
I SIP dă în judecată 
ti ministerul

Magistrală de gaz 
la Petroșani

/p. 5 ’

Performantele întrec 
finanțarea Se teme de fluturi

A A
J^stâzi: 

tranșați 
Pagina 4

A

FONDAT 1989 

APARE LA DEVA

TaL: 02M/2U275

Anul 1«, w. 3Mt

l

JURNAL
r HUN* o £■> A ii A

Mânu)

Deva (T.S.) - Abia intrat 
în pâine, noul ministru al 
Mediului este hotărât ca, în 
termen de șase luni, să 
închidă toți agenții econo
mici care nu îndeplinesc 
condițiile de protecție a 
mediului înconjurător.

V remea se va menține rece, izolat se 
vor semnala ninsori slabe.

INA- JURCONE
&MNL: inajurcone@informmedia.ro

Trichinella Spiralis. Analizele 
efectuate la laborator au fost 
corecte pentr.i că la im test sim
plu se analizează cantități de 
până la 3 g din carne, iar noi, te 
efectuarea testului de digestie ar
tificială, prelevăm probe cuprinse 
intre 30 și 50 e. în mod normal, 
carnea, dacă este infestată slab, 
nu se urate depista într-t canti
tate atât de mică”, precizează dr. 
Aurel Periau, director adj. în 
cadrul DSV Deva.

Secretari nominalizați
Deva (D.I.) - Liderul PNL Hunedoara, 

Mircia Muntean., a nominalizat 6 persoane 
pentru funcțiile de secretari de stat în tot 
atâtea ministere. Propunerile sunt pentru 
Ministerul Economiei și Comerțului (Vic
tor Bucaleț), Ministerul Integrării Eu
ropene (Adrian Uifălean), Ministerul 
Sănătății (Mircea Artean), Agenția Națio
nală de Cadastru (Constantin Ene), Mi
nisterul Muncii și Solidarității Sociale (Oc
tavian Băgescu), respectiv, Ministerul Fi
nanțelor Publice (Lucian Heiuș). în con
dițiile în care aceștia nu vor obține 
funcțiile de secretari de stat, ei vor fi 
susținuți pentru preluarea unor direcții 
descentralizate din județ. Din cele peste SO 
de funcții de secretai de stat, 19 voi reveni 
PD, 25 - PNL și câte 8-9 UDMR și PUR.

Deva (V.N.) - Imaginile șo
cante și victimele dezastrului 
din Asia au deschis multe 
buzunare. în sprijinul celor 
năpăstuiți au ajuns și ajung zil
nic tot felul de ajutoare. Intre 
acestea, cele ale consilierilor 
județeni de Hunedoara, vor fi de 
"mare folos". în plen s-a aprobat 
ca din indemnizația de ședință a 
fiecărui consilier județean hune- 
dorean, aferentă lunii ianuarie, 
să fie “ruptă" incredibila sumă 
de... 1QQ.000 de lei ca ajutor pen
tru sinistrații din Asia. Dacă so
cotim că respectiva indemnizație

Fa» fjlayoisîhiiiTflri
Hunedoara (M.S.) -Dis

ponibilizările masive de 
personal din anul 2003 au 
rezolvat problema unor 
eventuale concedieri la SC 
Ispat Siderurgica SA Hune
doara, a apreciat președin
tele Sindicatului Siderur- 
gistul, Petru Vaidoș. El a 
menționat că, după ultimele 
protocoale convenite in de
cembrie 2004 cu UE, Ispat 
Siderurgica Hunedoara vei 
rămâne al doilea marp cen-" 
tru siderurgic din țară, cu 
o Rapacitate de producție de 
oțel de 950.000 t pe an și o 
capacitate de 1,19 mil. tone 
de profile laminate la cald.
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dimineața la prânz seara
5 hunedoreni au ajuns la spital cu trichineloză mâncând carne “bună de consum”

Deva - Cinci din cei îl 
consumatori au ajuns în 
stare gravă te secția de Boli 
Infecțioase a Spitalului 
Județean Deva după ce au 
mâncat carne de porc infes
tată cu Tiichinella Spiralis.

Carnea a fost analizată la la
boratorul de specialitate și a 
primit aviz favorabil de consum.

Hunedoara. în acest sens, 
IPMHunedoara verifică imple
mentarea, în aceste între
prinderi, a unor programe de in
vestiții care au irept scop re
ducerea poluării Până în acest 
moment « conomia i fost pusă în 
fața ecologiei, susține directorul 
IPM Hunedoara. Este deosebit de 
greu să închizi o întreprindere 
cum este Mintia, spre exemplu, 
din raționamente ecologice. Pen
tru că impactul social este foarte 
mare. De aceea, s-au căutat 
soluții de compromis. Din punc
tul meu de vedere impunerea 
unor condiții drastice marilor 
poluatori este benefică pentru 
oameni”, concluzionează Geor- 
geta Barabaș.

vfODanli MnvnHIțSțt

Deva (R.I.) - O prezență 
de nelipsit din peisajul 
hunedorean oierii - simt 
amenințați cu dispariția în 
cazul în care nu vor „ține” 
pasul cu ritmul 
schimbărilor din societate. 
Deși sunt un grup foarte 
compact, ducând același trai 
neschimbat de veacuri și pe 
care nici măcar deceniile de 
comunism nu au reușit să îi 
schimbe, ciobanii par să fi 
ajuns într-un impas, Uni
unea Europeană le impune 
condiții de valorificare a 
produselor greu de în
deplinit. /p.3

podul de la 
Corvineștilor au 
filmări pentru

de ședință este 5 la sută din 
salariul președintelui Consiliu
lui Județean - 35,2 milioane de 
lei în luna decembrie - cei 
’00 000 de tei donați cu atâta „su
flet" celor din Asia ni se pare & 
fi un gest ușor jenant. Ce ar zice 
oare lumea despre noi dacă ar 
calcula că 33 de consilieri 
județeni cu greutate au adunat 
împreună, mânați de un puseu 
filantropic, fantastica sumă de 
3,3 milioane de lei? Circa 90 de 
euro. Om fi noi săraci, dar ges
tul consilierilor miroase, să-mi 
fie iertat, a zgârcenie colectivă.

