu toc și 
18 geamuri simple fără toc. Tel. 711063, 
0723/455092. CT)
• vând dulap haine, bibliotecă mare, bibliotecă 
mică aragaz, măsuțe, 2 fotolii, birou mare, covor 
persan 33/4,3 m, mobilă bucătărie. Tel. 
0723/851439. (T)
• vând măsuță rotundă, de sticlă, cu picioare 
metalice aurii, preț 90 lei. Tel. 718852. (T)

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând costum bărbați, nr. 48, culoare gri - petrol, 
stofă foarte bună stare impecabilă preț 
convenabil, și pantofi bărbați, din piele, noi, nr. 
41, culoare neagră, preț avantajos. Deva, tel. 
0254/222945. (10/6.02)

Materiale de construcții (53)

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

• vând bile (grinzi) noi, 2 legături de lațuri noi. 
scânduri, piatră pentru construcție. Tel. 
0254/215795. (T)

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vând un tablou din secolul XIX „Diana la 
scăldat" și o betonieră confecționată acasă Tel. 
0728/154800. (T)

Electrocasnice (56)

• vând agregat ladă frigorifică, 500 Wați, 
complet, cu capsulă nouă ofer garanție, preț 100 
euro. Tel. 218165, după ora 20. (T)

Instrumente muzicale (60)

• vând pian cu coadă, preț negociabil. Tel. 
0254/215795. CD

Altele (61)

• cumpăr lăzi de plastic. Tel. 0723/301857. CD
• vând fereastră în 2 canate, cu toc, nouă, preț 
negociabil. Tel. 0254/215795. (T)
• vând storcătoare miere de albine, inox, rame 
stupi diferite, noi, din tei, colectoare de polen, 
canistre din tablă 201. Tel. 0254/217445. (T)
• vând țuică de prună calitate excepțională ideală 
pentru orice eveniment preț negociabil, în funcție 
de cantitate. Tel. 212242,0721/400563. CD
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Consultanții noștri 
de vânzări, 
la dispoziția ta!
Mihaela Stroia 0720 - 400 438 
Anca Bobora 0721- 513 871 
Sorin Flori 0720 - 487 389

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

(1/1.02)

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Stiopa Steier Amali Ziri Maria. Se declară nul. 
(7/6.02)
• pierdut legitimație de serviciu eliberată de SE 
Deva - Mintia, pe numele Feieran Mihai. Se 
declară nulă. (8/6.02)

Prestări servicii (72)

• mă ofer să fac menaj și alte munci 
gospodărești numai la familii serioase; ofer și 
pretind seriozitate.Tel. 0723/851439. (T)

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

• SC Olimpia Travel SRL efectuează transport 
persoane Italia. Germania, Franța, Belgia, Anglia, 
Spania. Portugalia la destinație. Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (76820)

Oferte locuri de muncă (74)

• angajăm asistenți medicali generaliști de 
preferință cu experiență Relații la tel. 
0788/240554,0744/561280. (5/5.02)
• angajez muncitori necalificați și paznici, 
salariu atractiv. Tel. 0720/262818 (2/6.02)
• CEB nr. 2 Deva, Aleea Patriei, nr. 6, organizează 
concurs pentru postul de Administrator Finan
ciar III, studii superioare de specialitate, 
vechime minimă 3 ani, în data de 26.02.2007, ora 
10. Relații la tel. 0254/215076. (4/6.02)
• Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7 Deva, Al. 
Patriei, nr. 6, organizează concurs pentru 
ocuparea postului de muncitor calificat tr. II 
(bucătar), studii medii, în data de 20.02.2007, ora 
10. Tel. 0254/215076. (3/6.02)
• magazin încălțăminte, centru Deva, angajează 
vânzătoare. Relații latei. 0727/881104. (9/6.02)
■ Protego Cfeaning angajează > orașul Hațeg, 
femei și bărbați peni u " ii de curățenie, 

profesională, fără 
B* tel.

0723/604331.(77955)
• 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 angajează vânzătoare 
pentru magazin alimentar în Deva. Condiții: 
experiență minim 6 luni; vârsta maximă 35 de 
ani. Tel. 0254/231000. (1/6.02)
• societate comercială cu sediul în Deva anga
jează muncitori necalificati 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 trimit la fax 0254/224111. (11/2.02)

RECLAME

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro


miercuri, 7 februarie 2007 IAGAZIN /12

• încă o victimă. O adolescentă în vârstă 
17 ani din Egipt a murit după ce s-a 
îmbolnăvit de gripă aviară, ridicând la 12 
numărul deceselor provocate de virus în 
această țară.

• Risc scăzut. Vitamina D poate reduce 
riscul de apariție a cancerului colorectal cu 
66% și la sân cu 50%, este concluzia a 
două studii publicate ieri în Statele Unite.

