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Vremea se va răci, se vot semnala 
ninsori slabe pe arii restrânse.

iarnă se vor bucura desigur Se venirea 
zăpezii. >.

Deocamdată, după cum in
formează Inspectoratul Școlar, 
In județul Hunedoara nu s-au în
registrat astfel de inițiative. Pen
tru ca firmele să fie stimulate să 
acorde astfel de burse, banii 
acordați studentului se scad din 
impozitul pe profit, însă în limi
ta a cel mult 20 la sută din im
pozitul pe profit datorat în cazul 
persoanelor care desfășoară ac
tivități independente, limita 
maximă este de 5 la sută.

Bursa privată reprezintă un 
sprijin pentru studii, acordat de 
către a persoană juridică sau de 
către o persoană fizică unui be
neficiar care poate fi, după caz.

Ina Jurcone
E-MAIL: ina.jurconeOWormrneoia.ro

Raluca Iovescu
EMAIL: ralucB.lovescuWnformmecfia.ro

Deci, cu complicitatea au
torităților locale construcțiile 
ilegale apar ca ciupercile după 
ploaie. Prin ingineriile birocra
tice reciproc avantajoase, până 
la final, toate construcțiile 
primesc autorizația “retroactiv", 
chiar dacă Inspectoratul a se
sizat autoritățile locale să nu 
elibereze actul pentru că nu este 
leg . „Avem siimui* fostului de- 
pozit IPL, de pe strada Emines- 
cu, care trebuia demolai. A. fost 
insă vândut pe bucăți. De ani 
buni se plătesc amenzi grase 
către noi, dar nimic. Mai mult, 
una din societăți se ocupă cu 
colectarea de hârtie^ Un in
cendiu acolo ar pune pe butuci 
totul în jur: celelalte construcții, 
blocurile de peste irum și ben
zinăria din vecinătate. Mai este 
un caz al unei construcții aflate^ 
în vecinătatea Restaurantului ■ 
Dunărea din Deva sau al ben
zinăriei de la intersecția cu 
Simeria Veche. Toate au fost 
construite sau autorizate ilegal, 
sunt câștigate în procese, deci 
primăriile pe raza cărora există 
au considerat firesc să acorde
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simplu membru de partid, așa 
cum am făcut-o și până acum. 
Motivele care m-au determinat 
să iau o asemenea decizie sunt 
multiple, printre de numărându- 
se și faptul că subprefectul 
județului nu este un membru al 
Partidului Național Liberal. Dar 
mai sunt și altele”, a declarat 
Mireia Muntean. La începutul 
acestei săptămâni, după ce la 
nivel central postul de subpre 
feet a fost atribuit UDMR și nu 
PNL-uluî, primarul Devei a 
amenințat că va demisiona. Și se 
pare că se va ține de cuvânt!

Deva (C.P.) - O singură 
persoană și-a adhitat anttî 
trecut impozitul local prin 
intermediul Internețifiui. 
Din cei 26.685 de deveni 
care trebuiau să plătească la 
bugetul local impozitul pe 
clădiri, 90 la sută s-au achi
tat de această obligație fi
nanciară. Cei care nu și-au 
plătit impozitele locale pe 
2004 vor fi nevoiți să scoată 
mai mulți bani din buzunar 
pentău a achita penalitățile 
și dobânzile de întârziere, 
declară Caria Popa, șef Ser
viciu Public Impozite și 
Taxe al Primăriei Deva.

Unicat la Deva

Deva (D.I.) - Primarul Mircia 
Muntean, liderul liberalilor 
hunedoreni, a anunțat, că azi își 
va da demisia din funcția de 
președinte al organizației 
județene a PNL. El își pune ast
fel în practică amenințarea 
făcută în urmă cu doar câteva 
zile, potrivit căreia dacă sub
prefect al județului nu va fi li
beralul Dan Pricăjan, atunci el 
va demisiona din fruntea filialei 
PNL Hunedoara. „îmi voi 
prezenta demisia din această 
funcție de conducere, însă voi 
continua munca în calitate de

Vine vremea rece!
Deva (V.R.) ■ începând de azi, iarna își 

intră în drepturi. Temperaturfie devin ne
gative, locul soarelui va fi luat de pre
cipitații sub formă de ploaie la început 
apoi de lapoviță și ninsori iar vântul va 
bate de la slab la moderat. Răcirea vremii 
se va continua in zilele următoare, 
ajungându-se la minime de -6 în week-end 
și de -9 luni. Dacă vineri se așteaptă că
deri de lapoviță, în continuare meteo- 
ralogji progpozeazâ ninsori slabe. Ceața va

Deva (I.J.) - Garda de Mediu 
se va întoarce la matcă, adică va 
reveni Ministerului Mediului și 
Gospodăririi Apelor, precizează 
noul ministru al Mediului, Sul- 
fina Barbu. în maximum 3 luni 
Garda de Mediu va fi împărțită 
în două.

O parte va reveni Ministeru
lui Mediului și Gospodăririi 
Apelor, iar alta Va ajunge în

dimineața la prânz seara

elev, student, doctorand sau care 
urmează un. program de 
pregătire postuniversitară într i 
instituție de învățământ superi
or acreditată. între cele două 
părți se semnează un contract 
care stabilește cuantumul bursei 
private, dar și condițiile în care 
se oferă banii.

Beneficiarul bursei are 
obligația de a prezenta contrac
tul, în vederea avizării, la uni
tatea de învățământ în care stu- 
diază. Bursa: privată poate fi 
acordată pe întreaga durată a 
studiilor sau pe o perioadă mai 
scurtă de timp, stabilită prin 
contract.

echipa de specialiști de la Mi
nisterul Agriculturii, Pădurilor 
și Dezvoltării Rurală. Comi
sariatul de la nivelul județului 
Hunedoara va face parte din 
agenția de protecție a mediului. 
„De la intenția ministrului până 
la aplicarea practică a hotărârii 
mai durează”, a declarat Marius 
Dobra, șeful Gărzii de Mediu 
Hunedoara.

Deva - Anual, peste 100 
de construcții care se ridică 
in județul Hunedoara nu au 
autorizație de construcție. 
Aceasta înseamnă că cel ce 
dorește să ridice o clădire 
nt renunță. Până la ter
minarea lucrării se face rost 
și de acte, la regulă!

Potrivit arh. Valentin Anghel, 
din Corpul de control al Inspec
toratului de Stat în Construcții 
Hunedoara, cea mai mare vină 
pentru o construcție ridicată ile
gal o poartă autoritățile locale. 
„Beneficiarii ridică o construcție 
imediat după ce obțin proiectul 
și certificatul de urbanism. De 
multe ori se renunță și la 
proiect, pentru eă acesta costă 
enorm.

Pentru o construcție de până 
la 200 mp acesta costă 4500 eu
ro. Abia mai apoi se face re
cepția lucrării. Pentru aceasta 
își dă avizul proiectantul, cel 
care verifică proiectul și obliga
toriu primarul orașului pe raza 
torizația de’fonfcțEnm^’Tpre- 

eizează Anghel.

0 Actualizare în Registrul Agricol. în pe
rioada 5-20 ianuarie, toți cetățenii ti
tulari ai poziției înscrise în Registrul Agri
col au obligația să se, prezinte la sediul 

\administrațiilor publice locale pentru a 
'.-/actualiza sau modifica datele existente.

(L-L.)

Deva - Elevii și studenții 
vor putea primi burse pri
vate de studiu de la firme 
sau persoane particulare.

Parlamentul a adoptat cu 
câteva luni in urmă Legea 
privind bursele private, prin 
care studenții sau elevii pot 
încheia un contract de bursă pri
vată. Aceasta trebuie să acopere 
cel puțin :azarea, masa și chel
tuielile de întreținere și nu 
pisate fi mai mică decât salariul 
minim pe economie, care este de 
2.300.000 de lei.
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0 Numire. Președintele american George 
W. Bush a anunțat, marți, numirea u- 
nui judecător federal, Michael Chertoff, 
în fruntea Departamentului pentru Se
curitate Internă, care are misiunea de 
a coordona lupta antiteroristă în Statele 
Unite. Chertoff (51 ani) a fost anterior 
responsabil al diviziei criminalistice în 
Departamentul american al Justiției.

0 Demisie. Generalul Jibril Rajub, consi
lierul pentru securitate națională al pre
ședintelui Autorității Palestiniene, a a- 
nunțat, marți, că și-a prezentat demisia. 
Fost șef al serviciilor de securitate din 
Cisiordania, Rajub era un apropiat al lui 
Yasser Arafat, care l-a numit în această 
funcție în august 1993.

Washington (MF) - Directorul CIA 
Porter Goss, a decis că nu mai are nevoie 
de o serie de comisii de consultanți/;

H. Kittinger

gura inclusiv Henry Kis
singer, relatează slte-ul In
ternet al publicației News- 
week.

Una dintre comisii, care 
oferea consultanță In do
meniul colectării de infor
mași șl eu care fostul di
rector, George Tenet, se în
tâlnea de câteva ori pe an, 
era formată din Henry Kfs-

singer, Warren Rudman, Sam Num», Bob 
Kerrey și William Crowe. Din această 
structură secretă făceau parts și David Je
remiah, Dennis Blair, precum și foștii-di- 
rectori GIA William Webster și James 
Woolsey.

Totuși, in scrisorile de destituire, Goss 
declară membrilor comisiei că ar putea 
avea nevoie de ei in viitor.

Webster este de părere că Goes nu a 
dorit să jignească pe nimeni. „Nu m-am 
simțit jignit”, a mărturisit el, dar fostul 
secretar de Stat, Henry Kissinger, pare a 
fi nemulțumit de decizie, deși nu a făcut 
nici un comentariu.

L

Campanie împotriva Constituției UE
Acțiunea este foarte bine organizată și finanțată de oameni de afaceri britanici

Bruxelles (MF) - Adversa
rii Constituției europene 
s-au coalizat pentru o cam
panie împotriva tratatului 
constituțional, se arată 
într-o scrisoare trimisă mai 
multor ziare europene și co
tidianului Times, relatează 
pnhlieațin iritaltieă.

țiilor europene, semnată de 42 de 
persoane din 14 state, inclusiv 
de mai mulți parlamentari brita
nici, cere ca „fondurile publice 
să nu fie utilizate pentru spriji
nirea campaniei in favoarea 
Constituției” și instetă ca guver
nele „să respecte faptul că un 
răspuns negativ pe plan național 

că proiectul de Consti-

nizată și finanțată de oameni de 
afaceri britanici, este coordonată 
de germanul Thomas Rupp, care 
își desfășoară activitatea in car
tierul financiar al Londrei.

Scopul acestei campanii este 
să furnizeze consiliere și elemen
te de strategie în timpul referen- 
dumurilor care vor avea Ibc în 
11 dintre statele membre ale U- Înseamnă 
niunii Europene. tuție trebuie respins”.

Scrisoarea transmisă publica- Documentul a fost publicat în
Campania, numită European 

No Campaign, foarte bine orga-

(Foto: EPA)

zlt hi o baza 
ă din Irak

Tokyo (MF) - O explozie puternică s-a 
produs în apropierea unei baze militare 
japoneze din Irak, în orașul SamaWa, ffiră 
a face victime, a declarat purtătorul de cu
vânt al Ministerului nipon al Apărării.

Agenția de presă Kyodo, citând un pur
tător de cuvânt al contingentului olandez, 
care asigură securitatea trupelor nipone 
de la Samawa, a precizat că baza a fost 
atacată cu obuze de mortierâ sau rachete-

Baza militară niponă a mai fost atacată 
in trecut de două ori, dar nu s-au înregis
trat victime.
. Circa 600 de soldați japonezi participă, 
începând din februarie 2004, la o misiu
ne necombatantă la Samawa, un oraș șiit 
situat in sud-vestul Irakului, regiune unde 
situația este destul de calmă. Aceasta este 
prima desfășurare a trupelor nipone în- 
tr-o zonă de război din 1945.

Cinci japonezi au fost asasinați in Irak 
de la începutul războiului, ultimul fiind 
un ostatic decapitat de extremiștii isla- 
miști. Cu toate acestea, nici un militar ja
ponez nu și-a pierdut viața in această țară.

r

paralel cu organizarea unei cere- ’f 
monii în favoarea Constituției 
europene, în Parlamentul Euro
pean de la Strasbourg.

Pentru acest eveniment de 
amploare a fost alocată suma de 
375.000 de euro, care include și 
costurile pentru deplasarea a o 
sută de ziariști și are drept scop 
promovarea Constituției euro
pene.

Adrian Năstase, pentru un nou mandat
Nici Iliescu nu exclude posibilitatea de a candida la conducerea PSD

București (MF) - Liderul 
PSD, Adrian N&stase, a de
clarat marți că va candida 
pentru un nou mandat la 
șefia partidului si că Ion Ili
escu „va rămâne mereu ca 
președinte fondator” al aces
tei formațiuni politice.

Năstase a mai spus că Ilies
cu va rămâne și „membru al e- 
chipei” și a precizat că locul e- 
xact al acestuia va fi stabilit la 
Congresul care va avea loc in lu
na martie sau aprilie.

Năstase a mai spus că in 
cutbuI zilei de marți, la sediul 
PSD au avut loc mai multe reu
niuni ale liderilor partidului și 
președinților de consilii județe
ne, membri ai PSD.

Liderul PSD susține că este

nevoie de continuarea reforme
lor în partid și că in prezent 
PSD fiind in Opoziție, structurile 
de conducere trebuie să fie flexi
bile și mai reduse.

țț * * * 
Ea bai pan 
experiența și 
cnedibUftatM 
Ia dispoziția 
PSD.

•* .................................
Senatorul PSD Ion Iliescu a 

declarat marți presei că nu ex
clude posibilitatea de a candida 
la președinția partidului, adău
gând că prezența sa este foarte

utilă la nivelul conducerii PSD, 
indiferent de formula statutară 
care va fi adoptată. 7

„Eu îmi puii experiența și 
credibilitatea Ia dispoziția PSÎ 
Trebuie să ieșim în față cu oa
meni credibili", a menționat se
natorul Iliescu.

EI a refuzat să spună, dar, 
când va lua decizia legată de 
Candidatura sa la șefia PSD, pre
cizând că este o persoaiMLmai 
răbdătoare și că o să vadS^j v? 
face fot această privință!

Iliescu a subliniat insăeă e- 
ventuala sa candidaturii I fi 
condiționată de modificări la 
statutul partidului

EI a mai spus că nu vrea să 
Încurajeze competiția între di- T-----  ---- _»
preia șefia" PSD.
verse grupări cafe doresc să
------»_ —

București (MF) • România și 
Bulgaria or acuma Tratatul de 
aderațeja UE 1$ 25 aprilie, la 
Luxemburg; Sacâ toate procedu
rile, inclusiv aprobarea Parla
mentului European, sunt Înde
plinite până la acea dată, a a- 
nunțat ieri, la București, repre
zentatul Președinției luxembur
gheze, ambasadorul Fernand 
Kartheiser.