„Am tăiat porcul în 18 decem
brie. De atunci toată familia 
noastră și a socrilor au consumat 
din carne. Cinei dintre n»i sun
tem azi la spital Am acasă 2 
copii, unul de 10 ani și altul de 
6. Sunt îngrozit pur și simplu de 
ce se va întâmpla cu ei, pentru 
că toată familia a consumat 
came care a fost testată la labo
rator, ni s-a dat undă verde la 
consum și în realitate toată 
carnea era infestată cu Trichinel

la Spiralis. Nu știu ce s-a întâm 
plat. Porcul a avut 190 de kg, a 
fost crescut în curte la noi. 
Tăiem de câteva ori pe an porci 
și nu am pățit niciodată nimic”, 
declară Romulus Enache, de 33 
de ani. Direcția Sanitar Veteri
nară (DSV) consideră insă că 
analizele s-au făcui orect. „în ur
ma sesizărilor făcute, ne-am de
plasat la oameni acasă, am pre
levat probe și am refăcut ina 
lizele. înti -adevăr, era vorba de

i S3 FHIata Hunedoara a Centrului Român 
pentru Promovarea Comerțului poate 
pune la dispoziția agenților economici din 
județ noul tarif vamal de import al 

; României, a declarat șeful reprezentanței 
i din Deva, Mircea Igreț. Documentul poate 
, li consultat pe CD, în format electronic, 

sau pe suport de hârtie. (M.S.)

Dacă hotărârea ministrului 
Mediului, Sulfina Barbu, s ar 
aplica, majoritatea întreprinde
rilor mari din județ ar trebui în
chise. „Lat ora actuală, nu există 
nici o întreprindere din județ 
care să nu intre sub incidența 
unei directive privind protecția 
mediului, afirmă Georgeta Bara
baș, directorul Inspectoratului 
pentru Protecția Mediului (D’M)
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0 Kofi Annan, secretarul 
general al Națiunilor Uni
te, a declarat că ONU ar 
fi dispus să-și extindă ro
lul în Irak, după alegerile 
prevăzute la sfârșitul aces

tei luni, dacă circumstanțele vor permite 
acest lucru.(MF)

0 Guvernul premierului sârb, Voislav Ko- 
ștunița, este „în contact cu persoane in
culpate” de Tribunalul Penal Internațional 
(TPI) de la Haga, pe care încearcă să le 
convingă să se predea de bunăvoie.(MF)

Abbas, vânat de Hezbollah?
ierusalim (MF) - Israelul a decis ieri să 

îi acorde „timp limitat” președintelui Auto
rității Palestiniene, Mahmud Abbas, pen

tru lansarea unei ofensi
ve împotriva „grupărilor 
teroriste”, a anunțat un 
responsabil guvernamen
tal. „Dacă Abbas nu va fa
ce nimic pentru a împie
dica terorismul, vom 
schimba regulile jocului 
iar palestinienii vor plăti 
un preț mare”, a precizat

oficialul israel ian, sub acoperirea anoni
matului. El s-a referit la o operațiune mi
litară de amploare pe care armata ar pu
tea-o lansa în Fâșia Gaza. „în calitatea de 
președinte, Act as va trebui să aleagă între 
a rămâne ostaticul grupărilor teroriste sau 
a se opune acestora”, a adăugat sursa ci
tată. Oficialul israelian a subliniat că Ab
bas ar putea decide să desfășoare 30.000 
de membri ai serviciilor ie securitate în 
zonele din Fâșia Gaza folosite de teroriști 
pentru lansarea de rachete sau obuze de 
mortieră. Potrivit acestuia, există informa
ții privind intenția Hezbollah și a Iranului 
de a-1 ucide pe Mahmud Abbas. Responsa
bilul citat susține că membri Hezbollah și 
agenți iranieni s-âu infiltrat in serviciile 
de informații palestiniene și au comis ata
cul de la Kami, operațiune revendicată de 
trei grupări radicale palestiniene.

uvurești (MF) - Trimiterea celor 100 de 
militari români pentru asigurarea pazei și 
securității clădirilor și demnitarilor ONU 
în timpul alegerilor din Irak urmează a fi 
reglementată printr-o hotărâre de guvern, 
prin care se va aproba participarea și fi
nanțarea misiunii, precizează purtătorul • 
de cuvânt al MApN. Lt. col. Gelal din Ne- 
zir a declarat că nu a fost stabilită încă, 
perioada în care cei 100 de infanteriști 
români vor fi prezenți în Irak calendarul 
urmând a fi discutat cu reprezentanți ai 
ONU și SUA, care suportă și cea mai mare . 
parte a cheltuielilor. Românit va suporta 
circa 30 la sută din costurile participării 
la această misiune, fondurile urmând a fi 
alocate din bugetul MApN, în care este pre
văzut 9 la sută pentru participarea la mi
siuni în străinătate. Suma exactă va fi cal
culată în funcție de durata mandatului în 
Irak. în ceea ce privește cercetași! și spe
cialiștii în deminări care vor fi trimiși în 
misiune în Bosnia-Herțegovina, este vorba 
despre o echipă de trei militari din trupele 
de deminare și două echipe a câte cinci mi
litari din trupele HUMINT de intelligence, 
a precizat Nezir.
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Misiune imposibilă
Dosarul generalilor a fost suspendat *

București (MF) - înalta 
Curte de Casație și Justiție a 
hotărât ieri suspendarea pro
cesului generalilor în rezer
vă Mihai Chițac și Victor 
Stănculescu, din cauza ne- 
respectării dreptului la apă
rare de către prima instanță, 
care i-a condamnat la câte 
15 ani de detenție.

Avocații celor doi generali au 
invocat, printre altele, neconsti- 
tuționalitatea unor articole din 
Codul de procedură penală refe
ritoare la căile de atac. Mai 
exact - au spus avocații - incul
pați! care au fost demnitari nu 
au altă posibilitate decât recur
sul împotriva unei sentințe pe 
care o consideră injustă, în timp 
ce simplii cetățeni pot contesta 
și cu apel, și, cu recurs. în opinia 
avocaților, acest lucru ar repre
zenta o inegalitate de tratament. 
Judecătorii instanței supreme 
au decis ieri trimiterea dosaru
lui generalilor la Curtea Consti
tuțională, pentru a stabili dacă 
articolele de lege reclamate de 
avocați sunt sau nu neconstitu
ționale. Excepția de neconstitu- 
ționalitate invocată în dosarul 
generalilor ar putea fi luată în 
discuție de judecătorii Curții 
Constituționale in aproximativ

