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SB 284 de locuințe eu chirie șl 182 de 
cereri pentru locuințe sociale sunt 
cererile înregistrate la Serviciul Locativ 
al Primăriei Petroșani pentru anul 2005. 
Florina Sfetcu, șef serviciu, precizează 
că nici o cerere nu va putea fi rezolvată 
întrucât nu există nici un spațiu disponi
bil. .(IJ.)

Vremea se va menține rece, izolat se 
vor semnala ninsori slabe.

0 La capitelul cheltuieli „Autorități exe
cutive’ cuprinse în bugetul propriu al 

i acest ah, din cele 78 de 
miliarde de lei alocate, 40 miliarde 
reprezintă cheltuieli de personal. (VN.)

la Poliția Municipiului Hune
doara, o femeie reclama dis
pariția soțului ei, Marcel Zare, 
de 37 ani, de Ia domiciliu. După 
această reclamație, poliția și 
cunoștințele bărbatului au în
ceput căutările. Printre aceștia 
a fost și cumnatul lui Marcel, 
care l-a găsit mort, ieri, in clădi
rea stației numărul patru, fur
nale, stație db transformare elec
trică, de 6.000 de volți. Bărbatul

dimineața la prânz seara
mâni. A murit pe loc', afirmă 
Constantin Cbzac, comisar in 
cadrul Poliției Municipiului 
Hunedoara. , <
* Bărbatul nu avea ocupație, 
trăia din flerul vechi furat și 
avea In Întreținere un copil mi
nor.

La această oră, poliția con
tinuă cercetările pentru a stabili 
cauza și împrejurările exacte, In 
care a murit bărbatul.

„General” nou la învățământ ?
Deva (V.NJ - Una dintre surprizele con

ferinței de presă de ieri de la sediul PUR. 
din Deva a venit din partea vicepreședin
telui organizației județene, Simion Molnar. 
Acesta a spus că el va fi numit noul in
spector general ai Inspectoratului Școlar 
Județean Hunedoara. Acest lucru a fost 
discutat inclusiv cu primul ministru 
Tăriceanu, care a fost de acord cu această 
riumire. Molnar a subliniat faptul că BR, 
trebuia să aibă un subprefect în județ, tir 
nu s-a discutat prea mult aceasta.

—iiu.

Noul prefect este supărat foc
După o săpțămână, Vladu e nemulțumit de cele constatate
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Deva - Cristian Vladu, „ 
prefectul județului Hune
doara, și-a exprimat Ieri 
nemulțumirile în legătură cu 
mai multe aspecte întâlnite 
In activitatea sa timp de o 
săptămână. Mai mult, el a 
promis luarea unor măsuri 
drastice.

Printre cei vizați pare să se 
afle șl Flavian Ștefan, secretarul 
general al Prefecturii care, 
potrivit proaspătului prefect, a 
și primit deja două bile negre.

Mai mult, Vladu a spus că a re
fuzat să semneze organigrama 
instituției și regulamentul de or
ganizare pe motiv că acestea nu 
erau în conformitate cu legea. 
„O să fac chiar eu organigrama”, 
a afirmat prefectul.

Cu aceeași ocazie au fost 
prezentate și neregulile de la 
Casa Județeană de Pensii, In 
zilele ce urmează fiind așteptată 
demiterea directorului loan Nis- 
tor. Unul dintre motive este și 
acela că bietele de tratament nu 
ajungeau la pensionaid, , „ci la cu 
totul alte persoane, contra unor 
comisioane”.

„NU este posibil' ca o direcție

dinsubordinea Prefecturii să se 
judece cu oamenii în instanță, 
pentru a nu li se da drepturile 
.prevăzute de lege. în 98 la sută 
din cazuri, cetățenii sunt cei 
care au dreptate”, a mai afirmat 
Cristian Vladu.

Prefectul a mai anunțat că 
vor fi schimbați din funcții toți 
conducătorii de instituții des
centralizate care au făcut cam
panie doctorală pentru BSD, pre
cizând și că nu au ce căuta in 
partidele ce compun Alianța cei 
care doresc doar să-și mențină 
fUncția. “Eu o să-i rog să fie ele
ganți și să-și dea singuri 
demisia”.

Se fură cm codru
Țebea (D.l.) - Lanțurile 

dl la Biserica Jjtâeai, unde 
se află și mormântul lui 
Avram laiicu, au fost fișate. 
Hoții de fier vechi nu mai 
țin cont de nimir dar nici 
polițiștii nu s-ar grăbii iă-1 
anunțe pe primar de cele în
tâmplate, decât după vreo 4 
zile. Atunci 1-ru anunțat pe 
edil aă-și ia gândul la o 
boxă amplasată pe Primă
rie, care a difiizat colinzi în 
timpul sărbătorilor și care 
s-a făcut nevăzută,
înainte de Crăciun, pri
marul a rămas și fără lem
ne, subtilizate de indivizi 
părora poliția se străduiește 
să le dea de urmă.

Un nou li ier al minerilor?
Deva (T.S.) - Astăzi Consiliul 

de Coordonare al Ligii Sindi
catelor Miniere din Valea Jiului 
(LSMVJ) se va întruni pentru a 
stabili data la care se va alege 
noul lider al minerilor. Decizia 
a fost luată ca urmare a disen
siunilor care au apărut între 
Vasile Savu, actualul, lider al 
minerilor din Valea Jiului, și o 
parte dintre liderii de sindicat 
care au fost împotriva numirii 
acestuia. Un alt motiv al 
schimbării: lui Savu îl reprezintă 
declanșarea anchetei de către 
PNA împotriva acestuia. „Vasile

Savu este implicat In prea multe 
scandaluri și este cercetat în 
dosare penale care nu au nici o 
legătură cu mișcarea sindicală. 
O posibilă pedeapsă cu în
chisoarea ar deteriora grav 
imaginea sindicatului”, afirmi 
Adriana Jurca, președintele 
Sindicatului Liber al EM 
Livezeni. în opinia sa, procedu
ra de schimbare a lui Savu ar 
putea fi mult simplificată dacă 
acesta și-ar da demisia din 
funcție așa cum de altfel a 
promis în fața Consiliului de Co
ordonare a LSMVJ.

danlel.lanouWnfonnmedla.ro
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 EI Sttpo MmIcI a fost re

ales în funcția de preșe
dinte al Croației, obținând 
66% dintre voturi în ca
drul celui de-al doilea tur 
al scrutinului prezidențial, 

potrivit rezultatelor oficiate parțiale anun
țate de Comisia Electorală,Centrală.(MF)

0 Autorttățfis americane sunt îngrijorate 
de riscul comiterii unui a - tat cu ma- 
șină-eapcană, eventual liu&rnă, în tim
pul ceremoniilor de învestirea președin
telui american, George W. Bțish, pentru 
al doilea său mandat.(MF)

------

Washington (MF) - Echipe de comando 
americane au pătruns pe. teritoriul Iranu
lui, cu scoptil Âe a identifică ftistalații sus
ceptibila de a fi folosit la producerea ar
melor nucleare. Administrația americană 
a autorizat aeeste misiuni secrete de la 
jumătatea anului, precizează publicația 
americană The New .Tor^țjț *’
reprezintă strângerea de Info 
potențiale ținte dintre cele 26 de locații 
unde au loc activități în legătură cu dome
niul nuclear, chimie sau balistic. „Este un 
război.împotriva teroff^ti^raii iar Irakul 
nu reprezintă decât una dintre campanii”, 
a declarat un fost respbhsăbfl de rang înalt 
din cadrul serviciilor americane de infor
mații. „Administrația condusă de George W. 
Bush consideră lupta împotriva terorismului 
drept im imens front. Vomâvea o campa
nie iraniană. Am dedaratrăzboi iar tero- 
riștii, oriunde arfl, sunt dușmanii noștri”, 
a declarat ei, subliniind .că SUA vor „să 
pusă capăt acesfei situații spunând: «Am 
câștigat războiul împotriva terorismului»"

tectivul 11 
ii privind

Căiln Popescu Tăriceanu susține prima sa vizită externă în calitate de premier al României.

Stabilizarea relațiilor bilaterale
România și Ungaria și-au propus să organizeze anual o ședință comună de gOi m

Budapesta (MF) - Călin 
PopeScu Tăriceanu s-a întâl
nit ieri cu omologul său ma
ghiar Ferenc Gyurcsany, în 
cadrul vizitei sale oficiale la 
Budapesta, prima în calitate 
de premier al României.

Printre subiectele abordate de 
premierii celor două state, o 
atenție deosebită a fost acordată 
discuțiilor pe tema autonomiei 
maghiarilor din România și cea 
privind controversatul proiect 
minier de la Roșia Montană. Po
trivit declarației premierului

maghiar Ferenc Gyurcsany, gu
vernul de la Budapesta este în
curajat de preocuparea autori
tăților române de a asigura des
centralizarea și autonomia deci
ziilor la nivel local. El a amintit 
că principiul descentralizării  ̂
susținut inclusiv de instituțiile 
europene, se referă la toate mi
noritățile naționale aflate pe te
ritoriul unui stat și nu la o anu
mită etnie. în ceea ce privește 
proiectul guvernului ungar de 
introducere a vizelor pentru pro
grame având ca scop menținerea 
identității culturale și întărirea

5 " .I-’-

relațiilor de familie, Ferenc 
Gyurcsany a precizat că se va 
baza pe principiul cetățeniei și 
nu pe criterii etilice. în schimb, 
Călin Popescu Tăriceanu a pro
mis omologului său că Executi
vul român va analiza cu toată 
atenția proiectul de exploatare a 
aurului de la Roșia Montană, 
atât din punct de vedere finan
ciar, ecologic, social și economie, 
cât și din perspectiva legislației 
europene și a tuturor normelor 
în domeniu. Cei doi premieri au 
stabilit ca autoritățile de la Bu- _ 
curești să furnizeze părții ma- acestui an.

ghiare toate informațiile solici
tate pentru acest proiect și să ți
nă cont de punctul de vedere al 
Ungariei. Proiectul de la Roșia 
Montană vizează exploatarea ce
lui mai mare zăcământ auroar- 
gintifer din Europa, tn cadrul 
aceleiași întâlniri, s-a etmVenit 
ca România și Ungaria să orga
nizeze anual o ședință comună 
de govern consacrată programe- 
lor de dezvoltare regfMtfE pe 
termen mediu, prima lateunire 
de acest gen urmând si pro
gramată la București, în'țtetaina

C0CM9
Moseeva (MF) - Rebelii ceceni 

pregătesc atentate vizând desta 
bill zaraa Caacazului tie Nord, 

rete ruse au primit 
trivit cărora kderti 

Ma-

Într-UB o .inicî al agenției 
Interfax, care citează o sursă din 
cadrul erviciilor secrete ruse, 

, M BriMfaHhTli că „există informa
ții Potrivii cărora liderii coceni 
.Masteatfov ș|Basaiev.Hu ordonat 

(te atentate teroriste 
de amțțjuore, ta special IM&OtjS- 
va civililor din republicile cue 
«e învecinează eu Gecenia. Ei do
resc destabilizarea Caueazulul 
de Nord”. Tony Blair

i BrttawWi merg pe mâna laburiștilor
L -*dra (MF) - Conservato

rii britanici ar putea suferi 
un eșec major în următoarele 
alegeri legislative, fiind credi- 

i tațl cu cele «Stai slabe rezulta- 
te ăin l9(K șl până in prezent.

j Potriviiimui Ijpndm doi pp«ar 
f realizat pentru săptămânalul 

, News of the World, laburiștii vor 
| obține 498 locuri în cadrul vii- 
ș torului parlament, conservatorii, 

162 iar liberal-democrații con-
■ duși de Charles Kennedy, 54.

I- Astfel, laburiștii ar avea o majo-
> - ritate absolut de 160 de locuri.

Conform sondajului, alegătorii
! sunt puțin influențați de dispu

tele publice dintre premierul To
ny Blair și ministrul de Finanțe,
Gordon Brown. Numai unul din-

' i? 
tre zece subiecți declară că aces
te divergențe i-ar putea influența 
decizia. Rezultatele conservatori
lor ar fi, prin urmare, cele mai 
slabe din 1906.