Luxemburgul, care a preluat 
la 1 ianuarie Președinția UE, va 
fi reprezentat la București de 
Ambasada Olandei, dat fiind că 
Ducatul nu are misiune diploma
tică la București. Kartheiser, 
ambasador al Luxemburgului la 
Atena, este acreditat și in capi
tala României.

Diplomatul a prezentat priori
tățile pentru cele șase luni in ca
re Luxemburgul exercită Preșe-

25 aprilie
dinția Consiliului UE.

Printre acestea se află și con
tinuarea procesului de extindere 
ch Ronîânfașl Bulgafia/’thcepe- 
rea negocierilor cu Croația și 
pregătirea negocierilor cu Tur
cia.

Ambasadorul a declarat că 
România și Bulgaria au deja si
guranța că vor face parte din 
UE, deși aceste țări se confruntă 
in continuare cu dificultăți eco
nomice și financiare.

Luxemburgul dorește ca in 
mandatul său să se decidă buge
tul Uniunii pentru perioada 
2007-2013, interval in care Româ
nia și Bulgaria vor fi deja mem
bre.

Va fi căutat un compromis, 
iar țările UE vor fi „generoase” 
cu cei doi noi membri, a spus 
ambasadorul.

Bagdad (MF) - Premierul 
irakian, Iyad Allaui, a recunos
cut pentru prima dată că vio
lențele din Irak nu vor permite 
organizarea alegerilor în anumi
te regiuni.

El a declarat că procesul elec-

Tăriceanu va merge la Budapesta, î
București (MF) - Premierul 

Călin Popescu Tăriceanu va face 
prima sa vizită oficială externă 
in 17 ianuarie, la Budapesta, con
form unui comunicat al MAE.

Vizita premierului român la 
Budapesta a fost unul dintre su
biectele unei discuții telefonice

toral nu se va desfășura in anu
mite zone, dar a subliniat că nu
mărul acestora este redus.

Allaui a făcut această declara
ție marți, zi în care atacurile co
mise In Irak s-au soldat cu cel 
puțin 15 morți.

vizita oficială
purtate luni intre ministrul ro
mân al Afecerilor Externe, Mihai 
Răzvan Ungureanu, și omologul 
său ungar, Ferenc Somogyi.

Șeful diplomației ungare l-a 
felicitat pe ministrul român al 
Afacerilor Externe pentru nu
mirea în funcție și a exprimat

„satisfacția părții ungare pentru 
convenirea realizării, la 17 ianu
arie 2005, a vizitei oficiale la Bu
dapesta a lui Călin Popescu Tă
riceanu”, precizează comunica
tul. în cadrul aceleiași convor
biri telefonice, cei doi miniștri 
de Externe au trecut în revistă

cadrul general al relațiilor româ- 
no-ungare, in pregătirea vizitei 
la nivel Înalt din 17 ianuarie. 
Totodată, ei au convenit realiza
rea unei întâlniri separate „in 
marja vizitei oficiale a șefului 
Executivului român”, se mai 
precizează în comunicat.

A
 Ion Iliescu, 
membru sau organ?

Valentin Buda
E-mail: valentin.buda@informmedia.ro

Extras de la Cotroceni în urmă 
cu mai puțin de o lună, Ion Iliescu 
a întrerupt „suspansul" legat de vi
itorul său în viața publică. Thriller- 
ul politic, de serie C, semnat de 
bătrânul bolșevic care amenința cu 
retragerea din activitatea de partid; 
nu putea avea decât un final pre
vizibil. Era cineva capabil să și-l 
închipuie pe autorul sintagmei 
„măi, animalule" făcând o talpă la 
șosea cu consoarta, sau mulțumin- 
du-se cu un post de premier în

Cișmigiu, acolo unde pensionarii 
fac și desfac câteva guverne pe zi? 
Cu siguranță, nu! Viața politică au
tohtonă are, în acest moment, o 
singură certitudine: Ion Iliescu, 
care în proasta tradiție a lidernor 
comuniști, nu va fi scos-de pe sce
na politică decât cu picioarele 
înainte.

•
începând de marți, fostul 

președinte al României în trei man
date a devenit direct organ al PSD,

pentru că membru nu-i putem 
spune celui căruia, deși încă nu i 
s-a uscat bine cerneala pe carnet, 
stabilește agenda partidului pentru 
perioada de până la congresul de 
luna viitoare. Nici semnalele venite 
dinspre lumea civilizată, nici 
măcar cele din interiorul partidu
lui, nu l-au smintit din hotărârea 
de a nu se lăsa dus la vestiare la 
expirarea timpului regulamentar de 
joc. Cu acel cinism incredibil de 
care a dat dovadă în nenumărate 
rânduri, el s-a autodeclarat a fi... 
factorul de înnoire reclamat la 
conducerea PSD, atât de social- 
democrații europeni, cât și de 
Îiesediștii mai mult sau mâi puțin 
uminați.

Totuși, în cazul în care va reuși 
să devină lider al PSD, așa cum,

iată, și-a propus, Iliescu ar putea 
avea o tactică infailibilă pentru 
readucerea acestei formațiuni la 
putere la următoarele alegeri. O 
strategie care i-a reușit de minune, 
atât în cele trei mandate 
prezidențiale, cât și în perioada de 
relaș forțat dintre j996 și 2000. 
Mai precis, Ion Iliescu nu va face 
nimic. Va schimba pe ici, pe colo, 
prin punctele esențiale, dar nu va 
modifica nimic. Nu va debarasa 
partidul de baroni și lichele, nu îi 
va scoate cu picioare în dos pe cei 
care au adus deservicii PSD, nu va 
face altceva decât să aștepte. Ce 
anume? O guvernare proastă a 
Alianței PNL-PD, care să-i permită 
un spectaculos come-back în prim- 
planul politicii mioritice. La 
aproape 80 de ani, Ion Iliescu ar 
putea fi, nu-i așa, în 2008, un pre

mier capabil de multe surprize. 
Unde mai pui că în acest post 
nu-ți numără nimeni manualele, 
ci, poate, doar ouăle...

Cu numai o lună înainte de 
congres, membrii PSD sunt puși în •.$ 
situația de a alege între cultul pen
tru Ion Jiiescu, cel căruia îi dato
rează o serioasă zestre electorală, 
și transformarea formațiunii lor în- 
tr-un partid social-democrat de fac
tură europeană, care să aibă un 
viitor politic și în perioada post-rli- 
esciană. Că nu există o cale de 
mijloc îi poate convinge iteofia re
centă, care ne arată că Iii- cu, un 
adevărat magnet de voturi 
ce, a fost, în același timp, din 
cauza pedigriului său bolșevic,, cel 
care a întârziat acceptarea 
României în lumea civilizată.
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® foire 14 și 19 ianuarie are loc prima 
etapă a programului destinat școlilor de 
la sate, în care vor fi analizate dosarele

- hunedorenilor care vor să devină facilita- 
Wktori în cadrul „Proiectului pentru învățământ 
“Rural”. Pentru această calitate pot candi

da doar cadrele didactice, inspectorii șco
lari sau directorii de școli. (R.l.)

0 Mâine, la ora 11.00, în Parcul Cetății, 
la statuia poetului nepereche, Mihai E- 
minescu, vor fi depuse coroane pentru 
a se marca ziua de 15 ianuarie. Mani
festarea va fi urmată de susținerea sim
pozionului „Eminescu și corifeii Școlii 
Ardelene”, în cadrul „Amfiteatrului Arte
lor”, la sala mică a Casei de Cultură 
din DeVa. (S.B.)

Daniel I. Iancu
EMAIL danlel.iancu@lnformmedia.ro

PscMștll hunedoreni 
lupta platonic

1

N4are năpastă, cea a Opoziției, s-a 
abătut asupra PSD-ului de ceva vreme. 
Iliescu ar mai vrea, Năstase la fel, dar se 
pare că nu-i mai vor alții. Ghiar și „oa
menii președintelui" își scuipă-n sân și se 
leapădă mai ceva ca Sfântu' Petru de 
Mântuitor.

După câte se pare, s-au trezit unii 
^prin pădurea adormită a PSD-ului și 
^țstrigă că s-au cam. săturat de vechituri•ce* 

au dus partidul de râpă. Dar curajoșii nu- 
s de prin părțile noastre. Pe la noi parcă 
jocurile se fac întotdeauna struțește. Pese- 
diștii hunedoreni și-au orientat întotdeau
na fotoliile după cel mai tare. Astfel, de 
sub valul de nisip, opiniile lor nu pot fi 
prea clare sau prea critice.

CZhiar dacă au semnat teribilul docu
ment de reformat a PSD-ului. lideri 
caii nu se pot pronunța. Nicolae 
Rudeanu, Victor Vaida și alții așteaptă 
victoria unei tabere, oricare ar fi ea, ori, 
poate, chiar divizarea partidului. Ne-ar fi 
bucurat să vedem și la noi în județ pese- 
diști care să-și spună sus și tare, demo
cratic, părerea.

Deocamdată însă liderii de conjunc
tură, locali, ai fostului partid de gu

vernământ îngână doar fraze plate și fără 
||ci un fel de angajament.

Gripa - probabil va veni 
luna viitoare!

Deva (I.J.) - Cele 987 cazuri de infecții 
acute ale aparatului respirator și cele 470 
de cazuri de pneumonii sau bronhopneu- 
monii nu pot fi considerate epidemie de 
gripă, declară dr. Otilia Sfectu, director 
adj. al Direcției de Sănătate Publică Hune
doara. „La noi se confundă multe boli cu 
gripa, dar aceasta se manifestă prin febră 
mare, cefalee, dureri musculare. Există și 
la noi in țară cazuri izolate de gripă, dar 
la București. Nici chiar în Europa nu 
evoluează gripa la nivel epidemic. O lună 
puțefti sta liniștiți, adică exact timpul nece
sar „transportului,, virusului din alte părți 
ale continentelor”, mai adaugă Sfetcu.

*

Expoziție inedită de figuri de ceară
Personalități celebre din istoria umanității în mărime naturală la muzeul din Deva
Sanda Bocaniciu
EMAIL sanda.bocanlciu@informmedia.ro

Deva - Expoziția, aparți
nând celebrului Muzeu al 
Figurilor de Ceară din 
Sankt- Petersburg, este des
chisă la muzeul din Deva, 
până în data de 30 ianuarie.

Muzeul din Sankt-Petersburg 
reprezintă a doua instituție de 
gen din lume, după Muzeul 
Madame Tussaud, din Londra. 
Expoziția de la Secția de Știin
țele Naturi* a muzeului județean 
prezintă personaje în mărime 
naturală întruchipând persona
lități care au marcat istoria u-

Impozitul pe locuințe la Deva
Depinde de zonă, suprafață și materialele de construcție
Clara Păs
EMAIL clara.pM@informmedia.ro

Deva - Impozitul pe clădiri 
se datorează anual, iar plata 
se poate face integral sau în 
patru tranșe trimestriale 
egale.

Termenele de plată, dacă se 
alege această ultimă variantă, 
sunt până la data de 15 a lunilor 
martie, iunie, septembrie și no
iembrie. „Persoanele fizice din 
municipiul Deva care achită in
tegral acest impozit până la data 
de 15 martie beneficiază de o 
bonificație de cinci la sută din 
suma datorată. Față de anul tre
cut impozitele locale s-au majorat 
cu șapte ia sută. Programul de lu-

Șosea pe patru 
benzi

Deva (M.S.) - Șoseaua care 
face legătura între municipiile 
Deva și Hunedoara va fi mo
dernizată în acest an, urmând ca 
traficul să se desfășoare pe pa
tru benzi de circulație și nu pe 
două, ca în prezent, a declarat 
vicepreședintele Consiliului Ju
dețean Hunedoara, Dorin Păran. 
Lucrările de proiectare vor fi 
încheiate până la sfârșitul lunii 
februarie, iar execuția în maxim 
12 luni.

De asemenea, intersecția care 
face legătura între DN7 Deva - 
Alba Iulia și Hunedoara, cunos
cută pentru blocajele rutiere, va 
fi reabilitată și dotată cu un se
mafor pentru dirijarea automată 
a traficului.

„Scopul principal al proiectu
lui este facilitarea accesului spre 
Parcul Industrial Hunedoara, 
dar și spre alte obiective de in
teres economic și turistic aflate 
în zona Hunedoarei”, a spus vi
cepreședintele Păran.

în funcție de valoarea proiec
tului, Consiliul Județean Hune
doara va studia posibilitatea ca 
lucrările să fie executate cu fon
duri din bugetul județului sau să 
se apeleze și la alte forme de fi
nanțare.

manității. Tradiția sculpturii în 
ceară datează, în Rusia, de pe 
timpul lui Petru cel Mare.

în expoziția de la Deva poate 
fi admirată și copia fidelă a lui 
Petru I care impresionează prin 
înălțimea sa: 2,03 m. Este cea re
ală! La fel de reală este mărimea 
piciorului: 37 - lucru care a fost 
ascuns pe tot parcursul vieții lui 
Petru I. Alături de acesta stau 
V.I.Lenin, M.Gorbaciov, V.Putin, 
N.Copemicus, S.Dali, P.Picasso, 
A.Einstein, actori celebri, per
sonaje din mitologie, din scene 
de teatru etc.

La realizarea unei singure 
piese lucrează, între două luni și 
doi ani, o întreagă echipă de is

cru al ghișeelor la care se pot 
achita impozitele este următorul: 
luni, miercuri, joi, între orele 8- 
19; marți, vineri, între orele 8-17; 

Tip locuință Zona A Zona B Zona C

.V' w. M

Zona 0

GaflttnlerS
<np)

500000 477000 455000
■ 432000

Apartament 2 camera 
(80 mp)

834000 796000 758000 720000

Apartament 3 cernere 
(65 mp)

1083000 . 1034000 985000 936000

Apattemerit 4 cernere 
(80 mp) % v

1333000 1273000 J-212000 1151000

Mobilier la comandă

S.C. HD STIL HARABAGIU SNC Hun» doara
Showroom: B dul D.ici.i 35, Bl 44 P Tel.. 715534

Fabrica HD Stil • St r Huituri 43
Tel. Fax.: 710900, 71.3384

torici, sculptori, chimiști, cos- 
meticieni și coafori.

Numai pentru un scalp, de e- 
xemplu, se folosesc circa 40.000 
de fire de păr natural, implan
tate cu un ac fierbinte. Figurile 
sunt realizate din ceară doar în 
părțile vizibile iar aceasta este 
completată cu un amestec secret 
(10%) care permite menținerea 
apei în compoziție. Ochii și din
ții figurilor de ceară executate 
la Sankt Petersburg sunt proteze 
medicinale. Privind acești ochi 
ai impresia că sunt vii, creându- 
se senzația că stai cu adevărat 
lângă personaj.

Poate chiar lângă un idoî, de 
ce nu?! Albert Einstein... din ceară.

iar sâmbăta, în intervalul orar 9 
-14”, precizează Caria Popa, șef 
Serviciu Public Impozite și Taxe 
în cadrul Primăriei Deva.