trei luni, susțin surse judii ij 
în 22 martie 2004, Secțiile | ine 
ale înaltei Curți de Casație și
Justiție ău decis - la 14 ani de 
la revoluție - rejudecarea gene
ralilor Victor Athanasie Stăncte 
lescu și Mihai Chițac, acuzați de 
reprimarea timișorenilor. In
stanța, supremă a motivat că nu 
a fost respectat dreptul la apăra
re, în 1999, când cei doi au fost 
condamnați la câte 15 ani de 
detenție. Cei doi au obținut re
judecarea după ce le-a fost admis 
memoriul privind promovarea 
unui recurs în anulare de către 
fostul procuror general al Româ
niei, Joița Tănase. Pedeapsa de 
15 ani de închisoare a Curții Su
preme de Justiție pentru Victor 
Athanasie Stănculescu și Mihai 
Chițac a fost neașteptată, chiar 
dacă martorii audiați în proces 
i-au indicat pe cei doi generali 
ca fiind vinovați de uciderea și 
rănirea unor copii, bărbați și 
femei ta timpul revolte i din Ti
mișoara, orașul de unde a izbuc
nit revoluția din decembrie 1989. 
Ca în majoritatea proceselor 
revoluției, inculpați! au invocat 
că ei erau militari și că doar au 
executat ordinele venite de la 
Nicolae Ceaușescu, Vasile Milea 
(ministrul Apărării) sau de la 
alți superiori, care sunt decedați.

Cerere respinsă
Kiev (MF) - Curtea Supremă 

de Justiție (CSJ) din Ucraina a 
respins plângerea depusă de 
ecțâpa de campanie a lui Viktor 
lapjukovici, care cerea înlocuirea 
membrilor Camerei Judiciare 
care analizează cauzele civile, a 
declarat Anatoliy Yarema, vice
președintele CSJ, relatează pagi
na Internet Interfax. Șeful echi
pei de campanie a lui Ianulțo 
Vicij.'Tajaș CIoHiovi),^j3eiajde-. 
WWMS'â deb>raf de
cizia CSJ de a nu-1 înlocui ț>e 
judecătorul Liliya Hrihoryeva. și 
de a nu permite participarea la 
audieri a Nataliei Vitrenko. can 
didat la igșrl prezidențiale, 
a fost nefpndată. „Există circum- 
starițe reale care sugerează lipsa 
de obiectivitatea Camerei Judi- 
iare", a precizat Ciornovil.

l r JKT w'H

George Bush avertizează Iranul
Republicanii și democrații americani susțin o schimbare de regim la Teheran

Washington (MF) Dnpă 
ce au adoptat iegi referitoare 
la Cuba și Irak, republicanii 
și democrații din Congres 
și-au indi-eptât atenția spre 
promovarea reformei politice 
la Teheran.

Potrivit unor informații pu
blicate ieri în ediția electronică 
a cotidianului Financial Times, 
tot mai mulți congresmeni ame
ricani susțin „o schimbare de re
gim’ în Iran, ceea ce determină 
grupările iraniene în exil să 
spere încr-un sprijin financiar 
din partea Statelor Unite. Infir
ma ții referitoare la această ati

tudine a membrilor Congresului 
SUA au fost date publicității la 
o zi după ce presa americană a 
afirmat că echipe militare ale 
Statelor Unite au efectuat mi
siuni secrete de recunoaștere pe 
teritoriul iranian, în scopul pre
gătirii unor eventuale atacuri 
militare. Dan Bartlett, consilie
rul lui George W. Bush, a decla
rat însă că articolul publicat de 
Seymour Hersh în New Yorker 
abundă în „inadvertențe”. Law
rence DiRita, purtătorul de cu
vânt al Pentagonului, a declarat 
că Hersh s-a bazat pe „zvonuri, 
insinuări și afirmații aparent fă

cute în timpul unor reuniuni 
care nu au avut niciodată loc, 
din programe care nu există și 
din declarații care nu au fost ni
ciodată făcute”. Totuși, într-un 
interviu acordat, luni seară, pos
tului <ie televiziune NBC, preșe
dintele american George W. 
Bush a declarat că nu poate ex
clude o acțiune militară împotri
va Iranului, atât timp cât regi
mul de la Teheran va continua 
să nu colaboreze cu comunitatea 
internațională în legătură eu 
programul său nuclear. Alianța 
pentru Democrație în Iran, orga
nizație a opoziției iraniene din

exil, a anunțat că va acționa ca 
intermediar în cazul în care Sta
tele Unite acordă fonduri pentru 
progresul democrației în Iran. în 
Congresul american, proiectul 
de lege cunoscut sub numele 
Iran Freedom and Support Act 
cere administrației Bush să spri
jine „schimbarea de regim” și să 
promoveze alianțele cu grupările 
de opoziție iraniene care au re
nunțat la terorism. Un proiect de 
lege similar, ftaintat Camerei 
Reprezentanților, nu menționea
ză schimbarea de regim, însă 
susține grupările care luptă pen
tru democrație.

T. . ; , - • f f

R!ce, viitorul secretar 
■ de■stat american, a last 
audiată ieri de Senat . 
în legătură ea situația 
din Irak, -oiiferarea 
nucleară, și războiul 
împotriva terorismului, 
pentru a primi avizul 
favorabil înainte de a 
fi numită țu funcția de 
secretar de stat. Rice 
este a doua femeie care 
va ajunge în fiincția de 
secretar de stat după 
Madeleine Albright in 
■tii^sil administrației 
Bill Clinton. (Foto: epa>

Amenințare
Tbilisi (MF) - Rusia consideră 

că elemente de pe teritoriu! Ge- 
Orgiei reprezintă o amenințare 
la adresa securității sale interne, 
potrivit unei declarații a amba
sadei Rusiei la Tbilisi, preluate 
de agenția Interfax. „Amenința
rea teroristă provenind din Ge
orgia persistă și reprezintă o 
provocare importantă pentru se
curitatea Rusiei și a Georgiei”, 
se arată în comunicatul. „Proble
ma este serioasă și nu poate fi 
rezolvată decât prin adoptarea 
unor măsuri antiterorist jfet fi
ve și printr-o colaborare mai 
strânsă între serviciile secrete și 
forțele de frontieră din cele două 
țări”, precizează textul.
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0 LOGAN-urile la control. Proprietarii 
autoturismelor LOGAN fabricate în 
pericada august - noiembrie 2004 tre
buie să se prezinte la Dacia Service pen- 

A tru verificări. Dumitru Gherghel, dir. co- 
mercial la Dacia Service a precizat oă 
măsura e necesară dentru verificarea 
sistemului de comandă electronică a 
automobilelor din acest lot. (A.S.)