în 1997, aceștia au obținut 
- ltwklri' W-' fcrfia-

! ment; eirunloc mai puț&RtTebât 
în 2001. Barometrul de opinie in
dică o popularitate tot meu mare 
a laburiștilor în opțiunile elec
toratului, după ce un sondaj si
milar realizat în 2004 îi credita 
pe aceștia cu 383 de mandate în 
Camera Comuhelor.

Datele au fost publicate în 
contextul în care un deputat Con
servator, Robert Jackson, a anun
țat că va părăsi partidul pentru 
a trece de partea laburiștilor 
conduși de Blair.

I
i

Mahmud Abbas condamnă terorismul

Zhao ip («tac n tdln viață
Beijing (MF) - Fostul lider reformist chi

nez Zhao Ziyang, demis în l 
s-a solidarizat cu studenții.'

198ÎI pentru că 
----------------- ------------- $ire protestau 

în. Piața Tian An Men, a 
murit ieri, la vârsta de 85 
de ani- Zhao Ziyang era 
internat de. mai mult de o 
lună îixțr-uii spital din 
Beijing i&r nedicii erau 
foarte rezervați în legătu
ră cu șansele lui de su
praviețuire. Săptămâna 
trecută, Ministerul chinez 

de Externe a fost obligat să reacționeze la 
zvonurile privind moartea lui Zhao Ziyang, 
confirmând că încă era în viață și starea 
era stabilă. Fostul lider comunist a fost 
obligat să părăsească scena politică în 19 
mai 1989, după ce s-a întâlnit cu 
în Piața Tian An Men. Acuzat că a 
protestele, el a fost destituit în 24 iunie 
1989. Această perioadă din istoria Chinei 
este cu atât mai delicată cu cât actualul 
premier, Wen Jiabao, căra a fost princi
palul colaborator al lui Zhao Ziyang, nu a 
fost constrâns să iasă din viața politică. 
Moartea liderului reformator a determinat 
lansarea mai multor apelul în favoarea 
democratizării Chinei. Autoritățile din 
raiwan și Japonia au cerut autoriWtor 
ăe la Bering să promoveze reforme temo- 
craflce, în timp ce președintele portughez, 
aflat in vizită Ia Macao, a elogiat „modera 
ția” fostului litter al Partidului Comunist.

studenții 
i susținut
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Liderul palestinian speră să obțină o încetare a focului în Gaza 
Ramallah (ME) - Președin

tele Autor itfaȘti palestiniene, 
Mahmud AWbas£ a ordonat 
ieri desfășurarea masivă a 
forțelor de securitate la 
punctele de trecere dintre 
Fâșia Gaza și Israel, pentru 
împiedicarea atacurilor 
antiisraeliene.

tele Auto

„Mahmud Abbas a ordonat 
împiedicarea tuturor acțiunilor 
violente îndreptate împotriva 
Israelului. De asemenea, a fost 
luată decizia de a integra Bri
găzile Martirilor al-Aqsa în ser
viciile de securitate palestiniene. 
Abu Mazen a solicitat îndenli-

nirea cât mai rapidă a acestei 
hotărâri”, a declarat un respon
sabil al serviciilor palestiniene 
de securitate sub acoperirea ano
nimatului. El a precizat că ordi
nul a fost dat în urma unei în
tâlniri la care au participat Ab
bas, premierul Ahmad Qorei și 
ministrul de Interne, Hakam Ba- 
laawi, desfășurată în prezența 
unor responsabili din cadrul ser
viciilor de securitate. Liderii Au
torității Palestiniene speră să 
convingă grupările armate să re
nunțe la aceste operațiuni în ca
drul unui acord bilateral de în
cetare a focului. în timp ce Is-

raelul cere dezarmarea acestora. 
Ariel Sharon a anunțat că tru
pele israeliene au primit ordin 
să folosească „orice mijloace” 
împotriva „organizațiilor teroris
te” din Fâșia Gaza, ca urmare a 
atacurilor cu rachete îndreptate 
asupra teritoriilor israeliene. 
Potrivit responsabililor militari 
citați de postul public de televi
ziune, pentru moment armata 
nu intenționează să declanșeze o 
operațiune de anvergură în Fâ
șia Gaza, pentru ca noul preșe
dinte al Autorității Palestiniene 
să aibă posibilitatea de a pune 
eapăt atacurilor cu rachete.

Deținuțli afgani 
denunța abuzurile

Londra (MF) - Unii dintre 
cei 80 de afgani care au fost 
eliberați de la baza ameri
cană Bagram, unde au fost 
în custodia Statelor Unite, 
Susțin că au fost victime ale 
abuzurilor comise de trupele 
americane, relatează postul 
de televiziune Sky News. în 
prezent, circa 400 de talibani 
și alte persoane suspectate 
de legături cu gruparea tero
ristă al-Qaida încă se află la 
principalele două baze ame
ricane din Afganistan, situa
te in Bagram și Kandahar. 
Armata americană a anunțat 
că momentul eliberării tre
buia să coincidă cu festiva
lul Eid al Adha, care mar
chează sfârșitul perioadei de 
pelerina. a musulmanilor. 
Eliberarea face parte dintr-o 
acțiune mai amplă a autori
tăților afgane, care intențio
nează să-i amnistieze pe mi- 
litanții fostului regim tali- 

cu condiția ca aceștia 
predea armele.
Militarii americani au 

fost criticați de organizațiile 
pentru apărarea drep irilor 
omului din cauza metodelor 
folosite în centrele de .deten
ție din Afganistan, unde cel 
puțin opt deținrați au murit 
începând cu 2002.

(FOto: EPA)
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Tabără de dezvoltare la Straja

A trecut însă vremea luptei și-a prăfuitelor 
deplasări prin teritoriu cel veșnic ostil. Cei 
puțin pentru unii. Cheorghe Barbu are scuză de 

ministru;, nu i se poate reproșa nimic, mai ales că 
ne zgâim în fiecare zj/la ecranele televizoarelor 
și-l putem vedea. Cel puțin pare ocupat. Apoi își 
mai fac apariția din când în când prin județ libe
ralul Arion, pesedistul Nicula sau PUR-a 
Constanța. Șt să nu-l uităm pe „minoritarul" 

Firczak.

El TVR organizează preselecțiile pentru 
restivalul cântecului de dragoste. Până 
la finele lunii ianuarie, Ia registratura 
TVR, sunt așteptați compozitorii care se 
pot înscrie cu o singură piesă de 
dragoste, lansată și difuzată în cursul 
anului trecut. în primele zile ale lunii fe
bruarie va avea loc preselecția, iar finala 
se va desfășura pe 19 februarie. (S.B.) .

Deva (L.L.) - în județul 
Hunedoara, anul 2004 a con
stituit Începutul unei noi 
etape în ceea ce privește 
colaborarea dintre D.A.D.R. 
Hunedoara și Asociația* 
Crescătorilor de păsări și ani
male cu statul german. în 
urma acestei colaborări, anul 
trecut au fost Înființate 12 
ferme model, iar anul acesta 
18 ferme model sunt in faza de 
monitorizare, 4 dintre acestea 
fiind situate în zona Bradului, 
în cadrul programului de 
colaborare româno - german

El Cel care dornic șă achiziționeze ani
male de înaltă valoare biologică se pot 
adresa Asociației județene a 
crescătorilor de păsări și animale. 
Această asociație are reprezentanțe % 
43 de localități ale județului și acordă 
consultanță tuturor crescătorilor de ani
male și păsări din județ. (L.L.)

este tendința descrescătoare a 
numărului de copii și In con
secință a claselor care se 
formează. Numărul claselor I 
aproape s-a înjumătățit în doi 
ani: 165 de clase propuse pentru 
anul viitor, față de 291 în 2003 - 
2004. O diferență foarte mare 
este și la nivelul claselor a V-a: 
de la 262 s-a ajuns la 184 de 
clase. „în mediul rural diferența 
apare și din localitățile unde

Accident la Zam
Zam (M.T.) - Un bărbat a 

fost grav rănit, în urma 
Unui accident petrecut pe 
DN 7, sâmbătă dimineața, 
în localitatea Zam. Șoferul 
unui autoturism Dacia 
1310, Iosif Cotuțiu, de 43 de 
ani, Intr-o curbă din Zam, 
nu a adaptat viteza Ia caro
sabilul cu polei. A pierdut 
controlul volanului, a 
părăsit partea carosabilă și 
s-a izbit de un pom de pe 
marginea șoselei. Pentru 
scoaterea victimei din auto
turism a fost nevoie de un 
echipaj de descarcerare al 
pompierilor, care a reușit 
să scoată victima în aproxi
mativ 2 ore, pentru că 
motorul mașinii ajunsese 
sub scaunul șoferului. 
Bărbatul a fost internat la 
Spitalifl Județean Deva, cu 
multiple fracturi.

Carto funciara în sediu nou
Deva (C.P.) - Devenii care au nevoie de 

un extras'CF trebuie să se deplaseze la 
noul sediu al biroului de carte funciară. 
Acesta a fost mUtat în clădirea ce a 
adăpostit fostul RAGCL, imobil situat în 
Deva, pe strada Iuliu Maniu, nr.6. 
Programul de lucru cu publicul este de 
luni până vineri, între orele 8 și 16, 
declară Zenovia Lobonț, consilier în 
cadrul Oficiului Județean de Cadastru șî 
Publicitate Imobiliară. în alte 5 localități 
ale județului extrasul CF se eliberează la 
vechile sedii. Acestea sunt amplasate în 
incinta judecătoriilor la Brad, Orăștie, 
Hațeg și Petroșani, în vreme ce Ia 
Hunedoara cartea funciară își desfășoară 
activitatea In clădirea primăriei.

Cine n-a auzit de cei zece magnifici parla
mentari hunedoreni? Care sunt chiar 11. 
Deputați $i senatori de-a valma, ei se luau ia 

întrecere în campania electorală pentru a 

convinge cât mai mult norod că numai ei sunt 
capabili să rezolve toate problemele amărâtului 
ăstuia de județ.

Numărul claselor întâi aproape m înjumătăți
S-a calculat numărul copiilor care se vor înscrie într-un nou ciclu

- K lumărândp-[ detrețorijpe.^j-de mai sus -
I pentru a fi siguri că nu ne înșală simțurile/ 

pentru că rațiunea oricum nu poate concepe așa 
ceva - tot mai rămân vreo șase parlamentărași de 
birou, cărora nu le-am mai văzut mutrișoarele mai 
mult sau mai puțin simpatice. Și nici nu putem fi 
siguri că or fi măcar pe la Parlament!

Straja (I.J.) - 18 tineri 
reprezentând opt organizații s- 
au întâlnit la sfârșitul 
săptămânii trecute lâ Straja, 
unde s-a desfășurat a ffi-a ediție 
a Taberei de dezvoltare a orga
nizațiilor de tineret maghiare 
din județul nostru. Organizată 
de UDTM Lupeni și HUMMIT, in 
parteneriat cu UDMR 
Hunedoara, acțiunea și-a găsit 
finanțare în Ungaria Ia 
Ministerul Tineretului și 
Sportului, și la fundațiile Illyes 
și CommuniteB. După evaluarea 
activității pe 2004, temele abor

date de tinerii maghiari au vizat 
pentru anul în curs deschiderea 
unui Centru de informare și 
consultanță, dezvoltarea rețelei 
informaționale a organizațiilor 
și îmbunătățirea infrastructurii 
informatice și a comunicației. în 
plus șe pregătește un nou număr 
al publicației tinerilor maghiari 
- HUMIFI. „Tabăra a fost o 
acțiune de succes, pentru că, de 
rezultatele acesteia vor. benefi
cia tinerii din țot județul”, pre
cizează Lorincz Szell, liderul 
tinerilor maghiari din Valea 
JiuluL
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Cornul țilipteW
nerăbdare 'de micup

Energie electrică:
Nu sunt programate Întreruperi în 
furnizarea energiei electrice.