Buget 2005
Deva (D.I.) - Consiliul Lo

cal Deva a adoptat ieri, în 
prima ședință extraordinară 
din acest an, proiectul de ho
tărâre privind elaborarea 
bugetului local pe 2005. Cu 
unele amendamente, bugetul 
municipiului Deva pentru a- 
nul în curs, atât la partea de 
venituri, cât și la partea de 
cheltuieli, a fost stabilit de 
către consilieri la valoarea 
de aproximativ 761 de mili
arde de lei. Cu aceeași oca7 
zie a fost votată și lista de 
investiții, printre acestea 
numărându-se și continua
rea lucrărilor la sediul Pala
tului administrativ al jude
țului Hunedoara, lucrări în
cepute în ianuarie 1995 și 
încă departe de finalizare.

mailto:danlel.iancu@lnformmedia.ro
mailto:sanda.bocanlciu@informmedia.ro
mailto:clara.pM@informmedia.ro
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port german, 
lOflridlger-

A murit Dosoftei (numele monahal af Iul 
Dtmttrte Barta), mitropolit al Moldovei (1971-1574 

$1 1675-1686), primul port român cult (n. 
■2B.1O.1624) 
iW-S-anăsa. 

considerat ultimul 
mar* (m.l7.OZțj
14188 - A mortt.eeutptoruFDrtWWOe, considerat 
unui diobe cel mrt mari artiști ăl Renașterii ita-

AM^ANU-961

. U«w»
T^~

Twrt»

► V

Energie electrică:
Sunt programate Întreruperi în furnizarea 
energiei electrice.
0600-15.00 Deva, AL Patriei, bL El, se. A și B 
08.00-16.00 Căinelu de Jos, Fomădie,

Sulighete, Chișcădaga (sat), 
Lunca, Stoeneasa, Săliștioara

Gaz:
Se întrerupe furnizarea gazului metan în 
Deva.
09.00-15.00 Cart. Progresul, bl. IA

Cart. Gojdu, bl. Fl, sc. I și III 
A»fc
Se întrerupe furnizarea apei în Deva: 
08.00-15.00 P.T,6, zona înaltă a bl.D -

Bd.Decebal

Soluția integramei din nu
mărul precedent: C - R - 
V - A - CATERINCA - SU
- EON - N - STRUNA - OC
- AER - RACI - UN - 
ALAUTE - IOTA - ZA - BEC
- STIVA - TATAI - IL - BA
RA - CANT - U - 1RA - 
NEO - TONAL - REGI - IG 
-ON - ARTA

ttlutoi Harder, membru post-mortem al Aca- 
1 Române (n. 31.03.1933) ___
- S-a născut tonei Redea, compozitor șl 
roman (m. 30.97.1970,NewYori<)

1M3 - A murit poetul Nichita Stânescu, laureat Iwnele <je sănătate 
b dacă albeați mal 
tușului la pat.

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

tofr-o situațid complicată, de c 
pinde poate chiar postul dv. Astrele vă 
mărit de ajutor Iar'inventivitatea dv vă sal

“ tare. "Ar fi bine sâvă odihniți' mai mult.

2AJ0r-?O«Șțrt^...... _......
* Comunicați Wne cu partenerul de viață, va bu- 
< curați de afecțiunea fl atenția acestuia. Aveți 

de a repara unele greșeli mal vechi.

să aflați dedesubtul kicnirărif Și 
riscațl să descoperii peva ce nu vă place, p rydă 
apropiată încearcă să vă trimită niște bank.

ii un dar deosebit care vă deschide ' 
uteți să vă ocupați de afaceri și ăă l 
II pentru cămin.

3

ACASĂ
i 
t

i
I
4

800 In ritm de Itip-hap
13 (Dramă, SUA 2001) Cu: 

Julia Stiles, Sean Patrick : 
Thomas, Kerry Washing
ton, Fredro Starr, Terry i 
Kinney

9:55 Blestemul piratului
0 (Aventuri, SUA 2001) 

Cu: Thomas Ian Griffith, 
Barry Flatman, Gerit 
Kling, Stefano Santospa- 
go

1135 Echipa de îngeri (Fan-
Htastic, SUA 1994) 

1320 Chema, dnema, dne- 
ma Episodul 1025 

1350 O formale donați
0 (Comedie, Anglia, 2003)

07.45-08.00 Observator » 
Deva (r) 

16.35-16.45 Știri pe scurt 
2230-23.00 Observator

700 Tefoshoppmy 
730Esenz» 
7:55 Fiorentina
8D0 si DUtere

H(SUA 1987) Cu: Susan 
Flannery, John McCook, 

830 Street Beach 
930 Roseanne 

10D0 Kensky Show 
1055 Clip Art 
UDO Monica 
12:00 Levinta prezintă 
1230 Teleshopping 
1255 Bani la greu 
1325 Roseanne. 
13501 ' phg 
1425 Sum moi 
1520 Focus 
1525 Dragoste și putere

0(SUA 1987) 
1550 Camera de râs 
1630 TScă, stekifa de dne-

0ma 
16:50 Kensky Show 
1800 Focus Prezintă: Magda

Vasiliu. Rubrica Sport 
prezentată de Radu Val- 
can. Rubrica Meteo 
prezentată de Nadira 

1900 Monica- talk show di
vertisment

800 Teleshopping
830 Sănătate naturistă
900 Rebeli 

10D0 Tonomatul DP 2 Cu:
Cătălin Măru{ă. Emisiu
ne de divertisment ar 
știri din lumea muzicală, . 
invitați îh platou, dedi
cații și mesaje 

1130 Cind minute de aiituă 
1145 Pasiuni 
1240 Eiro-dispecer 
1245 Magazinul Studoirilor 

Teritoriale 
1330 Teleshoping 
1400 Simba Junior merge la 
0 NewYorg 

1430 Școala micitor 
0 vrăjitoare 

15D0 împreună In Euopa: 
16.00 Tifouna Partidelor Par

lamentare
1630 dna minute de cultură 
1645 Jurnal TVR Știri, sport, 
17D0 Rebelă

! 1755 Euro-dispecer
• 18D0 Jurnal Euronews Ver

siune în limba română 
18TI5 dna minirte de aritură

■ 1830 Lecția de privit 
I '900 Maria Bonita

630 bi gura presei (r) 
7.00 Observator Cu Sanda

Nicola. Sport 
8D0 Shattered dty: The
(3 Halifax Explosion (prima 

parte) 
1000 In gura presei 
1030 Bartoy FM 
11 DO Concurs interactiv 
1200 Sue Thomas 
1300 Obsavator Cu Simona

Gherghe 
1345 La pescuit (reluare)

QCu: Joe Pesd, Danny 
Glover, Rosanna Ar
quette, Lynn Whitfield,
Willie Nelson 

16D0 Observator 
1645 9595-Tehvatăcesă 

fad 
1745 Viveie-A trăi cu pasl-

gime (ep 175,176) 1999, 
Italia Cu: Edoardo Cos
ta, Giorgio Ginex, 
Edoardo Veto, Giutfiba
Saltarini, Lorenzo Cîom- I 1755 Vremea de 
pi

1853 Short 
1855 Meteo

530 Poveștiri adevărate (re
luare)

6D0 Pădurea blestemată 
H(reluare)

8:15 Ciocolată cu piper (re- 
0luare)

9:15 Rlii (reluare) 
10:15 Prizoniera (reluare) i I 

1130 Extravaganta Anastasia 
B(reluare) 

1230 Peria, cărările iubirii.
0Cu: Aracely Arambula, 

Jorge Salinas, Gabriel 
Soto, Daniela Romo, 
Rafael Amaya, Diana 
Golden 

1430 Pisica săbatică. Cu: 
0Mariene Favela 

1545 Pădurea blestemată.
0Cu: Edith ionrale' 

1730 Poveștiri adevărate 
Emisiune cu povești 
reale despre viață, 
prezentată de Lucian 
Viziru

Ghanas. Cu: Saul 
SLisazo, Dolores Heredia, 

Manolo Cardona, Ana 
de la Reguera, Carlas 
Tones Torrijja

2191 RUbL Cu: Baibara 
ElMori, Eduardo Santama- 

X rina, Ana Martin, Jaque- 
J line Bracamontes, Se- 
; bastian Rulli. Josefina 

1 s^Echantwe, Antonio 
" Meddin

Prizoniera. Cu: Gabriela r 
r^Spanto Gabriel Porras, Î 

Ricardo Dalmacci, 
gabriela Roel, Zulty 

tor tero, Diana, Qui
no, Julie Gifoerty

'«» cu piper. Cu: j 
Benfcto •

Extravagant* Amste- 
Cu: Norkis Batista, 

uan Pablo Raba, Kiara, 
, Hilda Abrahamz, Dora 
Mazzone, Sadi Marin, 

. . ' Luciano D'Alessandro, 
tsSlCrisol Carabal, Gustavo 
.KJrfRodriguez, Mayra Ale

jandra 
aȘshgwulnopIfi. Cu:Ce- 

-vora, Angelica 
Tlvera, Jorge Salinas

700 Știrile ProTv. Ce se în
tâmplă, doctore ?

9:10 Omul care aduce car
tea Cu: Cristian Tabără 

; %15Tânârșinetaștit 
< 1030 Doctorul de suflete 

1145 Numai undă să nu fi 
12:15 Zâmbete toteo pastilă 
BDOȘtHeProTv 
1345 Sn regăsit compania a 
0 7-a (comedie. Franța, 

1975) Cu: Jean Lefeb
vre, Rene Mondy, 
Henri Guybet, Piene 
Tornade, Bernard Dhă- 
ran, Robert Lamoureux. 
Al doilea film din seria 
de trei comedii 
franțuzești, a căror 
acțiune se desfășoară 
în timpul celui de-al 
doilea război mondial, 
intr-o Franță cotropită 
de ReidHă nazist 

ieoonta$iirtHftit 
1700 ȘtiriteProTV Sport Vre

mea
1745 Teo Emisiune de diver-

1900 Ști* ProTv Sport
Vremea

I
t

5

TELE 7 DEVA
f

945 Con 
MOChti

i

OQpjsoadele 1 și 2 
1100 Fortul mkaaMor 
IISEmdsnar 
1200 SMB- de 5 si 
13D0HnșiWau 
13300mm anta 
1400 Jumal TVR Sport Meteo 
1430 Teteshontag 
1500 Dinroto de hartă 
1530 Aktate. Emisiune tn 

InibB genwnă 
1&55TVRll<lilKl 
1725 Vlart « Bata 
18DORofrtiakaa>Mx 
1850 Oagrtte Jotar ji Loto 

5N0 
1900 Junrt TVR Sport Meteo

SUKUK^Ck 

ipcfat EatauA Petrick 
Mcfioohan, Rotate 
Bksom. F»n inspirat 
dhlrun caz real. Anii 
'HkRartMMis.dupi 

■■.ct a mgk d evade» 
u» art multe închisori, 
ieste kxhis ta-o to- 
diistae de temut 

a Garantat 100W.
Jumal TVR Sport Meteo 
ArnrtRteMrt 

s- (dramă, SUA 
20Q tt

OaitArt 1W5_______ ,
; Gfidesebucurtdesuc- t 

ces, atari de prtetenii ‘ 
r si cotai el. i

liSCtartnute de culturii !

O Junrt TVR Sport MMOt 
saocwict 
dteatrt n----------- 1
dv roTOunUI țuWBW)

Statui tMad

§ 
I 
I 
I
1
T

î
8 
I

t

CwGeena 
Jr Yvonne Zima, 

gCraig Bierko, Tom 
«ni «.Plndeen- 

eraie, dramă, umor și 
"■ <1 ’ r Imul 1 aduce 

* acehi pe Grena 
; .«Davis și Samuel L.

Jackson sub legiuirii 
■Renry Harih.

DiMritawnt Vacanfi

ProTv Sport Vre-

PnW Sport Vre-

I Episodul 1 
n Lamas, 
« Richmond, 

Kkimont, 
J. CanneH

(ralum)

I

I
I

5

■I

r

4

I

1

f

f IftOO
r..- 
•r
l

Cu Alessan-
i

20» at 
■SWTrtom nwâzulă 
~ȚâCtiune, SUA 1997) 

tu: Steven Seagal, 
jailard Sartain, L Q. 
>nes, Silas Weir 
litchefi, Camilla Belle. .. 
i ’The Patriot’, Steven 1 
-—1 ‘■‘-rpreteazi ‘

rtuiWmtev 
unfost ;

I 
t
v

i>sț-

s

3M0 Dragul de Raymond
1030 h lunea adincuiior

Ik?' Jurnal TVR Știri, sport, 
^^meteo 

1200 Jumal Euronews Ver- 
iune In limba română 

22:15 Luisa Sanfefice Partea 
WHe La Cu: Laetitia Casta, 

a nunaiw uiaiumii, '-eui- 
H'r. Ja Roth, Marie Baumer.

J./bazat pe romanul lui 
, > Alexandre Dumas, fil- 

•nul spune povestea 
is sofia cavalerului 

(" Sanfelice, unul din no- 
ilii de la Curtea 

Regelui Ferdinand. 
C torită cu un bărbat 

| mult mai bătrân decât 

ea, Luisa se 
b îndrăgostește, in- 

. evitabil, de alt bărbat.
2350 Amazon 

O^B Dragul di Raymond 
; WS Lupte panini

(3 supremație (SUA 1986)

I

î
I 
i
i
?■ 
.î

f 
t

4
• i

i

I 
i

’ i

09.00-11.00 Reluarea emisi
unilor de miercuri 

20.00 Știrile TELE 7 Deva 
20.10 4EVER YOUNG - emi

siune pentru tineret
21 .(ftAiblicitate
21.05 4EVER YOUNG 

(partea all-a)
21.50 Știrile TELE 7 Deva

I

Cu: Hannah Speanitt, Jo 3 
O'Meara 

1525 John Q (Dramă, SUA 
02002) Cu: Denzel

Washington
1725 Pe ptatourte de filmare

I Episodul 2 
1800 In ritm de hip-hop

■ 1030 0 cursă cu obstacole 
(dramă, SUA 2004)

12.15 Providence
13.15 Numai dragostea (I) (re

luare)
15.00 Inelul buclucaș (come

die, coprod., 2000)
16.45 Un loc numit acasă 

(dramă, SUA 2004)

}.

s

I

(Dramă, SUA. >001)
20.00 Kuig PowiTUterea

t ■
5
I-

' 2125 La fimită (Dramă, SUA 
! 02002)

23D0 Misiune: Imposibilă 2 
(Acțiune - SUA 2000) 
Cu* Tom Cruise

! |
I I 
t I

■

u pumnului (Comedie, 
SUA 2002) Cu: Steve 
Oedekeric, Ling Fai

>
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I
I?
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¥

1830 6 cursă cu obstacole 

(reluare)
20.15 Numai dragostea (I) (re- 

. luare)
22:00 Brigada de polițe 

* 23D0 0 femeie dffidă (I, II) 
(dramă, Australia, 1998) 

J 0045 încă o șansă (dramă,

I

■ 14.00 Stalin - Cel mai mare 
dictator

15.00 Anii rock'n roll-ului al- 
. temativ, La patra ace

16.00 Istoria marilor orașe 
1700 Câmpuri de bătălie 
18.00 Aventuri la pescuit cu 

Rex Hunt
1830 Cu undita la drum 
1900 Mașini extreme

Wl Vindecări miraculoase
2100 Vino mantii si mi vezi.