0 Președintele Ligii Sindicatelor Miniere 
Valea Jiului (LSMVJ), Vasile loan Savu, 
și-a anunțat demisia din funcție, în 
cadrul unei ședințe a Consiliului de 
Coordonare al LSMVJ, desfășurată ieri la 
Petroșani. Decizia a fost luată din motive 
de sănătate, demisia urmând să intre în 
vigoare începând cu data de 15 februar
ie, a declarat președintele executiv al 
Ligii, Aurel Titel. (M.S.)

te premiază!
Cuvântul liber lansează un nou concurs în data de 19 ianuarie!

Ai Cuvântul! 
Noroc să fie!

lYebufe st faci doar atât-
• Caută fi decupează cele 4 piese puzzle care vor apărea în zilele de 19, 20, 21 22 ianuarie in cotidia
nul Cuvântul liber; i >
• Dacă ratezi una dintre cele 4 piese ai ș-insa să o inlocui^ști cu un Joker, care va fi publicat luni, 24 
ianuarie;
• Gând Je ai pe toate, li[>ețte-le pe o coală de hârtie, astfel încât să fo teze imaginea alăturată. Scrie pe 
verso date] tale personale, iar pe plic „Cuvântul liber te premiază in
toiul iernii!”; ; ■ r-™—
• Trimite imaginea reîntregită până în data de 28 ianuarie (data *
poștei) pe adresa redacției Cuvântul liber: 22 Decembrie, nr. 37 A. Deva;
• Poți să aduci plicul la redacție sau să îl depui în cutiile Cuvântul 
liber.

în 31 ianuarie (data extragerii) Cuvântul liber te surprinde cu pre-1

Premiul CeL mare va fi un sejur de 7 zile, pentru 2 persoane, ta
stațiunea Felix.
Vei avea parte de cazare, mic dejun șî multă apă fierbinte!

Celelalte premii pus Ir joc sunt produse electrocasnice de maximă «yj/
utilitate!

Aboneazâ-te acum și intri automat în concurs! r jra-jt,
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0254-211275 (int. iț • a

8806)- MVatA

Unele femei din județul nostru depun la Poliție reclamați! ieșite din comun

Uite burta, ne e bursa!...
®ea» (S.B.^-Wtr teți HcareSi care au 

intrat în progrenud „Bani pentru liceu” H ■ 
primesc burse școlare dau dovadă de seri
ozitate. Unii difitre aceștia au pierdut aju
torul financiar, care,, de altfel, era un spri
jin real pentru familiile cu venituri mici. 
Bursa poate fi suspendată dacă beneficia
rul cumulează pe perioada unui semestru, 
20 de absențe nemotivate. Alte criterii pe 
baza cărora liceanul poate fi privat de 
bursă simt: eliminarea de la cursuri pe o 
perioadă de 3-5 zile, dacă a obținut nota 7 
la purtare sau dacă a fost exmatriculat. 
Astfel de situații s-au înregistrat și în 
unitățile de învățământ alt- județului 
Hunedoara. după primul semestru al aces
tui an școlar, conform celor afirmate de 
Mariana Miertoiu - contabil șef la 
Inspectoratul Județean Școlar Hunedoara

MlHAELA TăMAȘ
E-MAIL: mihaela.tamas@infomnmedia.ro

Hunedoara - Polițiștii 
hunedoreni sunt nevoiți să 
citească an de an numeroase 
reclamași aberante. Este 
incredibil ce pot inventa 
oamenii în materie de 
sesizări la Poliție. Socotiți și 
dumneavoastră.

Tot mai multe femei reclamă 
la Poliție că au fost violate de 
marțieni, călugări și fotbaliști. 
Tentative de gazare

O femeie din Hunedoara își 
reclamă vecinul că o gazează. 
Aceasta .susține că bărbatul, 
care stă cu un etaj mai jos intro 
duce prin sifonul de la chiuvetă

gaze. După ce le inhalează, 
femeia cade inconștientă în 
bucătărie. O altă persoană de 
sex feminin acuză o echipă de 
fotbal din județ de viol. Aceasta 
are o altă viziune în ceea ce 
privește gazarea. Jucătorii din 
echipă, introduc și ei gaze, cu 
ajutorul cărora reușesc să o 
adoarmă. După acest scenariu, 
fotbaliștii intră în locuința 
femeii și o violează.
Călugării posedați

Călugării de la o mănăstire 
din apropierea orașului Hațeg 
au fost reclamați la Poliție, tot 
de către o femeie, cum că ar fi 
posedați de diavol șrau violat-o. 
Autori ai acestui viol imaginar 
nu au fost doar călugării, ci și

starețul mănăstirii. Un alt viol, 
dar de data aceasta comis de per
soane venite dintr-o altă dimen
siune, a fost reclamat de către o 
doamnă. Ea susținea că 
marțienii intră prin ziduri, vor 
să o fure și să o violeze.

Florile păcălesc oamenii
O femeie din Deva a depus o 

reclamație în care susține că flo
rile din piață „emană niște gaze 
care îi amețesc pe 
cumpărătorii”, care trec prin 
apropiere.

Aceasta știe sigur că din 
cauza acestor flori, cumpărătorii

SF-ul din „minți bolnave”
După ce rudele și vecinii i-au 

achitat taxele comune, o femeie 
din Hunedoara nu înțelege cine 
a îndrăznit să-i plătească ei chel
tuielile. Aceasta reclamă aso
ciația de locatari și cere să i se 
explice de ce s-a întâmplat aceas
ta. O altă doamnă, din Orăștie, 
le spune polițiștilor că doar ea 
poate intra în posesia unor 
„informații electromagnetice, 
primite printr-o tehnologie 
avansată (prin telefon)”. Aceste 
date trebuie să le comunice de 
urgență Poliției. Șirul acestor 
reclamații poate continua la nes
fârșit, dar mai bine să ne oprim

cort orbift sar vânzătorii, în aici, pentru "SL nu se știe nicio- 
acele momente îi „fiară la cân- dată c uie se mai po ate fckwsi de
tar”. astfel de idei.

Ce n-a reușit regimul comunist e pe cale să înfăptuiască... UE

Raluca Iovescu, Loredana Leah

Deva - Simbol al prosper
ității mulți ani, în ultimul 
timp afacerile ciobanilor 
regresează.

Pieile animalelor se vând tot 
mai greu iar peste câțiva ani 
nici brânza nu va mai putea fi 
valorificată, din cauza 
restricțiilor impuse de europeni. 
Așadar, o meserie pe cale de dis
pariție? Problema e că mulți 
ciobani preferă să-și retragă 
copiii de la școală, alegând să-i 
„implice în afacerea familiei”, 
deși chiar pentru un curs de 
oier (indispensabil în viitor) ai 
nevoie de minimum 8 clase 
absolvite.