Se Întrerupe furnizarea gazului metan In 
Deva;
09.00-12.00 Bd. DecebaL bl. S, sc. B

Soluția Intagramel din numă
rul precedent: M - S - A - 1
- NESTEMATA -DT-FEL- 
V -SARI- TETE - ANTISOR
- CIL - OS - RE - OUA - TOT
- FACLA - CAI - NI - AUR -

Apă: N - CERC - SUME - U - IEȘI
Se Întrerupe furnizarea ape! în Deva:
08.00-15.00 P.T. zona Înaltă, afectează bl I, - OL - BO - RT - PACE -

K, B, C și D de pe Bd. Decebal CATEL - EAIE

, sunteți rt
««profitați

21 W>r.-20 mart, . . , !
Spiritul critic vâ încurcă azi serios relațiile cu 
cei din Jur, mai «ies dacă nu sunteți dispus să 
cedați. Puteți căftiga bani dinu-o afacere,.,

21 lan.- 20 ftebr. ______; ■'

Cu voință reușiți să rezolvați problemele de ser-

a. senzuaberte», erotismul vor 
fnațla celor ch^lffiplicați «eretin 
;« o revigorate binemeritată.

iți nemulțumit și Irâăcifefl din cauza artei 
ri nereuJtt». Nu y« «teH^ațl nervii acasfi 
»țl să aflațl cauzele eșecului.

TVR 1 PRO TV 1
TOO Junei TVR Sport Meteo
745 Agenția 2 Sri un • tâmplă, doctore 7wswa * *

790 Ști roTv Ce se în-

9:15 Corectl Prezintă 
Ruxandra Gheorghe. 
Realizator Radu Daniiă 

920 Gnd minute de 
cultură. Realizator Cor
nel Mihalache

930 Teleshopping 
10X10 Avanpremieră 
ItelO NevasUmea și copiii 
1055 Etao-tfapecer 
1190 Portul mfracoHor

K (rezilia, 2001) 
(reluare) 

1290 Tezaur foldoric 
1330 Desene animate: Leg-

Glenda lui Taraan 
1490 Jurnal TVR Sport Meteo 
1430 Teleshopping 
1590 Alege vtațal 
1530 Cultura Eco 
l&OOKronica 
1655 TVR In direct 
1725 Viața cu Bonnie 
1890 Portul miracolelor

0 (Brazilia, 2001) 
18:50 Sport Plus 
194X3 Jurnal TVR Sport Meteo

Soțul meu e un străin
□(dramă, SUA, 1997) Cu: 

Jaclyn Smith, Robert 
Clohessy, Kim Coates, 

y Ed Lauter, Lorena Gale-
> Megan Potter e o cas

nică obișnuită, cu mulți 
\ani de căsnicie, dar 

v mulțumită de viață 
alături de soțul și fiica

. ei, adolescentă. 
2290 Vorbe despre fapte 

î Moderator Marian 
. î Voicu 
ZȘ90 Jurnal TVR Sport Meteo 
2330 Amantul marii

Bdoamne Dracula Primul 
episod 

030 Invenția udgașă (SF; 
<3 SUA 2004) Cu: Brad 

bourif, Ely Pouget, 
sL William Hootkin. Intr-o 

mare companie pro
ducătoare de armament 
producția se experi
mentează cu ajutorai 

•‘Unui robot

<

jl

I
I

I

BCu zeci de premii, cu 
actori ce își trăiesc 
viața pe platourile de 
filmare, identificându- 
se cu personajele, cu 
căsătorii, divorțuri ca-n 
filmele care se respec
tă, ar controverse ce-i 
uimesc chiar și pe cei 
mai mari admira- 

' tori,Tânăr și neliniștit
continuă să reprezinte 
un miracol, un univers 
care a cuprins milioane 
de telespectatori.

1030 Doctorul de suflete
BEpisodul 5 

1145 Numai unchi să nu fiii
BEpisodul 7 

12:15 Zâmbete intr-o pastilă 
13:00 Știrile ProTv 
1345 Iubire fatală (dramă,

SSUA, 1992) 
1690 Tânăr și neliniștit 
1790 Știrile ProTv 
1745 Teo 
19:00 Știrile ProTv Sport

2&tS V^CT (acțiune, SUA
□1994) Cu: Lorenzo 

Lamas, Frankie Thom, 
Hank Cheyne, Joe Son, 
Kimberley Kates, John 
P. Ryan.

77?n La Bloc 
239(1 Știrile ProTv Sport 
2345 Corupți de libertate

B upi ce iau parte la 
ample acțiuni de pro
test împotriva dictaturii 
din Republica Populară 
Chineză, doi studențț 
Jian-Wa (Russell Wong) 
și Wago (Chi Moui Lo), 
sunt nevoiți să-și 
părăsească pentru tot
deauna țara natală, 
pentru a nu plăti cu 
viața dorința lor de a 
trăi în libertate.

045 Știrile Pro TV 
145 Wper (reluare) 
SI 5 Doctorul de suflete 
490 Numai ncbi a&rai fiii 
436 Zâmbete hteo pastilă

I

& 
T
*

» 
i 
I
<

I

Ir

♦

63'1 jura presei (reluare) 
790 Observator Cu Sanda 

* .MtoUțort
890 Canatul de știri 

1090 In gura parai (reluare) 
1030 Benny HW 
11:00 Concurs Interactiv 
1290 Sue Thomas 
1390 Obscenilor Cu Simona 

GheegRe 
13>6 Mfraool pe munte Ca 

HmulJ oameni de 
afaceri, Tom Kinkaid 
(William Devane) a 
reușit să facă o avere 
impresionanată, dar a 
devenit un străin în pro- 
pria-i casă, mai ales In 
relația cu copiii. Este 
motivul pentiu-care. 
soția lui, Anne (Patty 
Duke), decide că a venit 
momentul să redevină 
iar o familie unită

16.-00 Oteenator 
1645 9595-Teînvață ce si 

fad
17:45 Wvare - A Mi cu pasl- 

0una (soap, 1999)
1855 Meteo 
1990 Observator

1

Mtolațxxt 
) Canalul de știri

«.*•

1

I

î

t

I

I 
I 
|

2W5 Ca mal frumoși 
■nt Emisiune de diveris- 

’ ment
2290 Observator Cu Letifla 

ria Sport 
Adadidanșare

□(acțiune, Canada, 2000) 
Cu: Steve Borden, Gary 
Chalk. Mackenzie Gray, 
Scott HeindL Doi frați 
polițiști a căror relație a 
avut mult de suferit 
după moartea tragică a 
tatălui lor vor fi nevorț 
să-și reunească forțele 
când o nouă tragedie le 
lovește viața. Riley 
primește h dar de la lo-

I

«

i
1

godnica fratelui său un 
aparat vechi de fo-aparat vechi de fo
tografiat, iar la puțin
Omp după aceea fata 
este ucisă.

030 h gura presei Cu
Mircea Badea

I

530 Poveștiri adevărate (re
luare)

690 Pădurea blestemați 
0 (reluare)

8rt5 Cfocolati cu piper (re- 
0 luare)

9:15 Rubi (reluare) 
10:15 Prizoniera (reluare) 
1130 Extravagante Anastasia 
0 (reluare)

1230 Peria, driHt UAfl.
0 Cu: Aracely Arambula, 

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

1430 PWca săflrefldL Cu: 
0 Marlene Favela, Mario 

Cimarro
1545 Pădurea blestemată. 

0Cu; Edith Gonzălez
1730 Povestiri adwărate 

Emisiune cu povești 
reale despre viață, 
prezentată de Lucian 
Viziru

1755 Vremea de acasă
1890 Gitonas. Cu: Saul 
0 Usazo, Dolores Heredia, 

Manolo Cardona, Ana 
de la Reguera

BCu: Barbara Mod, Ed
uardo Santamarina, Ana 
Martin, Jaqueline Braca- 
mcntes, Sebastian Rulli. 
Josefina Edtanove, An
tonio Medelin

2140 Prizoniera. Cu: Gabriela 
BSpanic, Gabriel Porras, 

Ricardo Dalmacd, 
gabneia RoeL Zully 

2 'Montero, Diana, Qui-
, Jute Gilberty 

cu piper. Cu: 
Benkfo

Extravagante Anaste- 
Cu: Norkis Batista, 

; Juan Pablo Raba,
Kiara

Oflkhgteui nopți Cu: Ce- 
BtarEvora, Angelica 

■ Rivera, Jorge Salinas 
ins rweșwi MMvame

Emisiune cu povești 
reale despre viață,
prezentată de Lucian 
Viziru (reluare)

I

1130 dna minute de cultura 
1145 Pasiuni
1240 Euro - Dtaxcer
1245 Magazinul studiourilor 

teritoriale. Studioul TVR 
- lași. Prezintă Oana 
Lazăr. Realizator Liviu 
Tudorache

1330 Teleshopping
1490 Desene anknrte Simba 

BJunior merge la Ney
Yorg

1430 Școala mid lor 
Bwăjitoare

1590 fafreuni In Europa 
Emlsiui în limba ger
mană

1690 Tribuna palidelor par
lamentare.1

' 1630 Ond minute de cultură 
1645 Jurnal TVR
1790 Rebelii 

< 1755 Eunxâsperar
1890 JumaU euronews pen

tru România
I 18:15 dnd minute de culturii 

1830 Mărturii Teologie în cu- 
T- miori

1990 Maria Boțite (Colum- 
Bbia, 1995) Cu: Adela 

Noriega

lOffi Dragul detonând 
2030-Pe urmele primelor 

mamoere
2190 Lunea de aproape Pe 

urmele banilor noștri.
2130 Jurnal TVR Știri, sport, 

meteo
2290 JunaM «utomms pen- 

țu Românie -
22T15 întoarcerea Iul Afet

UKefiy (dramă, coprod., 
1999) Cu: Matthew Set- 
tie, Cassidy Rae.

2350 Stargate 
040 Dragul de

I

I

I

I

greâe Cu: Ellen 
Freeman, Bar

ty Corbin. In anii 40, In 
timpul depresiei din 
America, cadavrul unui 
cetățen de vază este 
găsit pe o șosea. Un om 
simplu, fără loc de 
muncă, Ed Sloan este 
arestat și acuzat de 
trimă.

5
I 930 Rtaaanne (comedie,

0 SUA. 1988)
1090 Kensky Show 
10:55 dip Art Realizator 

Sorin Ceauș 
1190MortaCu: Monica 

Puiu
1290 The Flavours: 3 

bucătari
I 1230 Tatashopptog 
« 1255 Bani la greu 
i 1325 Rouanne (comedie,

BSUA, 1988)
[ 1350 Teleshopping
* 1425 Sunset Beach (dramă, 
. BSUA, 1997)
I 1520 Focus Cu: Anca Dinu 

1525 Dragoste și putere
, 1550 Camera de râs
; 1630 Tllca, steluța de dne- 

ma
1650 Itonsky Show. Cu: lonuț 

Chemnmschi
1890 Focus Prezintă: Maga- 

da Vasiliu. Rubrica 
Sport prezentată de 
Radu Valcan. Rubrica 
Meteo prezentată de 
Nadira 

I Monica- talk show di
vertisment

I

I

I

I

1990

Î 
f

(dramă,
SUA 2001) Cu: Jack 
Nicholson, Aaron Eck- 

' nari, Helen Mirren, 
' Vanessa Redgrave. Un 

detectiv (Jerry Black) a 
făcut o promisiune pe 
care nu o poate încălca: 

. șă prindă un udgaș pe 
care nu-l poate găsi...