. Viața la țară, timp de 
,';: 48 de ore, așa aim a 
. î j.fost ea imaginată de - 

realizatorii acestei emi- 
. tiunț va fi una aparte.

SRomânia, 2004). Cu: 
țiîȘHoratiu Bob, Nikos

11 Koudounis, Valeriu Dan 

Pavel, Diana Bedu, Au
ra Hie, Roxana Hor- 

Jvath. Regia: Mihai 
^JlNiculescu 
223B Focul plus Cu: Cristina 

lopescu- Rubrica Sport 
.... I de Letipa 

JEnache 
tents (dr co- 
1994) Cu: Steven 

ft Joan Collins, 
, Bren-

SUA 2004)(
I 
â
I

Mfer Adriano Giannini, Cedi- >

I
4 
I
I 
I
I
I
I 
t
I 
I
I
I
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Romsilva consideră însă că majorarea prețului este nejustificată

exercițiului financiar

Piața da electrocMnlce a ajuns la o oarecare saturație.

Herdan Exchange

0 C rttu ilha realizata de Caaa Jude
țeană de Asigurări de Sănătate Hune
doara pentru asistența medicală ambu
latorie stomatologică reprezintă 0,73% 
din totalul cheltuielilor sanitare ale jude
țului. Aceste cheltuieli au o tendință con
tinuă de diminuare, de la 1,24% în 2000, 
la 0,73 în 2004, declară Ecaterlna Cum- 
pănașu, director economic în cadrul ÎJAS 
Hunedoara. (IJ.)

ultima stiâ de metri, in perioada 
sărbătorilor. Marita Ghenea, di
rectorul general de la Flanco In
ternational, a declarat că firma 
sa va avea o cifră a vânzărilor, 
pe 2004 le 120 de milioane de eu
ro La rândul său, Dan Ostahie, 
președintele Altex, a spus că va
loarea totală (inclusiv TVA) a vân
zărilor companiei sale in 2004 va 
atinge pragul de 170 de milioane 
de euro. intr-o privire de ansam
blu a pieței, trebuie spus că 70% 
din bunurile vândute sunt achi
ziționate prin credit de consum.

Nejustifîcată este și creșterea 
prețului la alte produse obținute 
din prelucrarea lemnului, pre
cizează sursa citată. Deciziile de 
majorare a prețurilor au avut la 
bază apariția unor noi acte nor
mative privind Fondul de mediu 
și Regulamentul de vânzare a 
masei lemnoase. Revizuirile au 
fost mult sub prețul de vânzare 
obținut la licitații. De aici se 
poate constata că prețul de 
pornire nu are nici o legătură cu

0 Agenția pentru IMM-uri va deschide 
în țară, în acest an, 40 de centre de in
formare cu scopul educării întreprinzăto
rilor. Pentru anul 2005 agenția are un 
buget destinat programelor de sprijinire 
a IMM-urilor, în valoare de 1.100 de mi
liarde de lei, a declarat Ovidiu Chirovici, 
președintele agenției. (C.P.)

Ina Jurcone
EMAIL* lna.JurconeWnformmedla.ro

Deva (I.J.) ■ Rovinieta are 
o valabilitate de 12 luni și 
un cost diferențiat după ti
pul mașinii. Taxa de drum 
costă 24 de euro pentru au
toturisme non Euro, 21 de 
euro pentru modelele care 
se Înscriu In clasa Euro 1 
și 16,8 euro pentru autotu
risme din clasa Euro 2. în 
cazul microbuzelor, taxa 
este de 216 euro (non Euro), 
210 euro pentru categoria 
Euro 1, 204 euro pentru ca
tegoria Euro 2. Proprietarii 
de autocare vor plăti 510 eu
ro, clasa non Euro, 450 eu
ro clasa Euro 1 și 390 euro 
penii u clasa Euro 2. Pentru 
autovehiculele de transport 
mărfii cu masa de 3,5 până 
la 7 tone, taxa este de 210 - 
240 euro, iar la camioanele 
de peste 7 tone, valoarea 
rovfriiatei este 420-540 euro.

București (C.P.) - Retailer ii de 
electronice și electrocasnice esti
mează că piața de profil s-a cifrat, 
la finele lui 2004, la 700 - 800 de 
milioane de euro, creșterea față 
de anul precedent fiind modestă 
(sub 10%). Cele mai vândute pro
duse rămân televizoarele, mași
nile de spălat, aparatele foto digi
tale, telefoanele mobile cu cameră 
foto și calculatoarele. Deși apro
ximativ sase luni, între februarie 
și august 2004, vânzările de elec
trocasnice au scăzut dramatic, se 
pare că retain. iu recupei at pe

Deva (C.P.) • Potrivit regle
mentărilor contabile, e val’ie ia 
elementelor monetare exprimate 
in valută și prezentarea acesto
ra in situațiile financiare anuale 
ale agenților economici Be efec
tuează utilizând cursurile pieței 
valutare de ia data încheierii e- 
xercițiului. Pentru 31 decembrie 
2004, cursurile pieței valutare 
utilizate pentru evaluarea ele
mentelor monetare exprimate în 
valută sunt cele comunicate de 
Banca Națională a României. In 
dai a de 31 decembrie 2004 (la ora 
13.00). Cureurile pieței valutare 
din data de 31 decembrie 2004 
vor fi publicate de BNR pe pa
gina de Internet a acesteia 
(www.bnr.ro) și de Ministerul 
Finanțelor Publice pe site-ul 
acestuia la adresa www.mfi- 
nante.ro, informează Direcția 
Generală a Finanțelor Publice a 
Județului Hunedoara.

Flguranțil pentru filmul 
“Re blestemați” care se 
toarnă la Castelul 
Corvineștilor de la Hunedoara 
sunt însoțiți de multe ori și de 
prieteni. (Foto: Lorsdana Leah)

București (C.P.) ■ Persoa
nele care închiriază locuințe 
voi rămâne cu mai puțini 
bani, opinează Emil Giurgiu, 
președintele Uniunii Națio 
nale a Agenților Imobiliari. 
M.F.P. a decis să reducă la 
jumătate sumele pe care 
cstățenil le pot deduce din 
venitul obținut din închiri
ere, bani care până acum e- 
rau lăsați la latitudinea pro
prietarilor pentru repararea 
sau modernizarea locuinței. 
“Este posibil un efect de 
bumerang, prin încheierea 
la negru a noilor contracte, 
iar lipsa de atractivitate a 
businessului imobiliar să în
depărteze investitorii stră
ini”, spune președintele UN- 
AI. O altă consecință ar 
putea fi și scăderea prețu
rilor la locuințe.

prețul de vânzare. „Ultimul nos
tru preț de pornire a fost de 
553.642 de lei pe metru cub, în 
vreme ce prețul de vânzare ofe
rit de agenții economici era de 
peste 670.000 de lei pe metru cub. 
Putem spune că la ultimele lici
tații din 2004, cumpărătorii au 
oferit în medie peste 871.000 de 
lei pe metru cub, deci cu mult 
peste prețul de pornire, acesta fi
ind în fept prețul pieței", susține 
loan Dăneasă, director RomsilVa 
Deva.

în general se constată că aso
ciațiile majorează nejustificat 
prețul mobilei și al celorlalte 
produse din lemn, pe fondul 
menținerii unul ere; scăzut al 
lemnului, ca principală materie 
primă. Pentru viitor, mai spune 
conducerea Romsllva, se vor 
oferi cantități suplimentare de 
masă lemnoasă pentru licitații.

- ; ?. ■■

Robot de bucătărie Moulinex 3299000 lei

Aspirator Ufesa 2599000 lei

Aspirator Bosch 3599000 lei

Meslnă de spălat Sen Glorg o 8499000 lei

Mașină de sr-âlat Whlrpool 9499000 lei

Mașina de spălat Ariston-; Tv cadou 18199000 lei

Tdlevlzor OVP 4499000 lei

Televizor Provision 4799000 lei

Combină frigorifică îndesit 13599000 lei

Combină frigorifică Polar 12999000 lei

Combină frigorifică IndesIt+TV Cadou 15699000 lei

Aragaz îndesit

Cameră video Sony

Ji 1

7999000 lei 

18999000 lei

închidere (lel/acț)W

2J SIF1 BANAT-QRIȘANA 91QQ +0.95
a.‘Tiv 10500 -Ș.41

BRD 43900 +0.23
5) IMPACT
6< AZQMUREȘ ■*’ 4^50
7.t ANTIBIOTICE IA$I 6500 -0.78
8.' ROMPETROL 1020 -1.92

RAFINARE
9. HABER 5050 0
10. BCCARPATICA J -3.54

Star Exchange

Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 13 ianuarie 2005
Valută euro dolar liră sterlină franc elvețiar forint

BNR 37.988 29.006 54.335 24.528 153
Scat de 5 r ■

Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian forint
C V C V C V C V C s

BancPost 37.800 38.400 28.850 29.350 53.900 54.900 24.300 24.900 150 158
BRD 37.650 38.500 28.610 • 29.440 53.630 55.300 24.170 24.970 146 159
Banca Transilvania 37.780 38.280 28.765 29.265 54.041 54.841 24.371 24.771 151,58 156,08
Raiffeisen Bank 37.600 38.300 28.600 29.400 53.650 54.700 24.220 245.790 150 160

lna.JurconeWnformmedla.ro
http://www.bnr.ro
http://www.mfi-nante.ro
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0 Un urmărit general pentru săvârșirea 
Infracțiunii de furt, din Moreni, a fost 
prins de polițiștii din Vulcan. Este vorba 
de Marin Vasilescu, de 24 de ani, cu an
tecedente penale. Hoțul a fost predat 
unei escorte a Inspectoratului de Poliție 
Dîmbovița. (V.N.)

0 în ultimele 24 de ore, în controalele 
efectuate pe traseele rutiere din județ, 
polițiștii au aplicat la Legea circulației 
178 de amenzi. 41 dintre acestea au 
fos la regimul de viteză. (V.N.)

0 în urma incendiilor izbucnite în anul 
trecut, în județul Hunedoara și-au pier
dut viața șapte oameni. Alți cinci au fost 
răniți. Pagubele materiale s-au ridicat la 
19,6 miliarde de lei. (V.N.)

Comisar Vaslie W»* adgunct al șefuluP 
PoMției MunicWui Pettoșani 10.00-1XQQ,

Iwl. la sediul Comanda
mentului de Jandarmi 
Județear le la Deva, 82 de 
jandarmi au fost înaintați la 
gradul de sergent major. La 
eveniment au participat 
reprezentanți ai Prefecturii, 
Consiliului Județean, ai altor 
instituții județene și locale.

Proiectul “împreună pentru sănătate” a început în acest an școlar
Deva (R.I.) • Un grup de 

eleve de la Școala Generală 
„Eminescu - Petofy”, care 
alcătuiește grupai „Sanitari
lor pricepuțl”, a pornit in 
căutarea resurselor necesare 
activității lor.

Cu toate că grupul sanitarilor 
din școală câștigă în fiecare an 
importante premii la Concursu
rile de gen, elevele sunt nevoite 
să împrumute tot echipamentul 
necesar, de la halate până la 
tărgi și aparatură medicală. în 
acest an cele 12 fete din grup au 
hotărât să-și facă rost de tot 
echipamentul.

Proiectai „împreună pentru 
Sănătate” a fost demarat la în
ceputul acestui an școlar și se 
derulează în cadrul programului 
„Public Achievement” care-și 
propune impulsionarea iniția
tivelor tinerilor. Coordonarea 
proiectului la nivelul școlii le 
revine unor foarte tinere profe

soare: Diana Dăbucean și La- 
vinia Delean. Proiectul bene
ficiază de coordonare și din par
tea unei școli particulare din Po
lonia și a fundației care o spri
jină: „Educational Society for 
Malopolska”, școala deveană a- 
flându-se la ăl cincilea proiect pe

care îl desfășoară împreună cu 
polonezii.

Până acum fetele au reușit să 
facă rost de lucrurile mai... mă
runte (bandaje, ațele, halate...), 
dar se află în continuare în 
căutarea unor sponsori dispuși 
să sprijine această inițiativă.

Proiecte de 
infrastructură . 
regionala

Deva (V.N.) - Autoritățile 
publicelocale din Regiunea 
de Dezvoltare Vest, din cart 
face parte și județul Hunei 
doara, și Compania Națim 
nală de Autostrăzi și > 

, muri Naționale mai au h| 
dispoziție doar câteva zile 
pentru a finaliza dosarele 
de finanțare prin Progra* 
mul Phare 2004 - 200f Gol 
esmheEdohonsieăși- So
cială. i

Termenul limita este 28 
ianuarie, cu o prelungire dș 
o lună a datei fixate inițiali

Prin intermediul acestui 
program supt Ș sprijinite 
proiecte de infrastructură re» 
gională pentru tartan, transa 
port regional,, de reabilttart 
a zonelor industriale șl dez
voltare a infrastructurii 
mediului de afaceri. i

Declarații de avere 
pentru toți românii

București. (D.I.) - în viitorul nu prea în
depărtat, există posibilitatea ca nu numai 
politicienii să-și depună declarațiile de 
avere, ci fiecare cetățean să spună ce, cât, 
cum și de unde are bănuții și lucrușoarele. 
Astfel, vicepremierul Adriean Videanu a 
afirmat, aseară, că realizează o evaluare 
a tuturor posibilităților de evaziune fis
cală, având în vedere că se dorește ca a- 
nul 2005 să reprezinte „momentul zero” 
pentru depunerea declarațiilor de avere 
pentru fiecare cetățean al României.

Videanu a explicat că se studiază posi
bilitatea ca fiecare cetățean să depună de
clarații de avere pentru ca, din acel mo
ment, declarațiile de venit pentru fiecare 
individ în parte să reprezinte „elemente 
de urmărire” a achitării tuturor taxelor și 
impozitelor care trebuie plătite de agenții 
economici și persoanele fizice. Declarațiile 
de avere ar urma să fie depuse la organul 
fiscal, fără a fi făcute publice, iar even
tualele Verificări se vor face prin sondaj.

„Din momentul depunerii declarației de 
avere, în fiecare an se va face declarația 
de venit, iar organul fiscal va avea la ce 
să se raporteze, la un moment dat, când 
vrea să facă o evaluare prin sondaj, com
parând declarația de avere cu declarațiile 
de venit din ultimii cinci ani”, a explicat 
Videanu. El a mai precizat că, în prezent, 
dacă se dorește evaluarea averii cuiva, 
acest lucru nu se poate, întrucât nu există 
elementul de referință. Tot în faza de eva
luare se găsește și modificarea legislației 
în privința încadrării evaziunii fiscale în 
domeniul criminalității fiscale și tratării 
ca atare.