Ciobani... titrați
UE a „creat cadrul” pentru ca 

singură zonă unde se mai pro
duce brânză sărată de oaie să fie 
cea a balcanilor. Aceasta nu 
datorită bunăvoinței UE, ci pen
tru că normele de igienă pentru 
laptele de oaie sunt foarte stricte 
și greu de îndeplinit. Asta 
înseamnă că după aderare, chiar 
dacă oierii beneficiază de o

Olăritul, meserie care va dispărea.

perioadă de tranziție- până la 
punerea în acord cu normele de 
igienă europene, condiția 
minimă puntru a-și putea valori
fica produsele este să fie auto
rizați și să aibă certificat de cal
ificare pentru meseria pe care o 
desfășoară. Pentru a obține cer
tificatul du calificare, solicitan
tul trebuie să aibă absolvite cel 
puțin opt clase și să urmeze 
cursul de oier oferit de Oficiul 
de Consultanță Agricolă Hune
doara. Din neștiință sau igno
ranță, pentru cursul de oier nu a 
fost înregistrată nici o solicitare 
iar fără certificatul de calificare 
nu pot fi solicitate fonduri 
europene care să-i ajute pe oieri 
să îndeplinească cerințele UE și 
să le permită comercializarea 
produsului.

SIP dă în jude- 
cata ministerul

Deva (R.I.) - Sindicat al 
din învățământul Preurii- 
versitar bunedorean â 
intentat un proces j 
Ministerului Educației și , 
Cercetării; nemulțumit de 
neincluderea sporurilor 
specifice în salariul de 
bază. „Disputa e mai veche, 
cerem acest lucru din 1997! 
Noi solicităm includerea 
tuturor sporurilor în sala
riul de bază, aplicate în cas
cadă, spor la spor, dar 
obiectul acestui pr oces este 
legat strict de sporul de 
dirigenție. Anul trecut 
guvernul a mai trecut unele 
sporuri la salariu, în urma 
numeroaselor proteste”, 
susține Paul Rusu, 
președintele SIP.

Premiul CeL mare: 1.000.000 lei
Gse mai reușite fotografi) wx apărea In nijmereie de 

sâmbătă ale Cuvântului «beri
Condiții:

• fotografii color
• să surprindă c imagine -testimă din viața familiei, o întâm
plare de vac anță ș.a.;
• protagoniști pot fi memorii familiei (copii, părinți, bunici), 
pi leieni sau aceștia și animalele lor preferate.

Perioada desfășurării concursului:
i I ianuarie- - 31 marts 2005

Fotografiile se vor trimite, imoreijne cu o scurtă explicație ț-. 
talonul de participare, pe adresa Cuvântului liber: Deva, Str. 22 
Decembrie, ni. 37 A (în clâdirea CEPROMIN, la parter) pentru 
Viorica Roman, sau pe E-MAIL viorica.rc rar on _i,a o

Informații suplimentare: 0254-211.275.

TALON DE CONCURS
Nume ..... _____
Prenume ........
Adresă .........
Telefon .....______ _
Sunteți abonat?

NU □ DA □

fi

cuvÂtuu.

mailto:mihaela.tamas@infomnmedia.ro
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10.00-15.00

Slmerla - Șoseaua naționala, 
străzile Gh. Doja, M. Eminescu 
M. Kogălniceanu
Fornădle, Lunca, Stoeneasa, 
Călnelu de Jos, Chișcădaga, 
Suilghete, Sătiștioara

programate Întreruperi
TA - BALON - NORI

Soluția integramel din numă
rul precedent: P - U - A - A
- ELICOPTER - AVIATORI - 

UN - ȘLEP - D - OP - ARI

PA - PRUN - ATE - A - FUM

- ANI - RS - ROI - EN - UC

- SUS - G - APAȘI - ACE - 

ELE - ICAR - IR - CB - MA-

DN7 Deva - Zam
DN76 Vălișoara - Ociu

Dlepecenat apă race 32208!'
. DSspnanE M* caldli 212228
QlaoKMel . v -.«28

tatarag.
E —Rf-i-

~ MntiMmia '' IM- '.

tattâtnmi B

: ii v.

wcaWiull

Șutați pe oricine, să rtscați cam 
vârstnică ce nu vă prea cunoaște 
socoteala pentru unele vorbe.

în acțiunile dv și aveți tendința de 
Bt timpul. Nu faceți promisiuni pe

manifestațiîncâ 
tțiile cortitaie din

*-’0» I ■ ’’•1

L mWn«“dtV Q(7T-

ACASĂ

7X0 Aanakrl TVR. Sport 
Meteo

745 Fără un sfert Prezintă: 
Paul Trașcă și Filip Sto
ler. Infbimații, sfaturi, 
comentarii și umor 

8:45 Desene animate: 
0Yo<i Oh

9:15 Corect 
930 dnd minute de cuta

ră. Emisiune culturală
930 Teleshopping 

10X0 Avanpramtaril 
10:10 Nemstihnee

S șl copiii 
11X0 Fortul miracolelor 
11:55 Euro-dtapecer 
12X0 O vedetă poputară 
1330 Desene animate: Clubul

El Disney; Legenda lui 
Tarzan 

14X0 Jurnal. Sport Meteo 
1430 Teleshopping 
15X0 Oameni ca noi 
1530 Sed Lexl 
16X0 Conviețuiri. 
1655 Avanpremiera 
17X5 Viața cu Boonla 
18X0 Portul miracolelor. 
18:50 Sport PRO 
19X0 Jurnalul TVR. Sport 

20X00 vacanță de coțmar 
iKcomedie, SUA 2003).

Cu: Shia LaBeouf, 
Christy Carlson Romano 

2050 Avanpremieră 
22X0 Vorbe despre fapte.

. Emisiune moderată de 
Marian Voicu 

23X0 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

2X30 Amantul Marii Doamne
BDracufa. Scenariul liter

ar și regia Constantin 
Dicu, după romanul cu 
același titiu de Fănuș 
Neagu.