2290 Trimiți te Nato 
2230 Focus Hus Prezintă: Sil

via Nicula. Rubrica 
Sport prezentată de 
Letitia Enache

aiSSoțui altoi famat 
«(dramă, SUA 2000) Cu:

Dale Midkiff, Carroll 
Baker, Donna Hanover. 
Prietenele cete mai 
bune nu au secrete... 
Așa credeau ete. După 
25 de ani de la moartea 

■ accidentală prin înec a 
fratelui ei, Literei se 
hotărește să-și învingă 
frica

890 Scor final (Thriller, 
BSUA 2001) Cu: Robert 

De Niro, Edward Nor
ton, Marion Brando, 
Angela Bassett, Gary 
Farmer 

1095 u to ape tonal 
fâ (Comedie, Anglia, 2003) 

Cu: Hannah Speamtt, Jo 
O'Meara, Jon Lee 

1140 Kung Pow: Puterea 
O pumnului (Comedie, 

SUA 2002) 
1390 Elina (Dramă, Suedia, 

132002) 
1420 Showtime (Comedie,

13 SUA 2002) 
1555 întoarcere pe Tărâmul 

(3 de Nidieri (Animație, 
SUA 2002) 

17d0 Cameriste (Comedie,
QSUA 2002) 

1855 Scor final (Thriller, SUA 
2001)

2190 Totul despre sex
0 Episodul 90: Din lac în

2130 îngeri In America 
Episodul 5: Confesiuni 
Cu: Al Pacino

, 2235 Vtakme mortelfi 
□(Thriller, SUA 2002) 

030 A 25-e o* (Dramă, 
□SUA 2002) Cu: Edward 

Norton, Philip Seymour 
Hottnr>r

t

S

r, 
r
s.
( 
j

EUROSPORT

07.45-08.00 Observator 
Deva (r) 

1635-16.45 Știri pe scurt 
22.30-23.00 Observator

0990-11.00 Reluarea emisi
unilor de luni

20.00 Știrile TELE 7 Deva 
20.10 La șuetă cu Nicolle 
21.00 Publicitate
21.05 La șuetă cu Nicolle 
21.50 Știrile TELE 7 Deva (r)

HALLMARK

12.15 Providence
13.15 Desert și dragoste 

(comedie romantică, 
SUA,. 2004)

1590 Familia Florei (II) 
(dramă, SUA, 1998)

1645 Fata lui Johnny (dramă, 
Canada, 1994)

1830 O întâlnire neașteptată 
(comedie romantică, 
Canada, 2003) 

! 20.15 Mica sirenă (dramă, 
SUA 2000)

j 2290 Brigada de poliție 
< 2390 Henric al Vlll-lea (II) 
( (istoric, Marea Bri- 

tanie, 2003)
; 0045 Necunoscutul (dramă, 

SUA 1998)

t

ț 0490 jjig Tenis: Openul Aus- 

, trăitei 1490 Decalat Tenis: O- 
penul Australiei 1530 Reluare

I Tenis: Openul Australiei 2090 
■ Reportaje Trial: Campionatul

Mondial de sala 2190 Reluare
/--I- ______X____IS 1-'Box: Gala internațională, la

i
f-1

J 1
i

SCOVE
14.00 Cazinouri americane 
1590 Istorii neHuddate: 

Luptătorii ninja
16.00 Pe urmele lui Columb; 

După Sarita Maria
1790 Câmpuri de bătălie, 

Războită contra sub- 
m r germane 

(Partea înâi)
1890 Aventuri la pescuit cu 

Ret Hunter

i Pavia, Italia Categoria cruiser,
‘ versiunea WBC 2290 Live Box: 

Dacă-I marți, e box în direct 
Gala de la Cuxhafen, meci la 
categoria cruiser, A Petkovic j 
(Germania) - adversarul urmea- ș ___
zi a fl anunțat 0090 Reluare t 19jqo Majmj gcMme 
Omnisport: WATTS 0030 Re- { jy» 0^ spirttele junglei 
ponaje Știri; EnițipspedaB a r 21 x» invenții pierdute, Sub- 
ștlrilot Eurosport 0045 Repor- --J—1 —
a e imnlsport OUătotfl spor- f 2290 Vânătorii de ntituri 
twe 0190 Rezumat Tenis

1 
t

I
s
’ 1830 Clubul de pescuit Buena 
I Vista

7.- re n" ivoiuțfonar

1 2390 inginerie
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Ina Jurcone
E-MAIL: ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - Diferența de cinci 
procente intre impozitul pe 
dividendele obținute în 2004 
- cu 10% în loc de 5% cât era 
prevăzut inițial este consi
derată de Consiliul Regional 
â jrindei - Private 
Mici și Nftffbcfl Hunedoara 
(CRBPMM) o lovitură sub 
centură dată de Executiv.

EI Beneficiarii Legii recunoștinței vor pri
mi noile certificate de revoluționari în
cepând din a doua jumătate a lunii fe
bruarie. De această lege beneficiază 
răniții, reținuși, luptătorii remarcați prin 
fapte deosebite în timpul Revoluției din 
decembrie 1989. (C.P.)

Fabricarfta cauriuculal, maselor - itlce l 
gabia» yq&aLdo pwmwfts. 

iTWttlMBW ,___________

Deva (C.P.) - Tarifele 
practicate de servlce-urile 
auto din municipiul Deva 
variază între 125.000 și 
200.000 de Iei. Acestea se da
torează pentru fiecare oră de 
manoperă necesitată de re
pararea defecțiunilor. Pos
esorii de autoturisme Dacia 
trebuie să mai achite și con
travaloarea pieselor ce ur
mează a fi schimbate. Pen
tru mașinile Dacia există un 
serviciu de asistență gratu
ită care funcționează în sis
tem non-stop și care poate fi 
solicitat la numărul de tele
fon: 0248-500500.

în condițiile actuale. O altă 
problemă ar fi creșterea impo
zitului la microîntreprinderi de 
la 1,5% la 3% (pentru cei care 
aleg să plătească în funcție de 
cifra de afaceri în loc de profit. 
Această majorare de la 1,5% la 
3% ar avantaja evazioniștii care 
ar fi tentați să declare profit ze
ro ca să nu plătească impozite la 
stat. Or, județul Hunedoara are 
nevoie ca acești bani să se im
poziteze corect”, declară ec.drd. 
Ofelia Arghirescu, director e- 
xecutiv GRIPMM Hunedoara.

cu sediul în Timișoara/Chișoda, județul Timiș, anunță încetarea contractului de 
mandat nr. 712 din 31 martie 2003, încheiat cu SG PRODSIM SRL cu sediul în 
Simeria, Str. Depozitelor nr. 1, județul Hunedoara, începând cu data de 3 ianuarie 
2005. Orice acte încheiate de SG PRODSIM SRL în numele și pe seama societății 
Muller - Guttenbrunn Recycling SRL, după această dată, se consideră nule.

De asemenea, SC Muller - Guttenbrunn Recycling SRL nu a avut și nu are nici un 
fel de relație comercială cu SC TERRAKANN SRL, cu sediul în -ăpușnic, Str. Prin
cipală, nr. 46, județul Hunedoara, J20/274/2004, R16177212.

Rugăm toți colaboratorii care au încheiat acte în perioada 31 martie 2003 - 3 
ianuarie 2005 să ne contacteze la nr. telefon 0256/285.413,

ine Ipti pot fi admirate la 
Ms _ fi de Științe. Naturale 
Deva. (Foto: Traian Manu|

Micii întreprinzători hune- 
doreni consideră nedreaptă im
pozitarea cu o diferență de cinci 
procente față de ceea ce se cu
venea de drept. Mai mult, im
pozitarea cu 5% a fost și o pro
misiune electorală pe care cei 
care au câștigat alegerile n-au 
considerat să o onoreze.

i„La nivel național, consiliile 
regionale au susținut programul 
de relaxare fiscală promis de cei 
care se află acum la putere. Scu
tirea impozitului pe profitul 
reinvestit este mai avantajoasă

Comercială Muller ■ Guttenbrunn

0 OPT „PH0EN1X” Petroșani a început 
a doua serie de cursuri |n școlile din 
Petrila, după ce a organiz '.seminarii în 
școlile și liceele din Petroșani- La orele 
de dirigenție, copiii au avut posibilitatea 
să ia contact cu voluntarii Organizației 
„PHOENIX” care au avut misiunea de a 
promova ideea că membrii unei familii 
sunt egali în drepturi. (I.J.)

Petroșani (I.J.) - Pentru 
2004, veniturile Administra
ției Piețelor din Petroșani 
au scăzut cu aproape o tre
ime față de anul anterior. 
Astfel, încasările de 4 mili
arde însumate la finele lui 
2004 sunt mai mici cu 0,6 

>miliarde de lei față de pe
rioada similară anterioară. 
Banii, contrar așteptărilor, 
ai ■ resStansă din toetari 
spațiilor. „Banii sunt mai 
puțini, spune Daniela Gojda, 
contabil Administrația Pie
țelor Petroșani, față de anul 
trecut pentru că din închiri
eri de spații s-au obținut 
mai puțini bani ca urmare 
a faptului că o pătrime din
tre acestea au fost vândute”. 
Potrivit sursei citate, chel
tuielile cu apa, gunoiul, 
curentul electric și repa
rațiile au crescut substanțial 
chiar și față de începutul a- 
nului. Cheltuielile au cres
cut și datorită salariilor per
sonalului.

Impozitarea IMM-urilor 
- lovitură sub centură

A

i 1T j11|L £. 1
* - ■ ■ ■

i • -

\ ) • • ■
. 5 /y? ? A- „ i

Cartofi/kg - 8000 -
Morcovi/ieg S20®
Lapte/I 12500 - 15000'
Brânză 25000 - 30000
Mandarine/kg ■ 25000 - 37000
Mere/kg 12000 - 54000
Clemehtine/kg 3@®00 - 37000
Portocaie/kg 19000 - 3800©
Ananas 100000

DECEBAL.

2. 8IF1 BANAT-CR®ANA 9600 -2.54
3. HM 10800 -2.70
4. BRD 46500 +1.31
5. IMPACT 6750 +1-5Q
6. AZOMURES 4470 . +1.59
&. ANTIBIOTICE IAȘI 7000 +2.94
8. BDPWRB. 1090 0

RABNARS (RRC)
9. HABER 5Q0O 0
10. BOCARPATlCA 5500

Ofella Arghlrescu

m■■■
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Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 18 ianuarie 2005
Valută euro dolar liră sterlină frâne elvețian forint

BNR 37.679 28.759 53.754 24.395 153
Cursul valutar practicat de băncile din Deva în 17 ianuarie 2005 * 5

Valută • euro dolar liră sterlină frâne elvețian forint
C V CV C V C V C V

BancPost 37.400 38.000 28.450 29.000 53.000 54.500 24.000 24.800 150 156
BRD 37.080. 37.930 2$. 180 29.010 52.710 54.360 23.870 24.670 144 157
Banca Transilvania 37.125 37.625 28.269 28.789 52.983 53.783 24.241 24.541 150,19 154,69
Raiffeisen Bank 37.100 37.800 28.150 28.950 52.850 54.150 23.950 24.600 148 158
Cursul valutar practicat de casele de schimb valutar din Deva ... ....... .. • ' '
Star Exchange 37.000 37.700 28.000 28.700 52.000 55.000 23.300 25.500 145 157
Herdan Exchange 37.200 37.700 28.400 28.700 * 53.000 55.500 23.000 25.000 150 155

mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
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0i Un devean căutat de mai multă vreme 
de polițiști a ajuns te arest. Este vorba 
de George Horea, de 34 de ani, care are 
de executat doi ani de închisoare pentru 
proxenetism. (V.N.)

0! Doi blhorenl au furat din magazinul 
SC „Șubzeromob’ Sgt Deva telefoane 
mohile, cartele și alte eecesorii de tele
fonie mobilă te valoare de 20 milioane 
de lei. Polițiștii deveni au stabilit că boții 
sunt Florin T., de 25 de ani, și Răzvan 
li, de 17 ani. (V.N.)

0 Pe DN 7, te apropierea localității Zam, 
conducătorul unui autoturism nu a adap
tat viteza la condițiile de carosabil umed. 
Mașina a derapat, a părăsit șoseaua și 
s-a Izbit de un copac. Șoferul, Iosif C., 
de 42 de ani, din județul Timiș, s-a ac
cidentat grav. (V.N.)