Adrian B., 

Pensionar, Deva

Nu pot să acuz pe ni
meni, dar acest lucru 

este posibil să se fi în
tâmplat având în vedere 
caracterul românului. 
Nu este corect acest lu
cru, considerându-1 chiar 
imoral.

xju cred că această 
IN situație poate fi în
tâlnită in cazul muncito
rilor. Aceștia se gândesc 
la locul de muncă pe 
care trebuie să și-l 
păstreze și nu-și permit 
să lenevească la locul de 
muncă.
NlCOlAE HERțA, 

Lăcătuș, Deva

Nu știu ce bază reală 
are această statistică, 

dar eu îi invit să vină 
unde lucrez eu și atunci 
n-o să-și mai permită ni
meni să doarmă. Acest 
lucru ține foarte mult de 
moralitatea fiecărei per
soane.
Liuana Achim, 
Operator calculator, Deva

Nu este cazul meu, 
dar sunt anumite in

stituții de stat care au 
un program foarte lejer 
încât angajații au posi
bilitatea. să pună geană 
pe geană. în instituțiile 
private acest lucru este 
imposibil șă se întâmple. 
Felicia,
Operator calculator, Deva

Nu se poate să dorini 
la serviciu! Cred că 

fiecare trebuie să aibă o 
conștiință și să-și dea 
seama că la locul de 
muncă nu se lenevește. 
Persoanele care dorm la 
serviciu sunt niște ires
ponsabile.
ANONIMă, 

Deva

consilier economicSPITALUL MUNICIPAL ORĂȘTIE Str. PRICAZULUI, 16ORĂȘTIE

20 conrtter «CMMit "‘A??'9
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EI Pilotai de motoctclism Fabrizio Me- 
oni, dublu învingător la Dakar, în 2001 
și 2002, a decedat, marți, la vârsta de 
47 de ani, după ce a suferit un stop car
diac post-traumatlc în etapa a 11-a a cur
sei Dakar 2005, desfășurată în Mauri
tania,. între Atar și Klffa, au anunțat or
ganizatorii, citați de AFP. (MF)

0 Jucătorul dinamovist Bogdan Stelea 
a schimbat, in cadru! unei partide de 
antrenament, postul de portar cu cel de 
atacant, reușind chiar să înscrie un gol. 
Poarta lăsată liberă de Stelea a fost 
apărată de mijlocașul Leonard Naidin. 
„Stelea are alonjă, tehnică, pregătire fizi
că, tot ce îi trebuie. Se mișcă destul de 
bine ca atacant. Lui îi place cam orice 
sport. Totuși, cel mai bine se descurcă în 
poartă. Eu am început fotbalul ca portar, 
dar am văzut că nu este de mine”, a de
clarat atacantul Ionel Dănciulescu. (MF)

vlcecampioana 
.nNfcmelă, U. Remîn Deva și echipa 
organiffitoare, Rulmentul Brașov, 
dispută azi, de la ora 16.00, meciul 
șmMI al turneului de la Brașov. 
lEtevele antrenoarei Maria Tudora 
vor susține, mâine, alte două par- 
IMe eu HCM Roman și Oțelul 
[Șgffițtl. (Foto: Traian Mânu)MHi_____ i__________

Record de participare la “Cupa Unirii”
La competiția de tenis de la Deva și Hunedoara și-au anunțat prezența peste 100 de sportivi
ClPRIAN MARINUț
E-MAIL: clprian.marinut@lnformmedia.ro

Deva - Ediți* din acest an 
a “Cupei Unirii” la tenis de 
câmp, programată la Deva și 
Hunedoara in zilele de 14 și 
ÎS ianuarie, beneficiază de 
o participare numeroasă, în
trucât în această perioadă a 
anului este singura com
petiție de profil care se 
defășoară in zona 
Ardealului.

“Această conjunctură a atras 
la turneu un număr record de 
participant care se vor Întrece 
Iz .patru categorii de vârstă; 10 

ni, 12 ani, 14 ani și 16 ani, 
băieți și fete. Și-au anunțat 
prezența practicant! ai sportului 
alb de la cluburi din Pitești, 
Sibiu, Arad, Cluj, Câmpia 
Turzii, Târgu Mureș, Brașov, 
Craiova, Alba Iulia, Onești, Ti
mișoara, Târgu Jiu și din Capi
tală de la clubul Dinamo.

Mulțescu impune reguli stricte la Jiul
„Nu voi tolera alcoolul și tutunul”, a declarat noul antrenor
ClPRIAN MARINUț

E-MAIL ciprian.marlnut@informmedia.ro

Petroșani - Chiar de Ia 
prima reunire a lotului, noul 
antrenor al Jiului, Gigi 
Mulțescu, le-a prezentat 
jucătorilor un regulament de 
ordine internă foarte strict. 
Tehnicianul a declarat că Ie 
cere fotbaliștilor să aibă un 
comportament profesionist, 
pe măsura obiectivului și a 
condițiilor asigurate de club.

„Nu voi tolera ca jucătorii să 
consume alcool și să fumeze. 
Cine nu va respecta regula va 
suporta consecințele. Jucătorii 
prinși cu mâța-n sac vor fi 
sancționați financiar, dar dacă

Luneta Maier, președinta Aso
ciației Județene de Tenis, între- 
cerea va fi găzduită de trei lo
cații, preliminariile fiind pro
gramate vineri, in Sala oa sport

în plus vor concura și 15 
reprezentanți ai cluburilor din 
județul nostru, respectiv de la 
CS Alpa Deva și CS Construc
torul Hunedoara’*, preciza

își vor spăla păcatele, sancțiu
nile vor fi anulate. Sunt tolerant 
până la un punct. Eu vreau să 
câștigăm jucători și nu să-i pier
dem”, a afirmat Mulțescu.

Militaru a ales
Somat de noul antrenor să se 

decidă asupra postului pe care 
vrea să-l ocupe, Damian Mili
taru, veteranul echipei din Valea 
Jiului, s-a hotărât să lase la o 
parte fUncția de antrenor secund 
și să-și continue cariera de 
jucător. „Cred că mai pot juca 
cel puțin în acest retur de cam
pionat. Apoi voi pune ghetele în 
cui și voi trece pe banca 
tehnică”, a declarat Militaru, 
care a participat la primele 

antrenamente ale liderei. Deși 
are 37 de ani, fostul internațio
nal a demonstrat în partidele 
din turul campionatului că are 
încă veleități de lider. Militaru 
are o condiție fizică de invidiat, 
iar experiența sa poate fi extrem 
de importantă la revenirea Jiu
lui în elita fotbalului românesc, 
după o absență, de opt ani,;,Ma
turitatea lui Militaru poate să 
ajute echipa, cel puțin până la 
vară. Este un mare fotbalist”, co
menta antrenorul Gigi Mulțescu. 
Prin trecerea lui Militaru în 
tabăra jucătorilor, singurul 
antrenor secund al Jiului este 
Marin Tudor ache, dar în scurt 
timp Mulțescu va' desemna încă 
un colaborator pentru acest post. 

a Colegiului Teoretic “Traian” 
din Deva și în Sala “©instruc
torul" din Hunedoara, iar fi

ll........... ••••••••••••••••••••••
Prezenta unui număr mare de 
Jucători presupune creșterea 

concurenței fi a callUtii 
jocurilor la ediția din acest an 

a Cupei Unirii 
Lunela Maier, 

i PREȘEDINTA AJTENIS

nalele urmând a se desfășura, 
sâmbătă, la Sala Sporturilor din 
Deva.

Competița este organizată de 
Federația Română de Tenis în 
colaborare cu Direcția pentru 
toort a Județului Hunedoara și 

.Asociația, Județeană de/Tenis 
“wft. Organizatorii vot mbotÎk' 
premii constând în diplome și 
cupe, iar Federația Română de 
Tenis alocă puncte pentru clasa
mentele oficiale.

Damlan Militaru.

AHIanz - Tiriac Asigurări. Putem da partea te
wwwafllanztlriac.ro

Grupul AHianz, fondat fn 1890, te Berlin, este astăzi unul dintre 
liderii mondiali te domeniul asigurărilor și al serviciilor financiare. Prezent 
te peste 70 de țări, grupul Allianz oferă o gamă completă și adaptată de 

servicii celor peste 60 de milioane de dienți ai săi dîn tefreaga lume.

Allianz-țiriac Asigurări, parte a grupului financiar Allianz, este astăzi cea mai mare companie 
de asigurări din România, care, prin seriozitate ți consecvență în promovarea celor mai înalte 

standarde de calitate, s-a consacrat ca un adevărat formator al pieței de asigurări.
Allianz-priac Asigurări SA. îți consolidează forța de vânzare la nivel național ți organizează 

cursuri pentru activitatea de:

SPECIALIȘTI ÎN VÂNZAREA DE ASIGURĂRI
IMPORTANT: Cursurile vor fi susținute de personal calificat din cadrul 

companiei, la sediul societății.
Cursurile sunt gratuite ți nu impun obligativitatea angajării în cadrul companiei. 

La finalul cursului se eliberează:

"Diploma de absolvire"
Daci sunteți: Dacă aveți:
-absolventță) de studii medii sau superioare - o mentalitate de învingător
-o persoană ambițioasă, perseverentă ți tenace - dorința de a lucra în servicii financiare

Selecția participanților se face pe baza scrisorilor de intenție ți a CV-urilor depuse la sediul 
companiei din Deva, b-dul Decebal bl. 8, trimise prin fax 0254/219495 sau pe e-mail la adresa 

deva.hdOallianztiriac.ro.

Allianz Qli) Tiriac (<•)
Antrenorul e nemulțumit că sportivele au kilograme în plus
ClPRIAN MARINUț

E-MAIL: ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - „De când sunt la 
lot nu am mai văzut așa ce
va. Am declarat că nu le voi 
penaliza pentru kilogramele 
în plus acumulate în va
canță, dar venirea la lot cu 
o greutate între patru și 
șase kilograme peste cea op
timă nu poate rămâne fără 
urmări” a precizat Octavian 
Belu.

Declarația a fost făcută în mo
mentul in care cele șase gim
naste din lotul olimpic au sem
nat, în prezența părinților Iot și 
a antrenorilor, o convenție cu 
Federația, Română de Gimnas
tică. „Până nu elimină surplusul 
de greutate nu intră în sală. Vot 
întârzia cu pregătirea, astfel că 
vor pierde concursuri, glorie și 
bani. în plus, există riscul acci- 

dentarilor”, comenta nemul
țumit antrenoruLConvenția sem-
nată de gimnaste cu FRG regle
mentează relațiile sportivelor cu 
antrenorii și cu federația, pen
tru a-și asuma rigorile și 
riscurile pe care le implică prac
ticarea gimnasticii. Gimnastele 
au fost întrebate dacă vor să 

Octavian Baiu • nemulțumit.

continue acest sport și în chiar 
primul paragraf al convenției se 
menționează că gimnastica este 
o activitate opțională, voluntară. 
Octavian Belu a precizat că 
această convenție, care a fost 
semnată de sportive, de 
antrenori și de reprezentanții 
federației, nu are valoarea unui 
contract profesionist.

„Documentul are un scop 
strict de responsabilizare și este 
departe de cerințele unui con
tract profesionist. Este un pas 
mic, dar important spre crearea 
unei legislații în domeniu”, a 
spus Belu, care a adăugat că este 
pentru prima dată când gim
nastele semnează o astfel de con
venție. Antrenorul lotului 
olimpic a adăugat că nu a pri
mit încă, din partea FRG și a 
Comitetului Olimpic și Sportiv 
Român, nici o ofertă scrisă de 
contract.

mailto:clprian.marinut@lnformmedia.ro
mailto:ciprian.marlnut@informmedia.ro
wwwafllanztlriac.ro
deva.hdOallianztiriac.ro
mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
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EI Clubul Servette Geneva, la care este 
legitimat jucătorul român Viorel Moldo
van, se află sub amenințarea falimentului, 
în cazul în care nu va fi preluat rapid sau 
nu se vor face investiții majore.(MF)

I B Valentino Rosal, cam- 
pionul mondial la moto- 
ciclism, aflat în vacanță 
în siagunea montană Ma
donna Di Campiglio, a ao- 

------------------------- cidentat, din greșeați, un 
schior, în timp ce practica snowboard pe 
pârtia Pradalago.(MF)

Măcinați de lupte fratricide
Câțiva dintre protagoniștii sezonului trecut vor să boicoteze festivitatea de premiere

Potrivit unul comunicat pu
blicat pe slte-ul oficial al Fede
rației Române de Automobilism, 
for Înființat pe data 29 octombrie 
2004, ca o alternativă la structu
ra organizatorică existentă, pilo- 

săfie premiați

de Federația Română de Auto
mobilism și Karting (FRAK) pen
tru rezultatela înregistrate In se
zonul trecut sunt îndemnați să 
nu se prezinte la festivitate, în 
semn de protest față de exclu
derea.^ clasamente a sporti
vilor carii au aderat la FRA îna
inte ca acest organism să aibă 

Rate juridică. Acest de- 
< susținut chiar de câți-

acest moment, la FRA au aderat 
152 de sportivi, 26 de cluburi și 
35 de arbitri. Printre piloții care 
au aderat la acest for se numără 
campionul din 2004, Dan Gârto- 
fan (Balkan Racing), precum și 
câștigătorul Trofeului A2.0, Geor
ge Grigorescu (Mach 1 Pro Mo
tor). Federația Română de Au
tomobilism a fost înființată la 
inițiativa a șapte echipe de au
tomobilism. Cete șapte echipe au 
început, în vară demersurile de 
constituire a noului for, deoare
ce FR Automobilism și Karting 
nu era constituită ca o federație,

reorganizarea FRAK, pentru a 
intra în legalitate, dar acest lu
cru nu s-a întâmplat.

FRA este recunoscută oficial 
de ANS. FRA susține ca AGR să 
se ocupe de cadrul organizatoric 
iar noua federație1 de cadrul teh- ( 
nic al competițiilor. In prezent, 
AGR deține licența FIA (Federa
ția Internațională de Automo
bilism), care permite desfășurarea 
competițiilor naționale și inter
naționale.

In ceea ce privește viitorul se
zon, lucrurile nu sunt încă des
tul de dare, pentru că ACR și

perso

va piloțl care se află în situația 
de a fi premiați. „Vrem să se în
țeleagă clar că noi considerăm 
că e mai important spiritul de 
echitate sportivă decât obținerea 
unei cupei", se precizează în cp- potrivit Legii Sportului. Agenția ERA ar putea organiza compe- 
munieatul respectiv. Până In NâționâM pentru ’Sport b cerut ’1 tițtthîțîonale în paralel.