IE ' Tfrunteree (thriller,
WUA 2001). Cu: 

Michael Madsen, Victo
ria Snow, Ricky Mabe. 
Regia Eric Weston, Jed 

/ : Griffin, soția șl copta, 
.afiați în vacanță, sunt 

< bați prizonieri de un 
criminal periculos, 

‘ căutat de poliție. 
^*FeldW'(reluare)
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7X0 Știrile PRO TV. Sport. 
Meteo. Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul căra aduce 
cartea. Cu: Dan C. 
Mihăilescu

9:15 Tânăr și nefiniștit 
BCu: Eric Braeden, 

Joshua Morrow, Lau-
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Nicole 
Thomas Scott 

1030 Doctorul de suflete 
11:45 Numai imdri s* riu fif 
12:15 Zâmbete Intr-o 

pastă* 
13X0 Știrile PRO TV. Sport 

Meteo 
13:45 Schimbări (dramă, 

OSUA 1991). Cu: Cheryl 
Ladd, Michael Nouri, 
Christopher Gartln 

16X0 Tânăr șl neliniștit. Cu: 
SEric Braeden 

17X0 Știrile PRO IV. Sport.
Meteo 

17t15Teo 
19X0 Știrile PRO TV. Sport 

Meteo. Cu: Andreea 
Esca

I . -cm» ! SUA 1989). 

î <Cu: Michael J.Fox, 
Jl Christopher Lloyd 

2230 DtaMsment Vacanța 
Mans 

23X0 Știrile PRO TV. Sport.
i Meteo.

23:45 Pretenle pe muchie de 
Bcufit Cu: Dylan Walsh, 

Julian McMahon, John 
., Hensley, Valerie Cruz, 

Roma Maffia, Joely
■ ' Richardson

M5 Știrile PRO TV. Sport. 
Meteo.

1:45 Doctoral de suflete
B(reluare)

2X5 Numai unchi să nu fii 
a(reluare)

XX Promotor 
MO Bucătăria Iul Radu 
430 Zâmbete 1nir« pastilă j 
nPretenie pe muchie de > 

Iu: Dylan Walsh, ( 
^liXan Mc^rhon, John J 

Hensley.

8 1

630 m gtn presei (reluare) 
7X0 Obetwtor. Cu: Sanda 

Nicola
8X0 Canalul de știri 

10X0 Tn gura presei 
1030 Benny HM 
11X0 Concurs Interactiv 
12X0 Sue Thomas 
13X0 Observator. Cu: Simona 

orghe 
134F Xvm j nt Calmai 

frumoși ani
16X0 Observator. Sport. Me-, 

teo
16:45 9595-Te învață ce să 

fad
1745 Vlvore - A trăi cu pasl-

gune. Ce însemnă să 
trăiești? Să lupți, să 
suferi, să pierzi, să 
câștigi... Dar dragoste., 
adevărată triumfă întot
deauna. Un portret 
dulce-amărul al provin
ciei italiene, o realitate 
sodală în care 
aspirațiile cele mai pro
funde uimăresc în- 
cnoseoi scfiurnciiism 

19X0 ObMNitor. Sport. Me
teo

ZWITdtoșI (comedie, SUA 
151988). Cu: Steve Martin, 

Michael Caine, Gtenne
j' Deadly. Lawrence 

Jamieson, un escroc sti
lat și sofisticat a pus la 
cale escrocheria per
fects.

22» I® Observator. Sport Me- 
tif&une de setare

HMune, SUA 1993).
■. Cu: Michael Pare, Billy
- Drago, Jan-Michael Vin

cent Marcy, soția lui
; Brad Cartowski, mem- 

U. Jbra SEAL a fost răpită 
/ V, jte o grupare terorist* II- 

Iană. Teroriștii au mai 
etumgpt yi un avion cu 
asapri, șl 1h schimbul 

... „>r or eliberarea lui
i Carios, liderul grupării, 

/Irie fusese capturat de 

'americani
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530 Poveștiri adevărate (re
luare)

6:00 Pădurea blestemată
B(reluare)

8rt5 Ciocolată cu piper (re- 
Bluare)

9:15 Rtati (reluare) 
10:15 Prizoniera (reluare) 
1130 Ex&avaganta Anastasia

El(reluare)
1231 tatadHrltalubML

BCu: Aracely Arambula, 
Jorge Salinas, Gabriel 
Soto, Daniela Romo, 
Rafael Amaya, Diana 
Golden

1430 PHca săbatid 
154 taduraa btatemetă.

0Cu: Edith Gonzălez, 
Gabriel Soto, Adamari 
Ldpez, Jaime CamiL 
Ludwika Paleta, Maya 
Mlshalska, Maria Sort* 

1730 Poveștiri adevărate - 
emisiune cu povești 
reale despra viață, 
prezentată de Ludan 
Vlzta 

1755 Vrama de acasă 
18X0 Gitonas. Cu: Saul

OLlsazo, Dolores Heredia 

IMliRMbl. Cu: Barbara 

,;f0Mori, Eduardo Santama- 
iBHna, Ana Martin, Jaque- 
'i Sne Bracamontes, Se- 

./ J«/bastian Rulli. Josefina 
” Echanove, Antonio 

Medelln 
21X0 Prizoniera. Cu: Gabriela 
i ISȘpanic, Gabriel Porras, 
? | Ricardo Dalmacd,Ricardo Dalmacd, 

tataia Roel, Zulțy 
-*» Montero, Diana, Qui- 
ăteJano, Julie Gilberty 

ggjiaocototil cu pț>er. Cu: 
jllOdurilo Benido 
«WExtravaaama Anasta- 
^Mla. Cu: Norids Batiste, 

|uan Pablo Raba 
8 ngenrl nop^L Cu: Ce- 

Qțsar Evora, Angelica 
< ;;Blvera, Jorge Salinas,

Hiejandra Bams, Patri
cia Navidad, Adriana 

wd^nseM. R*ne Sttidder 
’MjRowftiil adaptate (re-

>are> 
WDe3xiMMla

PRIMA îl

7X0 Maria Bonita 
S(reluare) 

BXO Teleshopping (reluare) 
830 Luma de aproape j 
9X0 Rebeli 

10X0 Tonomatul DP 2 
1130 Clnd minute de culturii 
11:45 Pasiuni 
12X0 EurtHfisperar 
12^ Magazinul sturfiourilor 

teritoriale: TVR 
Timișoara 

1330 Tetashoping 
14X0 Simba junior merge La 

New-York 
1430 Școala mkHor 

(Dwtiftoere 
15X0 împreună In Europa 
16X0 Sâmburele de «Mr 
1630 dnd minute da culturii 
1645 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo 
17X0 Rlbei 
17:55 EuflMăspecer 
18X0 Jurnalul Euronews pen- 

tra România
18:15 Ond minute de culturii 
1830 Minorități sub trei dk- 

taturi
19X0 Maria Bortite
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Lupt* până la capăt 
’ Oțthriller, SUA 1999). Cu: 

v/Woody Harrelson, Anto- 
;.alo Banderas, Lolita 

Davidovich, Tom Size
more, Lucy Uu, Robert 
Wagner. Vince 

uui u șl Cesar Sota 
tunt doi prieteni buni 

' t' rare aspiră să devină 
niște nume cunoscute In 

imea boxului 
ICoiecțlcniral de su- 

i. Cu: Chris Kramer, 
Iflțarly Pope, Ellen Dubin.