L-au premiat jurnaliștii
Paris (MF) - Gerard Depardieu a primit 

premiul Lumiere pentru cel mai bun actor 
din partea Asociației presei străine de la 
Paris, echivalentul francez al premiului Glo
bul de Aur. Gerard Depardieu (59 ani) a fost 
recompensat pentru interpretarea foarte bună 
din lungmetrajul „The Singer”. Thriller-ul 
realizat de Guillaume Ganet, „Teii No One”, 
despre un văduv a cărui soție descoperă că 
nu este moartă, a câștigat premiul pentru cel 
mai bun film. Pascale Ferran a fost recom
pensat cu premiul Lumiere pentru cel mai 
bun regizor, pentru „Lady Chatterley”, iar 
protagonista filmului Marina Hands a primit 
premiul pentru cea mai bună actriță.

O fetiță din grupul 
etnic Jinuo a participat 
ieri la cel mai impor
tant festival al lor, Te 
Mao Ke, intr-un sat 
aflat în apropiere de 
orașul chinez Xishuang- 
banna. (Foto: epa)

Vedete la un dejun de gală

„Indiana Jones 4"
Los Angeles (MF) - 

Partea a patra a aven
turilor celebrului aven
turier Indiana Jones, 
interpretat de actorul 
Harrison Ford, va fi 
lansată în Statele Unite 
în mai 2008. Filmările la 
pelicula regizată de 
Steven Spielberg vor 
începe în iunie 2007 și 
este foarte posibil ca 
producția să fie prezen
tată în premieră la 
ediția din 2008 a Festi
valului de la Cannes.

Carte în loc 
de sex

Londra (MF) - Majori
tatea adulților preferă să 
citească o carte bună 
înainte de culcare decât 
să facă sex cu partenerul, 
este concluzia unui son
daj realizat de compania 
hotelieră Travelodge. 
Rezultatele sondajului, la 
care au participat 2.000 
de persoane, indică fap
tul că sexul este a patra 
opțiune în topul „activi
tăților preferate” în pat, 
după cititul unei cărți, 
vizionarea unei emisiuni 
la televizor și somn.

Sutherland
(Foto. EPA)

Va filma 
m România
București (MF) -
Actorul Kiefer Suther- 
land va interpreta un 
rol principal în thriller- 
ul fantastic „Mirrors", 
ce se va filma parțial 
în România, începând 
din primăvară. Filmul, 
în regia francezului 
Alexandre Aja, va fi 
finanțat de New 
Regency - o com
panie fondată în 
1991, care a produs 
„Dl. și d-na Smith" - 
și va fi distribuit prin 
intermediul studioului 
20th Century Fox. 
Sutherland va juca 
rolul unui fost polițist 
care lucrează ca 
paznic la un mall și 
descoperă ceva ciu
dat în oglinzile unui 
magazin.

■ Actorii nominalizați la 
Oscar au fost invitați la 
un dejun de gală la Be- 
verly Hills.

Los Angeles (MF) - Zeci de 
vedete de cinema s-au adunat 
la Beverly Hills, California, 
pentru a sărbători nomina
lizările la ediția de anul aces
ta a premiilor Oscar, care va 
avea loc pe 25 februarie. De la 
irlandezul Peter O'Toole (74 
ani), nominalizat pentru a opta 
oară, la micuța Abigail Breslin 
(10 ani), aproape 150 de Analiști 
s-au adunat la dejunul organi
zat la un mare hotel din Los 
Angeles, la câteva sute de 
metri de sediul Academiei 
Americane de Film.

Această reuniune „de fami
lie”, ultima înainte de marea

Astronaut de la NAȘA, arestat

I Bobo e un pui de Dachshund, foarte 
I curios și amator de joacă. (Foto: fan)

■ Un astronaut de la 
NAȘA a fost arestat, 
luni, pentru agresiune și 
tentativă de răpire.

Orlando (MF) - Un astronaut 
de la NAȘA a fost arestat, 
după ce a încercat să își 
„potolească” o rivală în 
dragoste răpind-o de pe Aero
portul Internațional din Orlan
do. Potrivit raportului Poliției, 
agresoarea - căpitanul Lisa 
Mărie Nowak (specialist pe 
Discovery în timpul misiunii 
din iulie) - și victima, Colleen 
Shipman, un inginer de la 
NAȘA - aveau „o relație” cu 
astronautul Bill Oefelein.

Nowak s-a deplasat cu 
mașina din Houston (Texas) la 
Orlando pentru a discuta cu
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Riscuri sanitare la Jakarta
Jakarta (MF) - Ploile torențiale care s-au 

înregistrat ieri au determinat creșterea 
nivelului apelor la Jakarta, unde autoritățile 
au avertizat cu privire la riscurile sanitare 
pentru cei 350.000 de sinistrați. Circa 40.000 
de persoane au fost tratate pentru diferite 
afecțiuni, precum tuse sau boli diareice, 
potrivit oficialilor din sistemul sanitar. 
Autoritățile din domeniu au luat măsuri 
pentru prevenirea apariției unor maladii 
precum leptospiroza, o boală infecțioasă care 
se transmite în special prin mușcături de 
șobolani, animale numeroase în capitala 
indoneziană. Maladii precum holera sau 
febra tifoidă ar putea apărea din cauza con
dițiilor sanitare precare.