Admiși in Hall of Fame
Newport (MF) - Foștii jucători de tenis 

Jim Courier, Yannick Noah și Jana Novot
na au fost admiși in Hall of Fame, galeria 
celebrităților sportului alb din Rhode Is
land. Courier, in vârstă de 34 de ani, a 
câștigat 23 de titluri la simplu, bi 13 ani 
de carieră, dintre care patru de Grand 
Slam: Australian Open in 1992 și 1993 și 
Roland-Garros in 1991 și 1992. Courier â de
venit numărul 1 mondial in 1992, loc pe 
care l-a ocupat timp de 58 de săptămâni. 
El a câștigat, de două ori, Cupa Davis, ală
turi de echipa SUA, in 1992 și 1995. Noah, 
in vârstă de 44 de ani, a câștigat 23 de ti
tluri la simplu, dintre care un Grand Slam, 
cel de la Roland-Garros in 1983, in 12 ani 
de carieră. Cea mai bună poziție ocupată 
in clasamentul mondial a fost locul 3 in 
1986, pe care s-a menținut 19 săptămâni. 
De asemenea, a câștigat Cupa Davis cu 
echipa Franței in 1991. Jana Novotna, in 
vârstă de 36 de ani, a fost laureată a tur
neului de la Wimbledon in 1998. Sportiva 
cehă a mai câștigat 12 titluri de Grand 
Slam la dublu. In total, ea a obținut 24 de 
titluri la simplu și 76 la dublu de-a lungul 
carierei. In 1997 a obținut cea mai bună 
poziție in clasamentul mondial, locul 2, 
insă a ocupat și locul 1 in proba de dublu. 
Novotna are in palmares și o victorie în 
Fed Cup tn 1998.

Cântecul de lebădă pentru Gică Craloveanu
Atacantul român se va retrage din activitate la finalul sezonului

București (MF) - Fotbalistul 
echipei Getafe, Gheorghe Cra- 
iovecmu, a declarat, într-un in
terviu acordat cotidianului 
Marca, marți, că acesta este 
ultimul an ca jucător de fotbal 
și dorește să se bucure de el,

„Aceste este ultimul meu an 
ca fotbalist și vreau să mă bucur 
de el, de aceea pun atât de mult 
suflet la flecare meci. Știu că îmi 
lipsește golul, dar nu sunt obse
dat de acest lucru. Am decis să 
mă retrag, pentru că vreau să 
ies din fotbal cu fruntea sus”, a 
spus Craioveanu. întrebat dacă 
există posibilitatea să revină 
asupra deciziei, jucătorul român

a spu . Nu, este aproape impo
sibil să mai continuu 'tt joc fot
bal după 30 iunie”. „Gică Craio
veanu este ca vinul bun. Nu se 
conservă în butoi, dar pe măsu
ră ce trece timpul - și va împlini 
37 de ani - devine mai bun în 
toate sensurile. Atacantul român 
este un talent real iar acum 
trece printr-un moment sportiv 
foarte bun, însă acest moment 
coincide cu încheierea contrac
tului cu formația lui Quique Flo
res”, scrie Marca, în prezentarea 
interviului. Craioveanu nu este 
deranjat de faptul că antrenorul 
nu l-a titularizat în meciurile 
din Primera Division. „Când an-

trenorul a crezut că merit, m-a 
introdus pe teren. La început au 
fost mai puține minute iar 
a căpătat încredere în mii 
acum joc titular”, a spus Craio
veanu. Fotbalistul român crede 
că meciul cu Atletico Madrid, 
din etapa a XlX-a a campiona
tului Spaniei,, va fi o „adevărată 
sărbătoare”. „Atletico a făcut, în 
meciul cu Real Madrid, cea mai 
completă partidă a sezonului, 
insă a pierdut. De aceea cred că 
va veni la Getafe cu dorința de 
a câștiga și de a aduce bucurie 
suporterilor. Va fi o adevărată 
sărbătoare pe Coliseum”, a de
clarat Craîoveanu. Craioveanu • ca

Bruckner trage de Nedved
Praga (MF) - Selecționerul 

Cehiei, Karel Bruckner, încă 
mai speră ca mijlocașul Pa
vel Nedved să revină în echi
pa națională, deși fotbalistul 
formației Juventus Torino 
și-a anunțat retragerea după 
Euro-2004.

„Eu nu vorbesc de Pavel Ned
ved la trecut Există destule ca
zuri în care fotbaliștii au revenit 
asupra deciziei lor”, a declarat 
Bruckner. Jucătorul echipei Ju
ventus Torino și-a justificat, in 
luna septembrie, decizia de a se 
retrage, printr-o stere de sănăta
te „nesatisfăcătoare” și prin fap
tul că a fost deseori criticat de 
presa cehă. „în calitate de antre
nor, cred că am obligația de a 
face încă o. încercare. Nedved a 
avut probleme cu o accidentare, 
este un jucător care se află sub 
o puternică presiune psihică, in
să acum se odihnește, așa că s-ar 
putea înregistra un progres vi
zibil”, a declarat Bruckner. Se
lecționerul Cehiei a adăugat că 
nu are intenția de a acționa prin 
metode de constrângere în ceea 
ce-1 privește pe câștigătorul Ba
lonului de Aur 2003. „Este vorba 
despre un subiect destul de sen
sibil”, a precizat tehnicianul. 
Fost jucător al echipelor Sparte 
Praga și Lazio Roma, Nedved, în

vârstă de 32 de ani, a disputat 83 
de meciuri in naționala Cetr.ei, 
în perioada iunie 1994-iulie 2004. 
El a participat la trei faze finale 
ale Campionatului European, în
să nu jucat niciodată la o Cupă 
Mondială. La Euro-2004 din Por
tugalia, Pavel Nedved a fost că
pitanul echipei Cehiei. El s-a ac
cidentat la genunchiul drept și 
a ieșit de pe teren în cursul pri
mei reprize a semifinalei cu Gre
cia, câștigătoare a competiției. 
Reprezentativa Cehiei face parte 
din grupa I a preliminariilor CM 
2006, alături de România, Olan
da, Finlanda, Armenia, Mace-do- 
nia și Andorra.

Pavel Nedved, ddrtt la națională

» -t
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Cotidian independent politic și economic, Cuvântul liber te ajută să economisești:
• timp - ziarul sosește direct acasă la tine;
• bani - plătești abonamentul pentru luna februarie și în martie primești ziarul gratis;

JURNAL
r> i: U N r O O K A

Bonus: cu ajutorul chitanței pentru luna februarie poți participa la concursul special pentru abonați!
Aboneazâ-te și pi egătește-te să câștigi!
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0 în anul 2004, cefe mai multe inter
venții la incendii le-a avut Detașamen
tul Petroșani din cadrul Grupului de Pom
pieri „lancu de Hunedoara” - 29. Ur
mează, în ordine, Detașamentul Deva - 
28, Detașamentul Hunedoara - 27 etc. 
(V.N.)

NoiHiătcuțll trebuie ea fle 
înregistrați în 24 de ore

Deva (I.J.) - La doar 24 de ore 
de la naștere, noua Lege privind 
protecția și promovarea drep
turilor copilului prevede, de la 1 
ianuarie, întocmirea certificatu-

Pictură jNNrira Asia
Hațeg (M.S.) - Un artist plastic amator 

din șatul Peșteana, lângă Hațeg, a pictat 
un tablou intitulat „Lumânări in Asia” 
pe care intenționează să-l scoată lâ licitație 
pe Internet, iar banii să i doneze pentru 
ajutorarea victimelor care au avut de 
suferit de pe urma cutremurului din Asia 
de Sud-Est. Dorin Socaci, un artist auto
didact, in vârstă de 35 de ani, afirmă că a 
fost impresionat de evenimente și de 
urmările dezastrului provocat de valul

Lucrarea artistului reprezintă o hartă 
stilizată a zonei, înconjurată de valuri 
uriașe. Teritoriile afectate sunt pictate îh 
galben, ca un simbol al lumânărilor 
aprinse pentru morți. Tabloul a fost exe
cutat in ulei pe pânză.

Dorin Socaci a mai realizat, de-a lungul 
timpului, lucrări a căror temă era legată 
de evenimente importante, cum ar fi eclip
sa totală, de soare din 1999 sau atacul tero
rist asupra Turnurilor Gemene din New 
York. Ei susține că a expus și vândut 
tablouri în SUA, Franța, Germania, Italia 
și Elveția.

' 9 v

.<■*

Medlcul trebuie eă înregîetreze 
nou - născuțll.

lui medical constatator al 
nașterii. Maternitatea Deva nu a 
primit însă reglementările legale 
privind noua lege. Fără să 
cunoască textul noii legi, aceas
ta se aplică oricum la Deva,., cu 
mici excepții, „te caz că mama 
care a născut nu are acte care să- 
i dovedească identitatea, noi nu 
putem întocmi acest certificat, tei 
acest caz fie apelăm la rude, fie 
îl facem o fotografie mamei și o 
dăm poliției care îi va stabili 
identitatea. Abia apoi putem să 
întocmim certificatul constatator 
al nașterii”, precizează dr. 
Crăciun Glepce, medic șef de 
secție Obstetrică-Gtaecologie In 
cadrul Spitalului Județean Deva.

Termenul de 24 de ore stabilit 
de lege este valabil atât pentru 
copilul născut viu, cât și pentru 
copilul născut mort, iar respon
sabilitatea înregistrării copilului 
îi revine medicului care a asis
tat sau a constatat nașterea și 
medicului șef de secție.

■fa ■

Bani de familia
Ministerul Sănătății promite că «niturile în tratamentele ambulatorii se vor dubla
Ina Jurcone 
E-MAIL lnajurcone@informmedia.ro

Deva - Normele de apli
care a Contractatul -cadru 
pentru 2003 s-an definitivat. 
Cei indrituifi să cunoască ac
tul normativ însă n-ăn pri
mit nimic oficial: adică Casa 
Județeană de Asigurări de . 
Sănătate și Colegiul 
Medicilor Hunedoara.

Documentul Ministerului Să
nătății stabilește regulile privind 
plata serviciilor contractate de 
către medici cu casele de asi

gurări de sănătate. „Una din 
problemele care sper că se va re
zolva odată cu constituirea noului 

Contract-cadru 
vizează dezvolta
rea asistenței me
dicale primare și 
fii abulatoriu", 
preciza în urmă 
cu o săptămână 
Ecaterina Cumpă- 
nașu. directorul

economic ai CJAS Hunedoara. Și 
iată că noul Contract-cadru 
prevede în principal dezvoltarea 
asistenței medicale primare și a 
celei ambulatorii de specialitate,

Mlrcea Artean

ceea ce va aduce salariaților ma
jorări ale veniturilor. Noile îm
bunătățiri reglementate în con
tract arată că, dacă anul trecut 
un medic de familie primea pen
tru un asigurat aflat pe lista să 
10.600 lei, începâid din acest an 
suma va crește la 17.000 lei. La 
aceasta se adaugă plata pentru 
alte servicii cum ar fi: imunizări, 
supravegherea gravidei, examen 
clinic de bilanț etc. De creșteri 
ale veniturilor vor beneficia și 
medicii care își desfășoară acti
vitatea în ambulatoriile de spe
cialitate. Până te prezent va
loarea unui servietei neSical

acordat unui pacient a fost de 
3.000 lei, de anul acesta suma va 
fi majorată cu 50%. Astfel, un 
medic care acordă o consultație 
inițială unui adult primea, anul 
trecut, 45.000 de lei, de anul acesJ, 
ta va încasa 67.500 lei.

te teritoriu încă nu se cunoaș
te nimic. „Nu pot preciza nici o 
cifră despre cum se Vor plăti 

> edicii de familie și tratamentele 
ta ambulatoriu, pentru că, oficial, 
nu am primit nici o hârtie. Ceea 
ce cunoaștem până acum este din 
mass-media”, spunea dr. Mircea 
Artean, președintele Colegiului 
Medicilor Hunedoara.

Artistul Dorin Socaci fa timpul lucrului la 
tabloul său "Lumânări fa Asia”.

„LICITAȚIE DE MASA LEMNOASA
producția anului 2004

Licitația este de tip închis și va avea loc la sediul Direcției Șllvice Deva, str.- Mihai 
Viteazul nr. 10, în data de 26.01.2005. ora 10.00. pentru masă lemnoasă fasonată și 

prestări servicii de exploatare.
Volumul total de masă lemnoasă fasonată care se licitează este de 4.790 m.c. aparți

nând următoarelor grupe de specii: '

*

Noua politică salarială 
la SC Calor SA Deva

Deva (C.P.) - Personalul TESA și maiș
trii angajați ta S.C. Calor Deva, distribui
tori de agent temic din municipiu, vor 
fi re trib uiți din această lună în funcție 
de ], r.bț lanțele firmei. Decizia a fost lu
ată de ConsilV* ie Administrație, la șe
dința din această Săptămână. Concret, sala
riile acestor categorii de personal vor de
pinde de respectarea coeficientului care 
este aprobat de ANRE și care se referă la 
pierderile în rețeaua de distribuție. Acest 
coeficient este de 12,5%. Depășirea lui va 
atrage aplicarea de sancțiuni salariale, 
susține loan Cristea, directorul Calor De
va. C.A. a mai aprobat și noua organigra
mă a societății, conform căreia s-a redus 
numărul de personal TESA și auxiliar cu 
20%. Practic, este vorba de o diminuare 
cu cinci posturi a numărului de angajați.

Crește taxa pe 

Valoarea Adm lata
București (C.P.) - Ministerul 

Finanțelor intenționează să ma
joreze cota TVA de la 19 la 20%, 
a declarat Ionuț Popescu, mi
nistrul Finanțelor. Această mă
sură, precum și majorarea ac
cizelor peste nivelul stabilit, a 
fost sugerată recent de către 
FMI ca o soluție pentru acope
rirea golului bugetar ce va fi 
produs de reducerea impozitului 
pe venit și a celui pe profit la 
nivelul de 16%.

„în principiu, aș dori să nu 
ajungem la majorarea cotei de 
TVA. Dar dacă până la urmă din 
calcule o să reiasă că este, nevoie 
de majorarea cu un procent a a- 
cestei taxe, vom lua în consi
derare acest lucru. Dacă ăsta-i 
prețul pe care trebuie să-l plă
tească societatea românească 
pentru a avea niște impozite 
absolut rezonabile pe profit și pe 
venit, să creștem TVA-ul cu 1%, 
poate că nu este o catastrofă”, a 
spus Ionuț Popescu.

forestier proprietate publică, către >genții economici’, aprobat prin HG nr.85/2004.
Pot participa Ia licitație agenți economici care sunt atestați pentru exploatarea, Industrializarea și comercializarea 

lemnului, potrivit HG nr. 70/1999 și Ord. MAPPM nr. 71/1999.
Documentația, care include caietul de sarcini, listele de partizi și listele de material fasonat, poate fi consul

tată la sediul Direcției Silvice Deva, la sediile ocoalelor silvice din subordine și pe Internet la adresele: http://www.sil- 
vahd.ro și http://www.rosilva.ro.