«
ta: Anthony Atkins, 
yDale

flE

II
4

7X0 Telescoping 
730Estnza 
7:55 Sport cu Horantina 
BXOTaMnptog 
830 Sunset Beach
930 Dragoste 
B șl putere 

10X0 Kensky Show 
1055 CUP ART 
11X0 Monica 
12X0 Casa 

noostrft 
1230 Teleshopping 
1255 Banl la greu 
1325 Roseanne 
1350 Teleshopping 
1425 Sunat Bach 
1520 Focus

Cu: Anca Dinu 
1525 Dragoste

Bliputeri 
1550 Camera da rfis 
1630 TIScă, steluță de dne-

Bma
1650 Kensky Show. 

Emisiune de divertis
ment

18X0 Focus, Sport. Meteo. 
Cu: Cristina Topescu 

19X0 Monica. Prezint! Moni
ca Pulu

■ S. 
I
L 
T

J

. Cu: Mart Leblanc, 
i Costanzo, Drea 

De Matteo
825 Bulgări do
Qzăpodă (comedie, SUA 

2000).
9:55 Nume In marmură
13 (acțiune, Fintanda/Esto- 

nia, 2002) 
xxmânterea (come- 
SUA 2001)

i 13:10 Juwanna Mann (come
die, SUA 2002) 

1445 Un bacșiș ds
; 1312.000.000 $ (comedie,

SUA 1994)
; 1630 0 alt* Joacă de-espi- 
' Bortii (aventuri, SUA 

2002). Cu: Antonio Ban-
1 deras
' 18:15 Furie șl rațiune (dramă, 

! □ Carata 2003).
2ftOOCwMShKln

♦ 
f 
I

(acțiune, SUA 2003). 
Cu: Jackie Chan /, 

22X0 Destinația Anal* 2 (hor
ror, SUA 2003). Cu.All 
Latter, AJ. Cook / 

2330 Fam#a Roa (comedia/
BFranța. 2003). Cu: Car- 
- oil Bouquet Yolanda

Moreau, nmiq
Pinon

N Un admirator fanatic 
3(thriller, SUA 1996). Cu:

Robert De Niro

; (^Rosenthal
lumii

EUROSPORT

NTENA 1 DEVA

07.45-08.00 Observator 
Deva (r) 

1635-16.45 Știri pe scurt 
22.30-23X0 Observator.

TELE 7 DEVA

w. CuiSIMa

de vânzare

09.00-11.00 Reluarea emisi- 
unitor de marți 

20X0 Ș TELE 7 Deva 
20.10 Suntem aid pentru 

tine (partea 0 
21X1 >lict 
21X5 Suntem aid pentru 

tine (partea a ll-a) 
2150 Știrile TELE 7 Deva (r).

HALLMARK
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; 12.15 Misterele părintelui 
Dowling

' 13.15 Mica siren* (dram*, 
SUA 2000)

■ 15.00 Ascensiunea (război, 
SUA 1994)

! 1645 O femele obișnuită
; (dramă, SUA 1990)
! 1830 Capacul fermecat

) (dramă, SUA 1999)
i 20.15 0 nouă viață (dramă,
î SUA 2001)
; 22X0 Brigada de poliție 
i 23X0 Frai' de pușcă, trădare
! șl complot (dramă, 

Marea -«w^. *004).

DISCOVERY

! 04X0 Uve; Tenis: Openul Aus- !1430 ^otoare mash/e-Ra" 

! trăitei, la Melbourne. Ziua a ! ...
/ trata 14X0 Decalat Tente: Ope-MMORșdfc un >

! nul Australiei, taMetboumeZ- î

;Grthriller, SUA 1993). Cu: 
' Max von Sydow, Ed 
-/Harris, Bonnie Bedella 

Regia: Fraser Clarke He- 
i . Iston. Premii: Saturn 
SgSAwaitf pentru cea mal 

. Imună actriță In toi se- 
' i"%mdar - Amanda Plum

mer.
»X8 Hot Night Party

' ua a treia 15:15 Live: Blation 
i 17X0 Live: Snooker; Openul 
! țării GaHlor, la Newport 1830 
< Rezumat Blation 20X0 Repor- 
i ta)e: Călări*: Cupa h one" ila 
I * • • - * -

I 
f
1
I
I
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Leipzig, Germania. Concursul 
de sărituri peste obstacole 
21X0 Live: Snooker: Openul 
Tării Galilor 00X0 Reporta}*: 
Știri: Ediția specială a știrilor Eu- 
rosport 00:15 Reluare: Trial: 
Campionatul Mondial de sală, 
ta Sheffield 01:15 Rezumat: Te
nis; Openul Australiei, ta Mei- 
boume 02X0 Uve: Tenis

! Cross
ț 16X0 Inverț" ptedute. Sub- 
! marine ivorup ir 
;i7«ocânpu Je bătălie
> 1SXC Avenrarl le pescuit cu
1 Rex Hunt *u'
, a.
F ersMMrrrayW'*
; 1830 Clubul de pescuit Buena
• Vlste
■19X0 Mașini extreme, Meaa- 

camioene
! 20X0Conoo, urme în Junglă

! 21X0 Morb marilor or™
• BM Notații Industriale: 
! Povestea Euroo*l
> 23X0 Revelații.
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0 Instituțiile publice și băncile își vor în
tocmi situațiile financiare după 1 iul ia nu
mai în moneda nouă, leul greu. Aceasta 
va permite simplificarea contabilității 
celor două tipuri de instituții care în
tocmesc situații financiare trimestriale și 
anuale. (C.P.)