___ —i.---------------------------------------------------
Tiberiu Stroia
SMflL ttoenu.stroiaffiiVommedia.ro

Pe tot parcursul campaniei electorale, 
desfășurată de către Alianța DA., au 
existat semne de întrebare privind echipa 
guvernamentală care va conduce țara. 
După câștigarea alegerilor premierul de
semnat Tăriceanu și-a încropit repede o 
echipă ministerială, și chiar dacă a dat cu 
stângul în dreptul cu blonda de la Inte
grare, miniștrii au început să lucreze, 
în ultima perioadă însă, au existat o serie 

de controverse între premier și ministrul fi
nanțelor lonuț Popescu. într-o primă fază, 
premierul, a spus că salariile demnitarilor 
se vor mări, pentru ca apoi să vină minis
trul și să spună că așa ceva nu se va în
tâmpla. Apoi, ministrul lonuț vine și șpyne 
că prohteBâțMgubiy lor Tlâ£i. est£ o 
promisiune nebnoratis a lui MS tase. Imedi
at Tăriceanu îi dă peste nas ministrului și 
afirmă că statul trebuie să despăgubească 
oamenii care și-au depus banii înainte de 
1989 pentru a-și cumpăra o Dacie. A treia 
ieșite la rampă a ministrului finanțelor a 
avut ca temă majorarea TVA-ului de la 19 
la sută la 20 la sută. în replică, premierul a 
negat că așa ceva se vă întâmpla.
Dacă meciul ăsta de ping-pong între 
premier și miniștri va continua, există 
riscul ca nimeni să nu mai înțeleagă ni
mic. Și ceea ce este mai grav, vor apărea 
mari semne de întrebare privind profe
sionalismul echipei guvernamentale.

Dan Aurel Pricăjan

funcția de vicepreședinte al aces
tei organizații, nu am putut 
spune nu In momentul în care 
mi s-â propus. Ca atare am ac
ceptat postul, după câteva ore de 
consultări cu familia.

Daniel I. Iancu
E-MAIl: daniel.lârtsuffinformmedia.ro

cmmmmhk Domnulesubpre
fect, în ce moment ați intrat In 
politică?
Dan Pricăjan: Am intrat și am 
făcut politică activă. începând cu 
anul 2000, odată cu trecerea PNL 
în opoziție, deși practic sunt 
membru al partidului din anul 
1999. în aceeași perioadă am fost 
ales și consilier local al mu
nicipiului Orăștie.

Deva - Subprefectul Dan 
Pricăjan a acordat un inter
viu ziarului "Cuvântul 
liber" imediat după insta
larea în funcție. Oh: Ce probleme veți Încerca 

să abordați pe timpul cât vă 
veți afla la conducerea Prefec
turii? a
D.P.: Problemele sunt mul- 
te, dar aș puncta mai ales JHU 
una, pe care o consider e- 
sențială și am ținut la ea 
și în afaceri, și anume i 
relația cu cetățeanul a *m|H 
instituțiilor subordona- 
te prefecturii. Asupra WS? 
modului aim se va des- 'vVB 
fășuia activitatea a :estoia 
nu o să port discuțiile de la 
mine din birou, sau din biroul 
directorului respectivei insti
tuții. Voi merge personal și voi 
sta la poarta instituției pentru 
a întreba cetățenii cum au fost 
tratați acolo, fiecare dintre ei ur
măm} a primi calificative. Aces
ta va fi barometrul.

Dan Pricăjan, subprefectul județului Hunedoarâ^iprește 
toate localitățile județului să urmeze exemplul De ei /.

D.P.: îmi doresc să fac cât mai 
multe pentru toți cetățenii ju 
dețului, să-mi pun experiența în 
valoare și să demonstrez că se 
poate. Așa cum Deva este unul 
dintre cate cysȘe
ale țării, și celelalte localitățrale 
județului trebuie să-i urmeze e- 
xemplu.

CJU Care a fost cea uiai mare 
realizare a dumneavoastră 
înainte de a deveni un om 
politic?
D.P.: Cea mai mare realizare pe 
plan personal a fost succesul pe 
care l-am avut cu firmele pe 
care, practic, le-am „crescut” de 
la an Ia an, începând din anul 
1992. în prezent am reușit să am 
distribuția de autoturisme pe 
raza municipiului Orăștie, cu 
piese de schimb și service, iar 
din 2002 am și o reprezentanță 
la Alba-Iulia.

prin depozitul en-gros fructe 
de cea mai bună calitate, la 

prețuri fără concurență!
Adresa: Deva, I.L.Caraglale, nr.21 
(fosta fabrică de conserve)

Tel. 0722/281.878 sau 0788/281.876.

Valuta nu mă atrage 
pentru că este într-o 

continuă creștere și de
screștere Cel mai pro
fitat îl mod de plasare a 
economiilor continuă să 
fie investițiile imobi
liare. Banii investiți aici 
niciodată nu sunt o 
pierdere.
Maria Cizmaș, 
PensionarS, Deva

Nu prea am economii, 
dai iacă aș avea 

mulți bani i-aș păstra în 
valută. Chiar dacă în ul
tima perioadă s-au în
registrat fluctuații mari 
ale principalelor monede 
de schimb, valuta 
rămâne cea mai bună 
investiție 
SlMION BlIBLE,
LăcăTuș, Deva

In ultima perioadă leul 
a început să câștige 

teren în fața valutei, iar 
toate indicațiile venite 
de la Banca Națională a 
României ne fac să cre
dem că, într-adevăr, leul 
promite. Este cel mai 
bine să păstrăm 
economiile în lei.
Marian Icobescu, 
Deva

Banca este cel mai 
sigur loc pentru 

păstrarea economii! f, 
dai dacă aș avea foarte 
mulți bani aș fi tentată 
să-i reinvestesc. în per
spectiva schimbării leu
lui, cele mai profitabile 
investiții sunt cele imo
biliare.
Marcela Demeter, 
Merceolog, Deva

Pi refer banca. Cele mai 
profitabile investiții 
sunt cele imobiliare, iar 

pentru cei cu bani 
foarte mulți, bursa este 
principalul mod de a-și 
crește veniturile, Noi, 
cei cu venituri medii, 
rămânem fideli băncilor.

/

Intențiile sunt bune, dai 
rezultatele contează!

Deva (V.N.) - Prima confe
rință de presă din acest an a 
deputatului PUR de Hune
doara - Ioana Popescu Iova, 
a început, cum era firesc, cu 
pupături, urări de sănătate 
și de ...spor la treabă.

Acestea au fost făcute reci
proc, deputatul către ziariști și 
invers:. La întâlnirea cu gazetarii 
a fost prezent și Simion Molnar , 
unul dintre liderii județeni ai 
PUR și subprefect până ieri la 
ora 13. Din discuții și din cele 
prezentate am înțeles că Ioana 
Popescu Iova are intenții bune 
pentru actualul mandat și vrea 
să facă mai multe lucruri pen
tru hunedoreni. Pentru început 
dorește să deschidă două cabi
nete parlamentare. Unul la Deva, 
altul la Uricani, care să ser- 
vs ască pentru toată Valea Jiului. 
Deocamdată cel din reședința de 
jude ț funcționează la sediul orga
nizației județene a PUR. Urmează 

ca discuțiile cu oei doi primari 
să soluționeze problema spațiilor. 
Se speră ca într-o lună această 
chestiune să fie rezolvată. Cu 
concursul primarilor din județ, 
deputatul umanist dorește să in
staleze la toate primăriile „un fel 
de căsuțe poștale” care să vină 
în sprijinul celor carȘnupot sau 
nu au posibilități să se d^feseze 
la cele două cabinete tg^HaȘien- 
tare. Mesajele și dole^Mtei vor fi 
colectate periodic și «va încerca 
soluționarea lor. „Sj^răfn într-o 
colaborare a tuturor primarilor, 
indiferent de culo^B for po
litică. Nu credem dMfritiștâ în 
județul Hunedoara primari care 
să nu dorească binele >ame 
nilor”, a mai' spus deputatul.

în aceeași idee, se+țț^engionea- 
ză ca la Uricani să^Șș-.deschis 
un centru medico-soCîâlCare-să 
acopere necesitățile Văii, Jiului. 
Intenții bune, așadar, însă ale
gătorii așteaptă rezultate palpa
bile. ..- •

I
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in ultimele secundeAu întors
Vicecampioana națională a fost contesă cu 5-2, dar a înscris de patru ori consecutiv

ClPRIAN MARINUț
EMAIL: clprian.marlnutOlnformmedia.ro

locuit pe portarul Iancu cu 
Molomfălean, FC Cip atacând ast
fel cu cinci jucători de câmp. în 
aceste condiții, Măgureanu a 
obținut o lovitură liberă de la 
șase metri, din care a marcat

zile într-un stagiu de pregătire 
centralizată Ia Secu în Semenic 
sau la Herculane.

Deocamdată s-au perfectat 
doar două jocuri amicale de Ve
rificare, cu Tricotaje Ineu ta 9 
și 19 februarie, dar se poartă dis
cuții și cu Aurul.Brad, CS Deva 
II, Apulum Alba-Iulia, ISC 
Turzii, U. Sopo Sibiu și Corvi- 
nul.

„Obiectivul nostru e evitarea 
retrogradării”, declara președin
tele clubului, Călin Orbonaș, 
care a precizat că clubului i-a 
fost aprobat de către CL Deva un 
buget de patru miliarde de lei.

A riscat șl a câștigat
Lucrurile s-au derulat exact pe 

dos după pauză. întâi, in minutul 
21, avantajul gazdelor s-a mărit 
(5-2), în urma unei gafe a por
tarului Bejinariu pentru care 
apărătorul buturilor devene a fost 
Înlocuit. Apoi, a fost rândul FC 
Cip să asedieze poarta gazdelor, 
pentru a reface terenul pierdut. 
La jumătatea reprizei, Gherman 
a reușit golul care a reînviat spe
ranțele în tabăra deveană, iar în 
minutul 35 golul semnat de 
Măgureanu anunța revirimentul 
FC CIP. Soarta partidei s-a șchim- 
bat în ultimul minut Antrenorul 
Virgil Stoica a riscat și l-a ta-

Ca și ta vară la startul cam
pionatului și acum înaintea re
turului, CS Deva este ultima din
tre divizionarele B care își reia 
pregătirile, reunirea lotului de- 
vean fiind programată cu 7-10 
zile mai târziu decât a altor 
echipe din seria a III -a. La 
primul apel al antrenorului Ro
mulus-Gabor au răspuns prezent 
24 de jucători.

„Manea a plecat în Maroc, 
Ambruș își caută echipă în 
Elevația, iar Beldeanu și-a depus 
memoriu pentru a deveni jucă
tor liber. Lotul a fost completat

•; ■ 6, 9^ ■
■ /ȘteWv t < -Mufta.

TSnaeă, Bune». Untaru, Ne- 
chtt», Slmton, Cimpcrterti,; 

. națegan, Fepwwv Qprean»
■ jJwfcpHț VBtaȘuttTMh RvSQflnOv j 

Moș, «m, Negri», Petou, 
Cojocari - jucători d» câmp.

E3 Arbitra F1FA Cristina lonescu (Vulcan) 
și arbitrul Edy Kovacs (Deva) vor conduce, 
miercuri, 19 ianuarie, de la ora 12.00, 
partida restanță dintre Silvanus Reșița și 
Futsal Municipal Constanța. în aceeași zi ’ 
este programată o altă restanță dia 
cadru etapei a 15-a a Diviziei A de fot- 
sal Intre AS Odorheiu Secuiesc și FC fka»

i silvania Tg. Mureș. (C.M.)

I El Zece sportivi - copii și juniori - legit* 1 
• imați la CSS Petroșani au fost selecție* >• 
nați, în anul 2004, în loturile naționala 
de schi alpin și sanie. Liderul acestora; 
este Cpsmin Chetroiu care în decem
brie a fost copptat în iotul olimpic de 
sanie al Romflalel. Un amplu reportaj de
spre singurul Nub sportiv școlar Șyne- 
dorean care are secții speciale pentru 
sporturile de am® vă vom oferi în Pagi
na Sport de mâine. (C.M.)