Nu vor fi acceptați la licitație agenți economici care au datorii față de Direcția Silvică și ocoalele șilvice din sub
ordine sau sunt nominalizați ca debitori față de Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA.

Preselecția agenților economici va avea loc la sediul Direcției Silvice Deva, în data de 21.01.2005, ora 10.00.
Taxa de participare va fi achitată numerar la casieria unității, iar garanțiile pentru respectarea clauzelor con

tractuale vor fi achitate în avans în contul R046RNCB3000000000160001 deschis la BCR Deva.
Ofertele se vor depune la sediul Direcției Silvice Deva cu cel puțin o zi lucrătoare anterior datei anunțate pen

tru ținerea licitației.
Relații suplimentare se pot obține la tel. 0254/225.199, 0254/224.649, fax 0254/224.599, 0254/222.481 

și la ocoalele silvice.

- Cireș 136 mc - Rășinoase 582 mc
- Fag 1.437 mc - D.T. 2.428 mc
- Salcâm 38 mc - Paltin 2 mc
- Gorun 115 mc
- Tei 52 mc TOTAL 4.790 mc

Licitația se va desfășura conform .Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deținătorii de fond

Subscrisa SC Heral Consulting SRL, 
cu sediul îh Orăștie, str. N. Bălcescu, 
nr.42, Jud.Hunedoara, numită lichida
tor al Cooperativei do Credit „Con
cordia Română” cu sediul în Deva, 
Piața Victoriei, nr.2, parter, Județul 
Hunedoara, Instituție de credit împotri- 
va căreia s-a deschis procedura fali
mentului prevăzută de Legea 64/1995 
și OG 10/2004 privind falimentul Instl- 
tuțfflor de credit, modificată șl comple
tată prin Legea 278/2004, prin 
Sentința W.2265/CA/2004, pronunțată 
de Tribunalul Hunedoara în dosarul 
nr.4409/2004.

Subscrisa SC Heral Consulting SRL, 
cu sediul în Orăștle, str. N. Bălcescu, 
nr.42, Jud.Hunedoara, numită lichida
tor al Casei Județene a Coopera
tivelor de Credit „Concordia Română” 
cu sediul în Deva, Piața Victoriei, nr.2, 
parter, Județul Hunedoara, Instituție de 
credit împotriva căreia s-a deschis pro
cedura falimentului prevăzută de Legea 
64/1995 și OG 10/2004 privind fali
mentul instituțiilor de credit, modifi
cată șl completată prin Legea 
278/2004, prin Sentința nr.2266/ 
CA/2004, pronunțată de Tribunalul 
Hunedoara în dosarul nr.7015/2004.

ANUNȚ 
Societatea Comercială 
„Hidroserv” Hațeg SA 

organizează CONCURS, conform legii, pentru ocuparea, pe o pe
rioadă determinată de 3 luni, a următoarelor posturi:

- 5 posturi electricieni reparații în codrul secției Reparații Electrice: 2 posturi pentru circuite 
primare și 3 posturi pentru automatizări.

Condiții: • studii medii • examinare medicală preliminară la medicul societății

- 5 posturi Ific&iuși mecanici tn cadrul Secției Reparații Mecanice: 3 posturi în cadrul echipei 
de repara|ii mecanice și 2 poduri în cadrul echipei de reparații mecanice și hidraulice.

Condiții: • studii medii • examinare medicală preliminară la medicul societății

- 1 post electrician AMC îh cadrul Laboratorului Metrologie - Regulatoare.
Condiții:
• studiimedii /
• examinare medicală preliminară la medicul societății

Anunță că:
1. Termenul limită pentru depunerea declarațiilor de creanță este data de 

2 HJtOOS.
2. Termenul de întocmire a tabelului preliminar al creanțelor este până la 

25.02.2005, Iar a tabelului definitiv este până la 23.03.2005.
Prima ședință a Adunării Creditorilor va avea loc în data de 31.03.2005, ora 

1X00, la sedhri Tribunalului Hunedoara.

Concursul va consta în probă scrisă și interviu și va avea loc la sediul societății, Str. Progresului 
nr.38 bis, în data de 26.01.2005, ora 9.00 - proba scrisă pentru electricieni reparații și electrician 
AMC, și ora 12.00 - proba scrisă pentru lăcătuși mecanici, în data de 27.01.2005, ora 9.00 - in
terviu pentru electricieni reparații și electrician AMC, iar în data de 28.01.2005, ora 9,00 - inter
viu pentru lăcătuși mecanici.

Cererile tip de înscriere și tematica se vor ridica de la Biroul resurse, umane începând cu data de 
12.01.2005. Dosarul cu actele necesare participării la concurs se va depune la Biroul resurse umane, 
până la data de 21.01.2005, ora 15.30.

mailto:lnajurcone@informmedia.ro
http://www.sil-vahd.ro
http://www.rosilva.ro
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•aravte"«« 2 camere Hațeg, zona Pestei 
parter,smsnajat,balcoaprețl2000euro,(! ’ 
ciobii ȚeL 0743/281271.
aMpartareent 2 camere Simeria, 400 mflfesM 
I4| neaxtebiL Tel. 0723/8822®
• apateramd 2 camere, apometre, gaz erate 1 

et laminat gresie, faianță etai Z, 
570 milioane lei. Tel 0746/ț ’
M2 earner xm »nto- 
.parter, renovat 860 mțlsȘpe lei. Tel. 

170. k

•tratai cin, l-2camere, meri» milioane lei, 
tetfflprent de zonă, și apartament, 2 camere, in 
Smeria, etaj Intermediar, ofer 600 milioane lei. 
Tel 0222/582097,2612®

Viind case de văcuță (15)

• «for 
pârtiei 
județul

apapu de cazare în apropierea 
de la Arieșeni, comuna Albac, 

Alba. Relații la tel 0254/226928.

• vând mașină pentru tăiat - îndoit fier beton, 
făcut etrien, linie pentru îndreptat - tăiat fier 
beton și confecționat armături. Tel. 0741/175435, 
0724/410910.

■ rai ie vacantă do.__ _ cpe 4002, DW+E,
Strunea montană Straja. 7 qrare, decoman
date. 3 Itel, 3 wc, sc 180 mp, teste utilitățile, 
facilități HG 1307/2004 T<4 0^320995.

• primne ta gazdă 2 eleve de ta țață, condiții 
foarte bune, apartament zona Asteria, centrală 
termică, apometre. Tel. 229897.

Mobilier și interioare (47)

Auto romanești (36;

£_
Tei. 262154,0726/3927»”"

• «n»vra +1/2 boxă .curată, Dorobanți 
MK £ tecowandată gresie, faianță. ațxrafre. 
GWmfitoaneloi. Tel 0722/683683,21102L

• rareutiteSfete*camere decomandate,etajZ 
MrtferOafa. 480 rrtllaane lei. TeL 0723/419974

4 camere în

• aatecanVM, 8 tone, cu macara 5 tone, neîn- 
matriculat 10.000 euro, negociabil. Tel. 
0722/772477.
• teci* 1M0. af 1988,60.000 km la bord, preț 
negociabil. Telefon 218224.
•teda 1300, af 1984, motor nou, GPL, stare 
bună, casetofon, huse, Consum mic, unic 
proprietar, 31 milioane lei, negociabil. Tel. 
0745/343093.
• Dada 1310 L, stare bună, af 1997,75 milioane 
tei, negodabiLTet «'teQ.OTSWWSL

• moUă te bucătărie. 2 fotolii Relaxa, oglindă 
cristal pentru hol 1.6 x 0.6m, orice model oglindă 
decorativă sau venețiana la comandă. Tel. 
0745/260135.
• vând ugrat mobilă de tineret recondiționată 
recent,.preț convenabil. Tel. 213244, 227610, 
0741/154394.

Televizoare (48)
• telwtzarater, stare bună de funcționare, preț 
negociabil Tel. 219385.

CMb iu Dt iu schimb cu apartament 2-3 
camere, etal 1, petiție centrală. Tel. 
0254/215795.
• esteta Slmtete, 3 orare, bucătărie, bale, 
garalaimgan, catalizare, zonă centrală, Tel

■•DteteS teren IhtravMn, beva, Viile „ol casă 
vWhe demolabllă gaz, curent, apă la poartă, 

, deschidere stradă 13 m. TeL 2157810744^86533.

«aia* tare.. „««vteti’n Deva, capătul 
străzii RosetH fadfUtățl feA, gaz, curent, 12 
eup/top, negociabil, tal 0254/222176.
* 0 parcele teren a 500 mp zona 

Căprioara. Tel. 211124.
«băiat ta Soknuș .teren W vite pentru 

conSbuope casă, S12 m,s 1200 mp, facilități 
gaz, curent, la poartă M 220269.0746/0290®
• tend tarea Intravilan la șosea Hunedoara, 
WOW SU***M|i 6 eWVmP‘

Auto străine (37)

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

3 camere, hol, 
mp, posibilitate 

la gu. Telefon 0723/631756, 
078^191774.

•oh

Orășele, totulameniiat modem, 
la dram asfaltat, 
negociabil. Tel.

• riMd.ipițte comercial 270 mp, zonă centrală. 
Ideal pentru producție sau en-gros. Tei. 
0744/472366,

Imobile chirii (29)

corporal» intemațioBală mass-media care deține poziția de 
lider ta publicarea de ziare și servicii m t in vestul 
Austriei, in nord-estul Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, 

inform MEW CsrașSererin, Hunedoara și Satu Mare

ANGAJELA.ZĂ

Organizator 
abonamentei

Condiții:
- cunoașterea foarte bună a 
localității în care domi
ciliază;
- capacitate de convingere;
■ seriozitate;
- abilități de comunicare.

I

Oferim:
- lucru lntr-o echipă tânără și 
dinamica,
- mediu de lucru profesional 
și competitiv,
- salariu atractiv in funcție de 
realizări.

I CV-urile se pot preda personal, până in 15 februarie, la 
secretariatul firmei în atenția difuzării sau prin poștă pe 

adresa: Inform Media, 330161, 
— ------- Deva, Bul 22 Decembrie,nr

37A(clădirea Cepromin) 
E-MAIL: 

sorina. sirmai@informmedia
CCTAffll JURNAL

Consiliul Local al Orațukil Simeria 
» organizează LICITAȚIE PUBLICĂ m vederea

concesionării Pieței Agroallmentan im 
Dcftațtavaara loctasadtaPitoiiMOiafrtSStoMta, îs (Ha daaflLaoos 
ora 10.00.
Htamațl auphneatm aa pot obțhe la aedul PifcnMal Orașului Stanța, str. A 
lancu, nr.23, cam.6.

t

î !

1 i

aepotobțineta Prfcnăriei Orașului Skneria,

Udtatia va avea loc ta aedul PtMrtai Orașului Slmetia, ta date de 
27.012005, o 10.00, Homațl suptanentereae pot otițtoe la sadul 
Primăriei OrațtM Stawta, str. A tancu, nr. 23, cam. 6, cutacepem Ai 
dsjtadB06.QL2005.

• Opal ăadatt 1,6 ttenzii.^, ar 990, și lOpel 
pertni piese + piese de shimb, preț 2500 e iro. 
Tei. 0723/285122.
■ «OM Mareadaa Cobra, roșu, 240 D, af 1978, RK 
rnotor+caroserie, stare bună 2100 euro, nego
ciabil. Tel 711063.
• VMm 340, motor Renault 1721 cmc, 2*1 uși, af 
1987, stare perfectă, preț 69 milioane lei. fel. 
SR2/794788,2155B7.

•sodntete comercială vinde antene 
satelit digitale, fără abonament, 24 
programe românești, preț 6.5 milioane 
lei, un ah garanției deplasare și 
montare gratuită. Tei. 0723/481776, 
0745/840474.

Microbuze. Dube (38)
Aparate foto si tele'
(50)

Anunțurile de mică pu
blicitate pentru 
Cuvântul Liber se pot 
depune în cutiile 
speciale instalate la 
următoarele puncte de 
difuzare a presei din 
municipiul Deva:
1. chioșcul de ziare de 
lângă Comtim;
2. chioșcul de ziare din 
stația de autobuz 
Orizont- Micro 15;
3. chioșcul de ziare de 
lângă Galeriile de Artă 
Forma;
4. chioșcul de ziare de 
lângă Alimentara 
Dacia;
6. chioșcul de ziare 
intersecția Zamfirescu 
- B-dul Decebal.

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru 
persoanele fizice.

• vând atentau 14 locuri VW LT 28 Diesel, 
model lung șl înalt, stare bună de funcționare, 
3400 cmc, 220 milioane lei, negociabil. Tel. 
213870,0722/161661.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• tend 1 motoare electrice, 220 V, putere 212 kw, 
respectiv 4 Kw, 3000 rp, preț avantajos. Tel. 
0724/410910,0741/175435.
• vând fete tehnologică pentru fabricarea de 
profite tip rigips, țiglă din tablă, tablă ondulată, 
mașină tei at tablă cu plasmăștanțat-perforat 
tablă TeL 0724/410910,0741/175435.
• «IM mașină erbicldat, cositoare oentrifugă, 
semănătoare 17 rânduri, mulgătoare, toate 
fabricație germană. Tel.263472,0723/378752.

• m mraioe roate tipurile pentru tractoare 
de la 15 la 65 CP. Tel. 731494.
• vând abkanturi. ghilotine, prese hidraulice 20- 
400 tf, mașină rolutt tablă, fierăstraie mecanice, 
"-un freze cu CNC, centre de prelucrare 

mecanică, aparate de sudură industriale. Tel. 
0741/175435,0724/410911

06 ANUNȚ
ASTRAL

Astrali telecom
GbUmntariM

informează abonați! săi că 
începând cu luna februarie 

va modifica tariful la 
produsul de bază al 

serviciului său audiovizual.x

•vând cameră foto digitală Genius G-Shot, 
D211 Al Megapixel!, nouă, toate accesoriile, 
preț 5.000.000 lei, negociabil. Tel. 
0744/510737.
• vând telefon mobil Nokia 3100, nou, preț nego
ciabil. Tel 0740/088591

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând hatae de blană nurcă, Import Italia, gen 
mantou, elegant, modem; cloșat, Culoare maro 
roșcat și gri grafit, mărime 44-50. Tel. 
0741/078785.

Eiectrocasmce (S6)
• vând ieg«t aragaz 3 ochiuri și cuptor de Satu 
Mare,.stare bună, preț 15 milioane lei, nego- 
dabilTel 0745/343093!

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• onter sâmtare de nucă, ofer 75M0 W/kQ. 
Tel 0254/224114.
• vând pd pechinez tib, 2 luni vaccinări făcute. 
Tel. 218562.
• vând pui pechinez vaccinat deosebit, alb co 
pete. Tel 218562.
• vând vacă gestantă 8 luni (brună de Mara
mureș). Tel. 237786 după ora 16.