A câștigat Indianapolis Cols
(Foto: EPA)

Au naufragiat
Yaounde (MF) - O ambar

cațiune care efectua o cursă 
între Camerun și Nigeria a 
naufragiat, duminică, în 
largul localității Tiko, în sud- 
vestul Camerunului, provo
când moartea a cel puțin 60 
de persoane, a anunțat un 
post privat de radio ca- 
merunez.

Accidentul, care a avut loc 
în apropiere de zona de 
coastă a acestei localități sit
uate la 60 de kilometri de cap
itala economică cameruneză, 
Douala, și la 250 de kilometri 
la vest de Yaounde, a provo
cat de asemenea rănirea unui 
număr necunoscut de per
soane recuperate ulterior de 
echipele de salvare, a adăugat 
postul de radio Satellite FM.

Autoritățile au deschis o 
anchetă, potrivit postului de 
radio.

seară, este un prilej pentru 
organizatori să le ceară viito
rilor câștigători să țină dis
cursuri de mulțumire cât mai 
scurte și mai puțin plictisi
toare. „Succesul spectacolului 
depinde de voi”, a subliniat 
Laura Ziskin, producătorul 
transmisiei televizate a cere
moniei. Cerându-le nomina
lizaților să se pregătească pen
tru o eventuală victorie, Ziskin 
l-a parafrazat pe scriitorul 
Mark Twain: „ai nevoie de trei 
săptămâni pentru a elabora un 
discurs spontan”.

De cealaltă parte, președin
tele Academiei, Sid Ganis, a 
indicat că dorește ca toți 
artiștii nominalizați să fie tra
tați pe picior de egalitate în 
ciuda prezenței la eveniment a 
unor mari nume din cea. de-a 
șaptea artă.

Nowak (Foto: EPA)

rivala. Shipman când a ajuns 
la aeroport a observat că o 
femeie îmbrăcată într-un 
pardesiu o urmărea. A intrat 
în mașină și a încuiat ușile.

Audiență maximă la Superbowl
Los Angeles (MF) - Victoria 

echipei Indianapolis Cols îm
potriva celor de la Chicago Be- 
ars din finala ligii nord-ameri- 
cane de fotbal american, Su
perbowl, a adus duminică audi
ențe de peste 93 de milioane de 
telespectatori, fiind ce-a dea 
doua ediție ca record de audi
ență din istoria înfruntării. Un 
raport al companiei de cerce
tare Nielsen Media Research 
arată că audiențele plasează

Mihaela este năs
cută în zodia Balanță, îi 
plac muzica, turismul, 
dansul și modelling-ul.

(Foto: TManu)

Fata zilei o găsiți și pe 
www.huon.ro

Bill Oefelein (Foto, epa)

Nowak a smuls oglinda late
rală și a încercat să deschidă 
ușa. Apoi agresoarea a început 
să plângă, rugând-o să o ducă 
undeva cu mașina. Shipman a 

meciul de duminică din Super
bowl pe locul trei în topul celor 
mai vizionate emisiuni din 
istoria televiziunii americane, 
în istoria competiției, doar 
meciul din 1996, dintre Dallas 
Cowboys și Pittsburgh Steelers, 
a reușit să devanseze audi
ențele din acest an, atingând 
o cotă de 94,8 milioane de tele
spectatori și situându-se pe 
locul al doilea în topul audi
ențelor televiziunii americane. 

deschis puțin geamul, dar a 
fost împroșcată cu spray cu 
piper.

Shipman a demarat în ~ 
trombă și a oprit la o cabină 
telefonică unde a anunțat 
Poliția. Nowak a fost surprinsă 
în timp ce arunca la coș o 
perucă și un pistol cu aer com
primat. în geantă avea parde
siul, un ciocan, un cuțit, bandă 
adezivă, saci de plastic și 600 
de dolari. în mașină s-au găsit 
mănuși chirurgicale, o hartă a 
zonei, o scrisoare de dragoste 
către Oefelein, adresa lui Ship
man, precum și scutece. No
wak (43 de ani) a fost acuzată 
de asalt, tentativă de răpire, 
tentativă de jaf și distrugere de 
vehicul, Poliția recomandând 
arestarea ei fără posibilitatea 
de eliberare pe cauțiune.

Fosilizate S-au 
descoperit în Mandav, 
India, peste 100 de ouă 
fosilizate de dinozaur, 
datând din Cretacic, 
între 144 și 65 milioane I 
de ani în urmă.

(Foto: EPA)
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