........... ..........—*• *..w 
s-ar achita restanțele financiare. 
Jucătorilor nu li s-au plătit 
salariile pe decembrie, ultimele 
rate din contract și 3-4 prime”, 
ne spunea Romulus Gabor în 
timp ce lotul de jucători efectua 
primele ture de alergare. După 
alergare, Gabor a condus o 
scurtă ședință de gimnastică și 
i-a cerut maseorului Bogdan 
Rădos să împartă maieuri pen
tru alcătuirea a două echipe. 
„Atenție nu intrați tare să nu vă 
accidentați”, le-a spus Gabor 
jucătorilor.

Până ta 25 ianuarie echipa de
veană se va pregăti la Stadionul 
„Cetate”, iar din 26 va pleca 10

tort (mm. 9); 1-2: Stincuța |fntn,12); 22: 
3-2ftort (mip. 18); 4-2: Bejinsm (mln, 19); 5-2: Cfc- 
: Grierman (mrt. 30); 54: MăgvreatW (mlh. 35); M: 
Mâgumtau (min. 40). I

p () R T* fl 1

'^fi>53,.34.
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mani, Cuarte lîdcfe '*

0 Echipa feminină de handbal Silcotub 
Zalău s-a calificat, duminică,_în optimile 
de finală ale Cupel EHE, dutf. e« a învins 
formația CSU Madeira, afigfobrul de 38 
- 24, în manșa retur dfgpalui trei ai 
competiției. în tur, Silccffl^Wnsese cu 
scorul de 41 - 23.(MF)

it în Antalya 
any Istanbul, 
taa antrenat

0 Patronul clubului 
Abramovicl, a îna^H 
unui hotel din ffâtct 
odihni o or^gl 
pentru a asistă la me 
antrenată ie FratiK 
Sociedad, viaputaf di

Roman

«ntru a se 
-(în Spania 
ijre formăția 
id și Real

Bagatona. • Șpcițdad

Levwtte ■ VIOlrrMi 2 4
Oeaewia -rc vwencta 0-10

Capitan pentru doar doua
Mihaela Senocico renunță la banderola echipei naționale de handbal a României

Torino

- Palermo . " 1’3
*iSndiini~ fintiTmn ■ >; Ș O;-0.

2-2

legitimată la clubul danez Ran- 
ders HK, a menționat că ar fi re
nunțat la echipa națională dacă 
regulamentele nu ar fi obligat-o 
să rămână. Mihaela Senocico 
este de părere că Romi fia s-ar 
fi putut clasa mai sus ie^Ioctd 
șapte la CE, dacă atmosfera din 
cadrul lotului ar fi fost una

că, pentru a ajunge în top, na-f 
ționala României are nevoie de 
mai multă disciplină. „Trebuie 
antrenori care să știe ce trebuii i 
făcut cu jucătoarele și cum să*1 
le pregătească, pentru ca echipa 
să ajungă sus”, a spus Senocico. 
Jucătoarea se afiă în presant în 
Danemarca, unde urmează' un 
program de recuperare dup#** 
problemele m^icale a* tfeMHn 
timpul CE. „ÂnrăVut durewfeJ 
spate din timpul Europenelor. ] 
Medicii de aici mi-au spus că e 
posibil să fie vorba chiar și de 
o discopgtie lombară și să fie 
nevoie de o intervenție chirurgi
cală. Acum îmi doresc doar 
mă fac bine, să revin pe teren șgR 
să am jocul bun dinainte de CKȚ 
Vreau să uit de anul 2004, care 
mi-a adus multă supărare și du
rere", a explicat Senocico.

Noul monopost al echipei BAR-H
în 2004, gruparea a ocupat locul doi la constructori

tragefcfefMwtnl Caneka
echipei FC

meciul cu Osasuna Pamplonâ, din etapa a 
XlX-a a campionatului 
Spaniei, după oe fetița sa 
a decedat. Fetița fotbalis-

* „Sunt încântat de acest nou 
«lonopost BAR-Honda 007. Este 
o soluție logică, o perfecționare 
a conceptului de mașină folosit 
în ultimii ani”, a declarat direc
torul tehnic de la BAR-Honda, 
Geoffrey Willis. „Sezonul 2005 va 
fi foarte important pentru echipa 
BAR in contextul în care vrea să 
demonstreze că 2004 nu a fost o 
întâmplare și vrem să arătăm că 
putem rivaliza cu McLaren și 
Ferrari”, a spus pilotul echipei 
BAR-Hondă, Jenson Button. 
Echipa de formula 1 BAR-Honda 
a ocupat locul 2 in clasamentul 
Campionatului Mondial al con-

structorilor din anul 2004. „Tes
tele de iarnă au fost foarte încu
rajatoare și am făcut mai mulți 
kilometri în această perioadă 
decât am făcut vreodată. Mașina 
a dat dovadă de fiabilitate, la fel

ca motorul, ceea ce este foarte 
important, pentru că, în confor
mitate cu noul regulament, un 
motor va trebui să poată fi folo
sit cel puțin două curse”,, a mai 
declarat pilotul Jenson Button.

Robinho, cu un picior la Real

pută în

Madrid (MF) - Cotidianul spa
niol Marca notează că transferul 
atacantului echipei FC Santos, 
Robinho, la formația Real Ma
drid este doar o chestiune de 
zile, după ce impresarul fotbalis
tului s-a Întâlnit cu responsabili 
ai grupării madrilene. „Impresa
rul jucătorului, Juan Figger și 
responsabilii de la Real Madrid, 
Emilio Butragueno (vicepreșe
dinte), Arrigo Sacchi (director 
sportiv) și tehnicianul Vanderlei 
Luxemburgo s-au întâlnit, sâm
bătă, cu ocazia vizitei efectuate 
de Pele pe Santiago Bemabeu.

Buhului



Conservarea xilogravurilor este urgenți!

Biserica în care a fost făcută descoperirea.

Sanda Bocaniciu
E-MAIL sanda.bocaniclueinformmedla.ro

Despre xilogravuri
Deva (S.B.) - Xilogravura este acel pro

cedeu de gravură executată prin 
sculptarea in lemn a unui desen in relief 
&ualt și. imprimarea lui pe hârtie. Dez-

câteva la muzee de artă din Bul
garia. In urma descoperirii 
făcute, cei implicați au hotărât 
ca subiectul xilogravurilor aflate 
tn Biserica de la Muncelu Mare 
să constituie sursă de inspirație 
pentru tematica participării 
elevilor deveni de la Cercul de 
Artă Populară la Concursul 
Național „Cultură și Civilizație 
Românească”. Primul pas, în 
acest scop, constând in fo
tografierea lucrărilor xilografl- 
ate, obținerea de informații de 
la preotul și locuitorii satului, 
precum și stabilirea tematieii 
stampelor, a fost făcut.

Din păcate, despre existența 
unor astfel de valori de artă in 
județul nostru,* ha cadrul Di
recției Județene pentru Cultură, 
Culte și Patrimoniu Cultural 
Național, nu se știe nimic, xilo- 
gravurile nefiind protejate ca 
obiecte de patrimoniu.

Descoperire istorică la Muncelu Mare
Xilogravuri vechi fixate în cuie și piuneze pe pereții unei biserici

purtători de tradiții”, i-a purtat 
prin ținuturile pădurenești. 

încărcate de tradiții ce s-au 
păstrat de veacuri, satele din 
Ținutul Pădurenilor au consti
tuit o bogată sursă de cercetare 
pentru elevii deveni. Bisericile, 
în special, au fost temeinic ver
ificate. Astfel s-a ajuns, recent, 
la descoperirea din Biserica „Du
minica tuturor sfinților”, mo
nument i toric Hin Muncelu 
Mare, unde s-a constatat exis
tența a 38de xilogravuri pe hâr
tie datând din perioada 1805 - 
1824.

Aproape toate sunt semnate 
____ _ _ . de cel mai renumit și Înzestrat 

feef domeniiilui: Olivia Niteseu • artist ^ograf, Gheorghe Pop, 
‘ și’Mircea'Eâc - decdhsfi-' «te cârtii'lucrări sunt conside-

Centrului de 3o _.e «~ț rate deosebit de valoroase, cu- 
noscându-se puține exemplare 
aflate în păstrare la Academia 
Română, la Muzeul Etnografic al 
Transilvaniei din Cluj Napoca și

Culturii Tra- 
ditionalej 
„Tinerii ăl

sanda.bocaniclueinformmedla.ro


oroducțle

tuturor

soanelor fizice, respectiv buc-' 
cesorii Se drept ai persoanelor 
juridice îndreptățite. Legea 
prevede că persoanele cărora li 
s-au respins acțiunile judecă
torești definitive și irevocabile 
pot introduce acțiuni noi la in
stanțe în baza actualei legi, 
până la finele anului viitor.

voie să-și scoată afară covoarele 
pentru a le curăța, iar firmele 
vor trebui să încheie contracte 
cu societățile care prestează ser
vicii de curățenie, în ale căror 
obligații vor intra și strângerea 
și depozitarea deșeurilor rezul
tate în locuri special amenajate.

curățenie”, declară Liana Țîrlea, 
administratorul firmei Mobline 
Deva. A apela la serviciile unei 
firme specializate va deveni o 
obligație din 2007, odată cu in
tegrarea în UE.

Conform normelor europene, 
gospodinele nu vor mai avea

reușim să încasăm de abia 0,2- 
0,3 euro/mp. în acest domeniu 
de activitate ne confruntăm și 
cu lipsa personalului calificat. 
Oamenii acceptă cu greu un ast
fel de serviciu din cauza men
talității și apoi puțini sunt cei 
care știu cu adevărat să facă

Serviciile de curățenie la domicili
Vor primi un caracter obligatoriu începând din anul 2007, odată cu integrarea în UE

Majoritatea clienților hune- 
doreni sunt persoanele juridice. 
„Momentan este dificil să oferi 
astfel de servicii persoanelor fi
zice. Cheltuielile sunt mai ridi
cate in aceste situații pentru că 
trebuie numit un administrator 
care trebuie să urmărească ac
tivitatea angajaților care fac 
efectiv curat.

Deocamdată ne adresăm 
firmelor, cărora le oferim pa
chete complete de servicii: 
spălat, aspirat, șters praftil, de- 
gresat, dezinfecții periodice etc. 
Insă și numărul agenților eco
nomici care își permit financiar 
astfel de servicii este relativ 
mic. Față de tariful standard 
prferticat de 0,5-1 ettro/mp, noi

«rhivă)

Pnmaria
Comunei

Răchitova
- Organizează 

licitație Tn data de 
31.01.2005, ora 
12.00, pentru 

vânzarea de mate
rial lemnos pe picior 

din Braniște.
- Selectarea ofer

telor va avea loc în 
27.01.2005, ora 
10.00, pentru 

închirierea stațiilor 
de autobuze din 

Ciula Mare șl 
Răchltova.

Relații la telefonul 
775.409.

ANUNȚ
Asociația Vânătorilor fl Pescarilor 

sportivi „Vulturul” Deva, om sediul în De
va, tel. 214.566, 0722/»4e.742, facem 
cunoscut cotor Interesați ffln județul Hune
doara Intenția noastră de a se aflUa la 
A.G.V.P.S. an România.

Dir^r^ttv.-cond^

nlmâdeSani.

2. Paznic de vftnttoaro ^con* 

cHțfe studil mocW sftvico ex-

n. C

Oportunități de angajare

ASOCIAȚIA PENTRU INTEGRAREA DEZVOLTĂRII 
DURABILE 

anunță scoaterea la concurs a două posturi 
de coordonator de informare

în cadrul
Centrului de Informare Europa al județului Hunedoara 

Finanțat de Uniunea Europeană prin programul PHARE de 
mlcroprolecte Fondul Europa 2004

Cerințe:
Studii superioare, de preferat studii europene, economice sau 

drept.
Cursuri și experiență în domeniul afaceri europene, proiecte fi

nanțate de Uniunea Europeană reprezintă un avantaj.
Cunoștințe de bază privind Uniunea Europeană și procesul de in

tegrare a României.
• Abilități de comunicare șl lucru în echipă.