Altele (61)
• vând IMMI analitică 260 g cu citire prin 
proiecție optică, tip Sibiu, asigur garanție și 
service gratuite tin ah, preț negociabil. Tel. 
0740/350728.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA 
TIMIȘOARA 

FACULTATEA DE INGINERIE DIN HUNEDOARA 
Cu sediul In Hunedoara, Str.RevoluțidL wÂ tel- 0254/207500, 

207502, fu 0254/207501.

ORGANIZEAZĂ In data de 01.02.2005, ora 12,00, 
LICITAȚIE PUBLICA DESCHISA CU STRIGARE pentru

închirierea unul spațiu cu suprafața de 15 mp, situat In 
Hunedoara, Str.Revoluției nr. 5. Documentele pentru 

licitație pot fi procurate, contra cost, de la sediul 
facultății, iar actele necesare participării la licitație se

vor depune până In data de 31.01.2005, ora 12,00. 
Informații suplimentare la telefoanele mai sus 

menționate.

■ aiurat cu ultrasunete import USA, pentru 
dresaj câini sau pentru apărare împotriva 
câinilor vagabonzi. Tel. 0745/260135.
•vând aparate ultrasonics împotriva șoare
cilor, șobolanilor, suprafața acoperită 1200 
mp. pentru locuințe, spații comerciale, 
depozite de alimente șl furaje, brutării, 
pivnițe. Garanție un an. Tel. 0724/410910, 
0741/175435.

• vM lucrări de diplomă din domeniile 
economie, drept, geografie, turism. Tel. 
0740/167812.

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• abratant Inginerie Sibiu, cunoștințe operai 
PC (Catia, Word, Excel, Autocad) doresc ang; 
jare-Tel. 0742/270036 '
• inginer, cunatenia construcții, operare P 
(Word, Excel, Outlook), proiectare (Catii 
Autocad). doresc angajare. Tel. 0742/270036.

Pierderi (62) Oferte iocuri de muncă (74)

• ptentat ramat asigurări sănătate pe numele 
Golda Florlca. Se declară nul.

• gMnt ramai asigurări sănătate pe numele 
lovan Flavius Nicdae. Se declară nul.

• gludUteâMdevânătoare.vârsta/lunl.zona 
comunei Bălța. Găsitorului recompensă 
TetO722/5457O9, după ora 17.

Prestări set vicii (72)
•MMMțâri Interioara, montaj faianță, gresie, 
marmură, rigips, parchet melaminat, 
zugrăveli, șape, tencuieli, avantajos. Tel. 
0724/440910,0741/175435.
•olaciM* tainnort marfă local și interurban 
cu autoutilitara de 3,2 tone,util. Duba este 
prevăzută și cu stendere pentru confecții L 
600,1240, h 230. Tel. 229611,0740/953297.

«Wnorvtectera urgentă! orice fel de mate
rial (lucrări diplomă, referate, proiecte, 
cursuri, traduceri) în orice format, 5000 
lel/pagihă Eficiență șl seriozitate. Tel. 
0740/167812.
•afoctuez transport marfă Devă-Timișoara, 
preț negociabil, în funcție de geutâte și 
volum, maximum 0,6 tone. Tel. 0740/420521.

A
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cte?Stewu5rhUfflÎMlr* Ca,S'

•focuri te muncă pentru Ingineri forestieri 
Canada; ingineri petro-cnimie ■ 
Arabe; asistenți medicali ■ Germania, Tel 
0742/228522, Deva.

• K Compact SRL Deva angajează arhitect
Ș1 Inginer constructor proiectant utilizator 
PC. Informații 0722/249628,0254/233236.

•SC Dantolta Company SRL Deva, Str. 
Răndunicil, nr. 6, angajează personal 
pentru munca fa domiciliu a produselor 
tricotate și croșetate șl experți In vânza
rea mărfurilor în țară Relații la întreprin
dere șl te tel. 0254/206094,6722/258116.

• SC trertar SRL Oradea angajează'pentru 
depozit Deva, agen omerc și merchan
diser. informații șl depunere CV la tel/fax 
0219/419383,0259/419186,

•SC satosiian lmp«x sta. angafoazâ 
urgent vânzător pontni magazinul te 
blâdete Deva. So car cunoștința ta 
(fomanlu. Ratați la tel. 0740/M9184.

•aodotate comedaJă angajează inginer 
silvic cu experiență minimă, posesor per
mis cat B, disponibilitate la program pre
lungit și deplasări. Tel. 0723/224695,213141, 
219751. .

SC EUROCONSULT SRL ARAD Filiala DEVA
LICHIDATOR AL SC COM PANI - Rapeltu Man - in faliment 

Organlzeiuâ LICITAȚIE 
în vederea valorificării acttvuH moară și teren aparținând SC COM PANI SRL, 

1a pvețnl |ie 350.000.000 Id + TVA
Ltritația va avea loc fa Ma te 18 lamiute 3005, om 104», la rated tebUraatai dta 
Deva, atr. M. Kogtinfceano nr. 4, et 1, cam. 18, țod. Bnetema.
In caz de needfatecaie, Bdiate •• va rtiua fa tete te 20 
Informații privind cateidtei

^25lamarie20O5. 
I și taxa te pteripue la Hritete ra abțin la «edtal Jfctada- 

taului «an la teL 02SV231279,0741/131.937 teu 0745/457229. 
Ftrsoană te contact cj. Savin Critem Hirta.

mm . - «a. - a aya | a j «v* r" I Dac® vrel cu a<,e*ărat ca anunful tău sâ fie remarcat,
t If I |j t f\| I I A 7 A- I k I încearcă variantele speciale contra c<wt.
Ui W IfcZfatell I IfTUufV I Use ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

O P-pf IOD OOO I< I

• chioșcul de ziare de lângâ 
Comtim;
• chioșcul de ziare din stația
de autobuz Orizont- Micro 15;
• chioțcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma;
• chioțcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• cliloocul de ziare intersecția 
Zamflreacu - B-dul Decebal.

cuvw Anunțurile m protau zflnlc, întru orele 8 *114 la sediul redacției și se vor publica fti pagina de 
mici pubfidtate a cotidianului noctra. Redacția nu Ișl asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.
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0 Lege respinsă. Președintele Putin a re
fuzat, marți, să semneze o lege ce vize 
interzicerea consumului de bere în locuri 
publice, cerând să se precizeze locurile 
unde consumul va fi interzis și să au
torizeze consumul de bere fără alcool.

0 Salvat de crocodil. Un pensionar din 
Sri Lanka susține că a scăpat de tsuna
mi urcându-se pe spatele unui crocodil, 
înainte obișnuia să-i „viziteze” grădina.

Celebritățile strâng fonduri
New York (MF) - Madon

na, Diana Ross și Maroon 5 
se află printre celebritățile 
care vor participă, la o emisi
une TV din Statele Unite, 
pentru a strânge fonduri 
pentru victimele din Asia, 
informează BBC online.

cu președintele fundației Ricky 
Martin. El intenționează să pe
treacă patru zile în țara în care 
aproximativ 5.300 de persoane 
au fost ucise de valurile uriașe. 
Ricky Martin a vizitat ‘ieri or
fanii din Bangkok, găzduiți de 
Crucea Roșie.

Râu Mbteran explorat (Foto: epai <

Actorii George Clooney, Ke
vin Spacey și Uma Thurman au 
fost și ei de acord să participe, 
pe 15 ianuarie, la teledonul or
ganizat de NBC.

Sumele strânse în urma spec
tacolului vor fi donate Organi
zației Crucea Roșie.

La rândul său, cântărețul 
Ricky Martin a ajuns ieri în 
Thailanda pentru a vizita zonele 
devastate de tsunami, împreună Alături de orfani (Foto: epa)

Ploile fac victime în California

Expediție in Papua
București (MF) - O echipă de speologi 

români va participa, în perioada 18 ia
nuarie - 17 martie, la Expediția Interna
țională de Explorare Speologică „Papua- 
Noua Guinee 2005”, organizată de Fede
rația Franceză de Speologie, se arată in
tr-un comunicat.

Tradiția și performanțele speologilor' 
români au făcut ca România să fie invi
tată anul acesta pentru prima dată să par
ticipe la această expediție internațională.

Expediția își propune să continue ex
plorările începute în acțiunile precedente 
(2002-2003), în cele mai dificile peșteri dm 
lume, depășirea în premieră a cotei de mi
nus o mie metri, topografierea celui mai 
mare râu subteran cunoscut până în 
prezent, cât și ajutorarea unui sat izolat 
din jungla ecuatorială.

Los Angeles (MF) ? Finite 
torențiale înregistrate In 
ultimele zile s-au soldat cu 
circa 15 morți în statul 
american California, 
afectat de alunecări de 
teren și inundații.

O alunecare de teren produsă 
luni la Conchita, la nord-vest de 
Los Angeles, s-a soldat cu moar
tea a patru persoane, a declarat 
purtătorul de cuvânt al servici
ilor locale de pompieri. în ace-

Dedicat lui Churchill
Londra (MF) - In copilărie, Winston > 

Churchill era „foarte neastâmpărat”, „slă
buț” la geografie, bun la istorie și avea 
cunoștințe strict elementare de desen, 
arată un raport din 1883 formulat de pro
fesorii de la școala pe care a urmat-o vii
torul politician.

Raportul școlar este unul, dintre sutele 
de obiecte legate de viața lui Churchill 
care vor fi expuse pentru public începând 
din 11 februarie, când se va deschide un 
muzeu dedicat lui, în aceeași clădire cu 
sediul cabinetului premierului. Muzeul va 
prezenta în jur de 150 de obiecte care nu 
au mai fost expuse până în prezent.

Conchtta, California

lași incident au fost rănite zece 
persoane, iar 20 de locuințe au 
fost complet distruse.

Marți, echipele de intervenție 
căutau în continuare eventuali 
supraviețuitori. Circa 25 de per
soane sunt date dispărute.

Alte trei persoane au murit în 
regiunea Los Angeles, Califor
nia, potrivit autorităților locale, 
care nu au precizat circumstan
țele deceselor.

Bilanțul total al victimelor in 
temperiilor este de cel puțin pa
trusprezece morți.

Ploile torențiale și ninsorile 
au provocat mai multe accidente 
rutiere și întreruperea furnizării 
electricității. Zonele de la nord 
și sud de Los Angeles au fost ce
te mai afectate.

Intemperiile au fost provocate 
de intersectarea a doi curenți de 
aer, unul provenind din sudul 
Pacificului, iar celălalt fiind un 
val de frig care provine din nor
dul Pacificului.

Potrivit autorităților, la în
ceputul acestei săptămâni aproa
pe 18.000 de persoane din regiu
nea Los Angeles erau private de 
electricitate.(Foto: EPA)

Australia se confruntă cu cele mai puternice incendii care au avut loc în ultimii 20 de ani
Adelaide (MF) - Nouă per

soane și-au pierdut viața, iar 
alte 15 sunt date dispărute, 
în urma celor mai grave In
cendii de pădure înregistrate 
în ultimii 20 de ani în sudul 
Australiei, a anunțat mier
curi poliția.

Opt persoane, între care doi 
copii preșcolari, au murit în 
peninsula Eyre, din statul South 
Australia, fiind cuprinși de flă
cări în timp ce încercau să se în
depărteze de zona calamitată la 
bordul unui autovehicul.

O altă persoană a fost găsită 
moartă la North Shields, o loca
litate aflată în zona de coastă, 
care a fost distrusă în întregime 
de flăcări, duminică.

Adjunctul șefului poliției din 
South Australia, Gary Bums, a 
anunțat că nu se știe nimic des
pre soarta a 15 persoane, dar a

(Foto: EPA/Pagube în North Shields Caravan Park, Australia 

precizat totuși că este puțin pro
babil ca bilanțul morților să 
crească.

Câteva sute de pompieri, spri
jiniți logistic de bombardiere cu

apă, au fost mobilizafi pentru a 
stinge incendiul din Peninsula 
Eyre, cel mai grav dintre nu
meroasele incendii forestiere de
clanșate în mai multe zone din

Restaurant pentru anorexici și bulimic!

Premiat de critici

Berlin (MF) - O femeie 
care a suferit de anorexie și 
bulimie în tinerețe a avut 
ideea de a deschide 1a Berlin 
un restaurant special pentru 
cei, dar mai ales cete, care 
suferă de aceste tulburări.

South Australia, care au deter
minat închiderea unor autostrăzi 
la sud și sud-est de Adelaide. 

Sute de persoane au fosț eva
cuate dm regiune, unele dintre 
ele fiindne' oițe să intre în apele 
oceanului pentru a scăpa de flă
cări, în timp ce numeroase al
tele, ale căror case au fost dis
truse, s-au refugiat în cinema-, 
tografe și clădiri publice. Tem
peraturile ridicate și vântul pu
ternic au împiedicat consider
abil activitatea pompierilor.

în unele orașe din sudul 
trallei, care se confruntă cu 

neobișnuita
Itepă^FTU mult d
sius în ultimele zile.'.

în statul învecinai Victoria,! 
pompierii au fost să ve-l
curgă Ia buldozere, ăpiKjr >an-| 
țari pentru a izola un teendiu 
care a distrus cel puține casă și| 
a ucis peste 2.000 de oi. I
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Los Angeles (MF) - Comedia cu buget 
redus „Sideways”, deja premiată mult 
peste așteptările realizatorilor săi, și-a mai 
adjudecat niște premii, de data aceasta la 
Critics’ Choice Awards, la Los Angeles.

Filmul a câștigat la categoriile cel mai 
bun film, cel mai bun scenariu și cea mai 
bună distribuție, însă Alexander Payne a 
pierdut premiul pentru regie în favoarea 
lui Martin Scorsese, care l-a obținut pen
tru „The Aviator”.

Critics’ Choice Awards sunt consider
ate un indiciu destul de solid în ceea ce 
privește câștigătorii Oscarurilor.

Premiile pentru cei mai buni actori în 
roluri principale au fost decernate lui 
Jamie Foxx („Ray”) și Hillary Swank 
(„Million Dollar Baby”).

Katja Eichbaum, împreună cu 
Claudia, care suferă de anorex
ie, a deschis primul restaurant 
pentru persoanele cu acest gen 
de probleme, luna trecută.

Ca să nu-și facă clientele să 
se simtă stigmatizate, nici pe fir
ma restaurantului, nici pe me
niu nu există vreo aluzie la spe
cificul acestuia.

Katja a alcătuit singură me
niul, fără să ceară sfatul unui me
dic sau nutritionist. Câteva zeci 
de anorexice și bulimice au trecut 
deja pragul acestui restaurant.

Katja a pus în practică niște 
șiretlicuri pentru a păcăli apeti
tul clientelor. Micul dejun nu

este servit pe o farfurie mare, 
care ar putea speria, ci pe trei 
farfurioare mici suprapuse, în
ghețata este servită în holuri 
mici așezate pe o bucată de ga
zon artificial, care să ducă cu 
gândul la primăvară.

Personalul restaurantului, să
nătos „în cea mai mare parte”, 
a primit indicații să nu facă nici 
cel mai mic comentariu față de 
clientele care nu termină ce au 
în farfurie.

■.

G