Cunoștințe de operare pe calculator ( Word, Excel, navigare Inter
net).

Limbi străine: engleza fluent, franceza sau altă limbă europeană 
constituie un avantaj.

Rostul oferă un salariu motivant, un mediu de lucru plăcut, dinamic, 
cu oportunități de instruire și dezvoltare în domeniul integrării eu
ropene și relațiilor publice.

Cftl Interesați sunt Invitat! să contacteze Biroul de Consiliere pentru 
Cetățeni Slmeria - Str. Libertății, nr. 4, tel/fax: 263.637, email: 
bcc.slmer1aMrd8llnk.ro, pentru a obține formularul de CV, formularul 
cererii de anggjato și tematica pentru concurs.
Program BCC &merfe: Luni, Miercuri, Vineri: 09,00 -15,00; Marți, 
JOI: 12,00 -18,00

CV-ul și cererile de angajare se pot depune la aceeași adresă, per
sonal sau prin fax, până la data de 1 februarie 2005, «a 15,00. 
Persoanele selectate vor fi înștiințate de focul șl data la cane va avea 
loc concursul.

bcc.slmer1aMrd8llnk.ro
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Vând ap. 3 camere (05)
• apartament, 3 camere, Dacia, cărămidă, 
contorizat apă, gaz, parchet, geam la bale,'preț 
700 milioane lei, ocupabH imediat. Tel. 
0745/356077.
• mat

jlă am

tees

e vând teran pentru construcție i Archla, 
utilități te poartă, fs 16 m și loc de casă cu 
construcție. Tel. 0744/981538.

Vând spații comerciale (25)

• vând hatt industrială, situată pe DN7, 
suprafață construită 720 mp, st 2360 mp. 
Relații la tel. 0788/38BROW6B92.

Auto străine (37)
• vMMsrcsdM Cobra, roșu, 240 D, af 1978, RK 
motortcaroserie, stare bună, 2100 euro, nego
ciabil. Tel. 711063.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

- -rz^d nptetonrant, 3 camere, decomandat, 74 
^amenajat (ne)mobilat centrală, cfimă 
_ parchet/parchet laminat, zona 

—teescu, etaj 5/10, proprietar. Tel. 0222/61732, 
0t41/M4521.

• vând magazfei tip abc în funcțiune, în Hune
doara, vad foarte bun sau scSmbcu teren, casă, 
cabană; preț 20.000 euro, negociabil. Tel. 
0742/057473.• casă In Simeria, 3 camere,. Magie, lie, 

garaj, anexe, gaze, Canalizare, zonă centrală Tel, 
261127.
• casă, fer Deva, sau schimb oi apartament 2-3 
camere, etaj L zonă centrali Tei. 0254/215795.
• cari, la Simeria. zonă centrate. 3 camere, bale, 
bucătărie, garaj, grădină 400 mp, canalizare, 
încălzire pe sobe de teracotă, IS mid. let. Tel. 
0726/710903.
• vând cari localitatea Balsa, județul Hune
doara, familia Romaniuc loan.'

imobile chirii (29)
t

Vând case de vacantă 05)
• caii de vacanță, construcție 2962, D+P+E, 
stațiunea montata straja, 7 camere decoman
date, 3 băi, 3 wc, sc 180 mp, tiate utilitățile, 
facilități HG 1307/2004. Tel. 0723/120996,

Vând garsoniere

icaut pontau închiriat spațiu comercial zona 
Buievate-Tel. 0722/161644.
• cart șpațta comercial pentru închiriat, în loca
litatea Hunedoara, vad comercial bun, central, 
75-100 mp. Tel. 0723/555622.
• tMtirhz pnorini mobilată, bloc zona 
Miorița. Tel. 216180. ,
• of» spra închiriere te Deva spațiu comercial 
ultracentral 30 mp, în present amenajat ca sediu 
firmă Tel. 0722/330084
• primeectagaaJă2eteve,condițiifoartebune, 
la bloc, Str. M. Emlnescu, Deva. Tei. 216550.
• primuc in gaztft două eleve de la țară, 
condiții foarte bune, apartament zona Astoria, 
în apropierea Iteeșlw Traian, Energetic, Grigore 
Maisil. centrală termică, apometre Tei 229897.

• cumpăr abkant șl ghilotină manuală pentru 
tablă. Tel. 0744/602431,0254/222142.
• vândrikMtart, ghilotine, prese hidraulice 20- 
400 tf, fierăstraie mecanice, mașină roluit tablă, 
mașină debitat tablă, cu plasmă șl laser. Tel. 
0724/410910,0741/175435.
• vând rtnicht cu circular și mandrină, com
presor cu pistol de vopsit, ambele cu motoare 
monofazice, preț negociabil. Tel. 263598.
• vând Mc automatizată pentru îndreptat-

■ fasonat fier-beton; confecționat armături, 
mașină pentru tăiat-îndoit fier-beton, Scut , 
etrieri, spirale. Tel. 0741/175435,0724/410910.
• vând Inie tehnologică pentru fabricarea de 
profile tip rigips, țiglă din tablă ondulată, mașină 
ștanțat-perforat și debitat tablă. Tel. 
0724/410910,0741/175435.
• vând tractor U 650 cu toată gama, plus 
remorcă și piese schimb, preț negociabil. Tel. 
282979.

• ptordut camat asigurări sănătate pe numele 
Man Patricia Maria. Se declară nul.
• piwtiut camat asigurări sănătate pe numele 
Matieș Crinel loan. Se declară nul.
• pterdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Munteanu Tatiana Maria. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Parițiru Stelică Se declară nul.
•ptordut carnet asigurări sănătate pe numele 
Stefănescu ioana din Ohaba de sub Piatră Se 
declară nul.
• ptaidrt carnet asigurări sănătate pe numele 
Szekefy Alexandru Se decelară nul.
• pierdut camei asigurări sănătate, pe numele 
Tușa Eduard. Se declară nul.
• ptordrt camei asigurări sănătate pe numele 
Volna lozefa Mihaete. Se declară nul.
• pierdut camei expert contabil nr. 9725 pe 
numele Jicmon Maria. Se declară nul.
• pierdui riptomâ eliberată de Școala Populară 
de Arte Deva, pe numele Pavel Pompilius Radu. 
Se declară nula

Forest SRL, cu sediul în Vata, str.

Comemorări (76)

Se împlinește un an de la decesul celei care a fost

MUNTEAN MELANIA
din Simeria. Dumnezeu să o ierte și să o odihnească in 
pace. Nu te vom uita niciodată.

Familia: nepotul Nehitu șl nora Ani.

Auto românești (36)

Mobilier și interioare (47)

• gșrsonM, Darabațț etaj 1, decomandată + 
1/2 boxă, 650 milioane tei, negociabil. Tel. 
0722/693683,211021.

amanta*, oarter. sau SDatiu în 
suprafață rJTsTmpJn Simerîa, centru, zoaa 

pieței. Tel. 0723/459064,0724/261053.
• paraonforă kt Hațeg. Informații tel. 
0723/788335.

• 1000 mp teren, zona Deva, la 3 km, bun 
construcție cabană, casă faăBț?»* curent gaz. 
Tel. 0726/158688
• UN teren intravilan, grădină 20 x 60 mp, în 
localitatea Toteștl-Hațeg, lângă școală 12.000 
lei/mp, negociabil. Tel. 212272.
•24.7M mp teren pentru agricultură șl 6000 

^•jjnp teren construcții sau agricultură; ambele 
7 yj^alitatea Totești-Hațeg, lângă canton. Tel.

• teran IntanvlM pentru construcție casă în 
Șoimuș. fs 12 m, S1200 mp, facilități gaz, curent 
la poartă Tel. 220269,0746/029058.
• vând U parcele teren a 500 mp, zona 
Căprioara. Tel. 211124.
• vând toc de casă Deva, Al.' Vlahuță nr. 17, 
fațadă 22 m, preț 19 euro/mp, apoximativ 1368 
mp. Tel. 211951, după ora 11 Cdbnlnerii).

• vând teran intravilan la șosea. Hunedoara, 
apă gaz, curent supraftță pfariă 6 euwfoip. 
Tel. 0723/005657.

• autocamion, stone, cu macara 5 tone, neîn- 
matriculat, 10.000 euro, negociabil. Tel. 
0722/772477.
• vând Dada 1300, stare bună, preț 25 milioane 
lei, negociabil. Tel 21419P
• vând Dada 1304 u armă af 1999, preț nego
ciabil. Tel. 0254/682165,0723/236949.
• vând Dada 1310, stare bună, af 1986, preț 25 
milioane lei, negociabil Tel. 214198.
• vând Dada berlină, af 1995, stare excelentă, 
motor Renauit 2003,65 milioane tei. Tel. 714342.
• vând Dada Logan, culoare verde ficus meta
lizat, închidere centralizată, CD player, boxe. Tel 
0744^14451

• vând mobilă tip Moțul Brad, canapea cu 
bibliotecă și două dulapuri. Tel. 218093.
• vâa ■!)■* . . ._ ia earner nenet, recondi
ționată recent, canapea extensibilă, prețuri 
convenabile. Tel. 213244,227610,0741/154394. 1
• vând ingaat mobilă: sufragerie, bibliotecă 
cameră combinată, fotOHi, preț convenabil. Tel 
221874.

Televizoare 148)
• vând televizor color, marcă,. _ 
foarte bună de funcționare, diagonala 67 cm, 
preț 25 milioane lei, negociabil. Tel. 0254/219385. 
după ora 17.

1

CoRptaK CbiwcIiI 
CvnW

Ttefc 230.630,233.170,233480 
Fax: 224.580,

Mfltfw .slmal. ro, sl malOsmart. ro

7 iiiiiw de apartament, 
-------- Mobilier da birou, 
uși PORTA

Modatan vinde antene
satelit digitate, fără abonament,. 24 
programe românești, preț 6.5 milioane 
lei, un an garanție, deplasare și montare 
gratuită. Tel. 0723/481776,0745/84047

t A lad mN de spălat automată deCugir, 20 
de ani vechime, te stare bună. Tel. 0723/024116, 
226839.
• M mnsM de spălat Daewoo, stare 
perfectă. 55 fc ) nlfe, spălare orbule, 53 milioane 
lei. Tel 0722/161644.
• vândmjM aragaz? ofturiși cuptor de Satu 
Mare, stare bura, pfe 1.5 miuoane M aego-

Prestări servicii (72)
• efectuez transport marfă Deva-Tîmișoara, 
preț negociabil, în funcție de geutate și volum, 
maximum 0,6 tone. Tel. 0740/420521,
• efectuez transport marfă, local și interurban
cu autoutilitară de 3,2 tone util. Duba ește 
prevăzută șicu șțendere pentru confecții L600,1 
240, h 230. Tel. 229C11.0740/953297. .

Cooperativa de Credtt CONCORDIA ROMANA Dobro $

a vând lașă, căruță, ham, cazan țuică 100 litri, 
Banpotoc nr. 177. Tel 0727/373674.
a vând pul pechinez alb cu pete, deosebit, 
vaccinat Tel. 218562.

e0745/662433,

£ Descărcarea de terme a admmistratonfor.
7, Aprobarea Actului Con
& Ategsea BansMui He
9. luarea cammM. 

. 10 Diverse.
1 BATfc Anunțul acte vafe

Reamintim 
cunoscut-o că la 21 ianuarie 2005 
se împlinesc 3 ani de când draga 
noastră mătușă

STÂNGA RAFILA
din Zdrapți ne-a părăsit pentru 
totdeauna, trecând la cele veșnice. 
Parastasul de aducere aminte și 
pomenire a avut loc sâmbătă 15 
ianuarie a.c., la BiBerica 
Adormirii Maicii Domnului dtn
municipiul Deva. Dumnezeu,să-i 
odihnească sufletul și trupul ei.

Nepotul Gheorgha cu familia.

Pnmdiia Comunei 
Bulzeștii de Sus 
organizează, in data de 

28.01.2005,ora 10, la sediul 
Primăriei Comunei Bulzeștii de 
Sus. CONC tlRgopataro vcwpsrtv 

urmâto53wpovrari.
- tehnician pe probleme de

• muncitor calificat poseur 

carnet auto
- asistent social

Relații la telefon 682631.

corporație internațională mass-media care deține poziția de 
lider în publicarea de ziare și servicii Internet in vestei 
Austriei, in nord-estul Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, 
Caraș-Severin, Hunedoara și Satu Mare

ANGAJEAZĂ
Operator calculator

0’24/278233.
• vând aparate ultrasonice împotriva șoarecilor, 
șobolanilor, suprafață acoperită 1200 mp, pentru 
locuințe, spații comerciale, depozite de alimente 
și furaje, brutării, pivnițe. Tel. 0724/410910, 
0741/175435.
• vând bateți de paie, aproximativ 1000 de 
bucăți, și strung SN 400. Tel. 0722/747410.
• vând cans de buzunar, din aur, Illinois, 
vechime peste 100 ani, perfectă funcționare, 800 
euro, negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând mațM cusut Kayser. Tel. 0740/502897.,
• vfo > cusut Kohler, seria 1322661001
- 2505013, vechime peste 100-de ani, perfectă 
funcționare, negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând sobă de încălzit cu lemne și cărbune, 
calculator tip 486. mască pentru Lada 1200, 
chiuve® călărie- fontă; prețuri convenabile. 
Tel. 223907.

Cerințe:
• cunoștințe PC (Word, Excel) 
-cunoștințe minime de contabilitate 
■dinamism și seriozitate 
-abilități de comunicare

Oferim:
- salariu atractiv și bonuri de masă 
-posibilități de training 
-un loc de muncă modem și sigur
-atmosferă deschisă alături de un colectiv tânăr.

în conformitate cu H.G. nr. 140/1991, republicată în 1992, Legea nr. 2191998, H.C.L. nr. 85/2004, 
H.C.L. nr. 121/2004 și H.C.L. nr. 151/2004,

Primăria Municipiului Orăștie 
organizează, în data de 09.02.2005, ora 10, la sediul din Piața Aurel 

Vlaicu, nr.3, LICITAȚIE PUBLICA DESCHISĂ pentru:

ÎNCHIRIEREA unui spațiu situat în Piața Victoriei, nr.2, cu destinație de 
genție de turism:
ÎNCHIRIEREA a două spații situate în strada Grădișteî-Piața Cetății, cu 

profil și destinație prestări servicii;
- CONCESIONAREA a șase parcele de teren situate în str. Mureșul - zona 
cimitirului nou, pentru construcție garaje.

înscrierea persoanelor fizice sau juridice interesate, precum și vânzarea de 
către organizator a documentației de licitație, se vor face până în ziua licitației, 
ora 12.
Informații suplimentare se pot obține la Direcția tehnică-serviciul A.D.P. sau la 
telefonul 241019.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Luncan Daniel. Se declară nul.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesai, așteptăm CV-urile dumneavoastră până la data de 08 
februarie 2005, ora 12.00. Numai persoanele selectate vor fi contactate pentru interviul din 9 
februarie 2005 ora 12.00.

* CV-urile se vor aduce la sediul redacției din Deva. Str. 22 Decembrie, nr.
AlHlîUVIIi sau se vor tr™’te Pr'n fcx: 218.0611 sau prin email: 

W1njUlDI Persoană de contact: LauraContra.

Alte informații la tel. 0254/211.275 int.8805 sau 0788/513.875.

corporație internațională mass-media care deține poziția de 
j . < >.. lider în publicarea de ziare și servicii Internet ta vestul

Austriei, în nord-estul Ungariei, cât și în județete Bihor, Timiș, 
■ Caraș-Severin, Hunedoara și Satu Mare .

ANGAJEAZĂ
Organizator abonamente
Condiții:
■ cunoașterea foarte bună a
localității în care domiciliază;
- capacitate de convingere;
- seriozitate;
- abilități de comunicare.

Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
încearcă variantele speciale contra cost 
ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONULIEVIDENTiAZA-TEî

cwfaut

Oferim:
- lucru într-o echipă tânără și 
dinamică,
- mediu de iuCru profesional și 
competitiv,
- salariu atractiv in funcție de 
realizări.

CV-urile se pot preda personal, până în 15 
februarie, la secretariatul firmei în atenția 

Alfui|m|| ' difuzării sau prin poștă pe adresă: Inform Media, 
vUi AIUUL 330161, Deva, Bdul. 22 Decembrie,nr 37A(clădirea 

HOW Cepromin)
E-MAIL: sorina.sirmai@infbrmmedia

A

• chioșcul de ziare de lângă 
Conitlm;
• chioșcul da ziare din stația 
de autobuz Orizont- Micro 15;
• chioșcul da ziare de MngS 
Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare Intersecția 
Zamflrescu - B-dul DecebaL

Anunțurile m preiau zllnlo, întră orele 8 șl 14 la sediul redacției șl se vor publloa In 
mică pubHefarte a cotidianului nostru. Redacția nu îșl asumi responsabilitatea pentru oonțlnutul 
anunțurilor de mică țwbUcftate.

t i V r



Capodoperă arhitecturală (Foto- epa)

Protoj <n*0ci tsmptelor 0^ipt0ii0

și.Jhțț-Ț^

Leonardo DiCaprlo

■CfoW’j

Cairo (MF) ■ Egiptul a în
ceput duminică o acțiune de 
drenare a apelor subterane 
din jurul templelor din Kar
nak și Luxor, pentru a în
depărta pericolele care 
amenințau cele două con
strucții faraonice celebre.

Lucrările destinate protejării 
celor două temple au fost lansate 
de către ministrul Culturii, Fa
rouk Hosni, și vor dura 18 luni.

Proiectul prevede construirea 
mai multor canale în jurul tem
plelor pentru drenarea apelor 
nedorite în cuvete și pomparea 
lor spre sisteme de canalizare, 
pentru a le îndepărta de cele do
uă temple.

în cadrul aceluiași proiect va 
fi reabilitat un vechi sistem de 
canaliz re,' care a fost acoperit 
de lucrătorii agricoli.

Ridicarea nivelului apelor 
subterane din jurul oeloi două 
temple este la originea unei gra
ve degradări a monumentelor, 
încă de acum zece ani. Apele cu 
conținut salin s-au ridicat în u-

Premiul pentru regie i-a revenit lui Glint Eastwood pentru „Million Dollar Baby”

Cea mai mare scenă lirică din 
Europa de Nord i-a întâmpinat 
în prima seară pe regina Mar
gareta și pe ceilalți membri ai 
familiei regale cu un program ce 
a cuprins „Aida” de Giuseppe 
Verdi și balet clasic și modern.

Clădirea, făcută din sticlă, 
oțel și marmură, are 1.450 locuri 
și a costat 336 milioane euro. Ea 
a fost finanțată de .cel mai bo
gat om din Danemarca, Maersk 
Mc-Kinney Moeller, proprietarul 
grupului maritim și petrolier 
A.P. Moeller Maersk.

Opera a fost proiectată de un 
arhitect danez renumit, Henning 
Larsen. Constru ia are o supra
față de 41.000 mp, 14 etaje și 
două scene. E poziționată pe un 
chei al Christianshavn din Co
penhaga, față în față cu palatul 
regal Amalieriborg.

Los Angeles (MF) - Actorii George 
.ClooneyMfiM Wf, Renee Zellweger, 
Bruce Willis, Robert De Niro și Johnny 
Depp au răspuns la telefon, sâmbătă 
seara, în cadrul unei emisiuni TV din 
Statele Unite, pentru a strânge fonduri 
pentru victimele din Asia.

Madonna, Norah Jones și Brian Wil
son de la Beach Boys au cântat în cadrul 
emisiunii care a durat aproximativ două 
ore; Fondurile vor fi donate organizației 
caritabile Crucea Roșie din SUA.

George Clooney, care s-e implicat in or
ganizarea programului „Tsunami Aid’ 
transmis de NBC, a spu» A vedetele s-au 
strâns pentru a crește interesul publicu
lui. și nu pentru „a atrage atenția asupra 
propriilor persoane”.

Templul din Karnak (Foto: epaj 

nele locuri cu un metru și ju
mătate, inundând baze coloane
lor celor două temple și amenin- 
țându-le cu surparea. Sarea a 
ifectat și culorile, și sculpturile 
care ornau coloanele.

Societatea suedeză Swidco a 
făt ut un studiu desprt îfectele 
sării și ale apelor subterane asu
pra monumentelor. Studiul a 
fost finanțat cu opt milioane de 
dolari de către USAIL Rpaljza- 
rea lucrărilor a fost încredințată 
societății egiptene Egeco.

0 Coliziune. Cel puțin 100 oe persoane 
au fost rănite, luni, în coliziunea a două 
trenuri de metrou în Bangkok.

0 Primul loc. Elvis Presley e pe primul 
loc la ediția 1.000 a topului britanic (UK 
Top), cu piesa sa „One Night".

0 Seism în Micronezla. Un cutremur 
de 6,6 grade pe scara Richter a avut 
loc luni, în largul Microneziei, în Ocea
nul Pacific.

noaștere pentru îmre|ga sa cari
eră El a dedicat aceș^premiu 
eroului din „Supermi Chris
topher Reeve, care a murit anul 
trecut. ■ lai'..

cal Mm.- Bening - .Be- ,

roluri secundare pentru apariția 
lor din „Closer”.

Micii Jagger și Dave Stewart, 
cu a lor piesă „Old Habits Die 
Hard inclusă pe coloana sono 
ră a filmului „Alf'ie”, au câștigat 
premiul pentru cea mai bună 
piesă dintr-un film. Actorul Ro
bin Williams, care a primit de-a

Los Angeles (MF) - Văduva solistului 
trupei Nirvana, Courtney Love, a câștigat 
drepturile asupra fiicei sale, în vârstă de 
12 ani. Frances Bean Cobain, din ale cărei 
drepturi părintești fusese decăzută în 
urmă cu 15 luni.

Frances i-a fost luată lui Courtney 
printr-o decizie judecătorească, fiindcă 
artista nu a încetat să consume droguri 
și a fost arestată de mai multe ori.

între timp, se pare că vedeta s-a mai 
cur. nț , fiind considerată aptă de a avea 
grijă de propriul copil.

„Frances a revenit mamei sale după ce 
judecătorul â găsit satisfăcător re efor
turile doamnei Love de a avea o viață nor
mală. Este mai bine pentru mamă și fii
că săfie împreună", a declarat avocatul 
lui Courtney, Howard Weitzman.

Hollywood (MF) - Filmul 
„The Aviator” în regda lui 
Marții Scorseseț a câștigat, 
duminică seara, la Holly
wood, Globul de Aur pentru 
cel mai bun film al anului 
2004, iar Leonardo DiCaprio 
a fost numit cel mai bun ac
tor pentru rolul din film.

„'the Aviator" a mai primit 
un premiu: cel pentru cea mai 
bună coloană sonoră originală.

Premiul pentru regie i-a re
venit lui Clint Eastwood pentru 
„Million Dollar Baby

„Sideways”, care a intrat în 
competiție cu cele mai multe 
nominalizări (șapte), a plecat cu 
două premii: pentru cel mai bun 
scenariu și pentru cea mai bună 
comedie.

Jamie Foxx, cel care l-a inter
pretat pe Ray Charles în „Ray”, 
a primit premiul pentru cel mai 
bun 'actor de comedie/musical, 
în timp ce Clive Owen și Nata
lie Portman au triumfat la cate
goria celor mal buni actori în

Copenhaga MF) ■ Capo
doperă arhitecturală pentru 
unii, „prăjitor de pâine” gi
gantic sau „terminal de 
aeroport” pentru alții, noua 
Opera din Copenhaga, una 
dintre cele mai moderne din 
lume, și-a deschis oficial 
porțile sâmbătă se ară.