0 OMFM organizează, în perioada 20- 
21 ianuarie, preselecție pentru joburi, 
în Quatar, ca personal navigant: însoțitori 
de bord. Condiția esențială este 
cunoașterea limbii engleze, nivel bun și 
foarte bun. Pot participa persoanele care 
au mai lucrat ca însoțitori de bord,'dar 
șl cele cu experiență în domeniul asis
tenței medicale, hotelier, relații cu pu
blicul. Alte condiții: vârsta între 20 și 
30 de ani, înălțime 1,57 -1,80 m, greu
tate normală, prezență plăcută. (I.J.)

reprezen-

B* ■■1
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Magistrală de 
gaz la Petroșani

Tribunalele locative

Capital social majorat
București (C.P.) - Limita minimă a ca

pitalului social cerut firmelor de asigurări 
se va dubla până la mijlocul acestui an și 
va crește treptat până la o valoare de peste 
șase ori mai mare, înainte de luna iunie 
2006, potrivit normelor aprobate de 
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. 
Noile reglementări impun societăților de 
asigurări să-și majoreze capitalul, până la 
30 iunie 2005, la un nivel de 40 de miliarde 
lei în cazul asigurărilor generale, ex
cluzând polițele obligatorii, 65 de miliarde 
de lei pentru toate categoriile de asigurări 
generale și 60 de miliarde lei în cazul 
polițelor de viață

Petroșani (I.J.) - Gazul 
metan va intra în casele, 
petroșănenilor până la 
finele lui 2005, declară pri
marul orașului Petroșani, 
Carol Schreter. Din păcate, 
este vorba doar de 
locuințele din centrul 

, orașului „Conducta de gaz 
■pJeasXi Stradaal- De
cembrie și va ajunge în 
zona sălii sportive. Cei care 
doresc însă să aibă gaz în 
casă înainte de finele anu
lui, pot să facă aceasta pe 
banii lor și nu pe banii 
bugetului local, așa cum 
este prevăzut pentru anul 
în curs”, precizează pri
marul ScLieter. Lucrările 
se află la debut și au în
ceput acum câteva zile, ast
fel că de gaz metan vor ben
eficia peste 3000 de aparta
mente. Se estimează că 
metanul va fi introdus și în 
partea nordică a orașului.

Deva (C.P.) - înființarea 
tribunalelor specializate pe 
probleme locative reprezintă 
singura soluție pentru 
scurtarea duratei proceselor 
privind restanțierii și dela
pidatorii din asociațiile de 
locatari sau proprietari.

Aceasta este opinia reprezen

tanților Ligii Asociațiilor de Pro- 
prietari-Habitat. „Numărul mare 
al litigiilor pe probleme locative 
aflate în prezent în justiție, ter
giversarea proceselor și aplicării 
hotărârilor definitive de către 
unji executori judecătorești, 
sunt câteva din motivele care ne 
determină să cerem înființarea 
unor astfel de tribunale. Ele ar 
putea funcționa ca secții pe 
lângă judecătorii.

Organizarea Tribunalelor 
Locuinței va permite eliminarea 
blocajelor datorate restanțierilor 
și reducerea drastică a fraudelor 
la nivelul gestiunii asociațiilor. 
Propunem ca toate cauzele 
privind conflictele locative să fie 
judecate în prima instanță de 
către un complet specializat for
mat djntr-un judecător și doi 
asistenți judiciari, dintre care 
unul să reprezinte furnizorii și 
prestatorii de utilități și servicii, 
iar celălalt să reprezinte aso
ciațiile proprietarilor”, declară 
Mihai Mereuță, președintele 
ligii.

Plata pentru 
mașini vechi

Deva (I.J.) - Proprietarii 
de autoturisme și mașini de 
transport marfă de până la 
3,5 tone vor trebui să 
plătească, dacă vor să-și 
caseze mașinile, potrivit 
HG nr. 2406/2004. Prin noul 
act normativ, precizează 
Georgeta Barabaș, director 
Inspectoratul pentru Pro
tecția Mediului Hunedoara, 
se urmărește protecția 
mediului prin creșterea 
gradului de colectare, de re
cuperare și valorificare a 
diferitelor componente ale 
mașinii. Deținătorii de 
mașini scoase din uz au 
obligația de a preda mași
nile casațe firmelor abili
tate de fier vechi. Pro
ducătorii sunt, la rândul 
lor, obligați să asigure pre
luarea vehiculelor scoase 
din uz prin asigurarea un
ui punct de colectare la 
fiecare 100.000 de locuitori.

PRINCIPALELE COTAȚII

s i '••'.’-le#'-
Rubficâ realizată de SVM IFB RNWEST SA. DES 'A *** 
Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

Societatea Preț .

Închidere

(iei/act) • (%)

1. SNP PEStoM 4100 ♦534

2. SIE 3ANAT-CMȘAL 9800 ♦2,06

3. TLV v 11300 ♦4,63

4. BRD 46800 ♦0.86

5. IMPACT sate

6. AZOMUREȘ 461X1

7. ANTIBIOTICE IAȘI 7S50 +7,86
8. ROMPETROLRAFINARE (RRC) 1060.. f -V6

8. HABER 520®-

+2,7310. BCCARPATICA

11. DECEBAL DEVA 225

Societatea Comercială Muller - Guttenbrunn Recycling SRL, 
cu sediul în Timișoara/Chișoda, județul Timiș, anunță încetarea contractului de man

dat nr. 712 din 31 martie 2003, încheiat cu SC PRODSIM SRL cu sediul în Simeria, Str. 
Depozitelor nr. 1, județul Hunedoara, începând cu data de 3 ianuarie 2005. Orice acte 
încheiate de SC 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 Lăpușnic, Str. Principală, nr. 
46, județul Hunedoara, J20/274/2004, R16177212.

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

a României m 19 ianuarie 2005Cursul de referință al Băncii h

Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian forint
BNR 37.376 28.645 53.532 24.213 152

rCBmflv^utar practicat de băncile din Deva Tn 18 iantiatâe 2001r 1 . . "fot -

Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian forint
L : C V C V G V c V c V

BancPost 37.200 37.800 28.350 28.900 53.000 54.000 24.000 24.800 150 156
BRD 36.950 37.800 28.290 29.120 52.670 54.320 23.780 24.590 144 156
Banca Transilvania 37.175 37.675 28.471 28.971 52.941 53.741 24.029 24.429 . 149 154
Raiffeisen Bank 37.050 37.750 28.300 29.100 52.750 53.750 23.870 24.460 148 158

Suișul«ftâuftar practicai de calei? ce schimb valutar dln&eva •" • ■'.••J
_ J'

Herdan Exchange 37.050 37.400 28.200 28.700 52.000 53.500 23.000 25.000 151 155 1

Star Exchange 37.000 37.500 28.200 28.700 52.000 55.000 23.300 25.500 145 155 1



0 Un tânăr de 17 ani, din Petroșani, a 
ajuns în arestul Politiei. Este vorba de 
Cosmin Pal, care are de executat un an 
și patru luni închisoare pentru comiterea 
infracțiunii de furt. (V.N.)

0 La Deva, polițiștii l-au depistat în tra
fic pe Cristian B., de 30 de ani, din lo
calitate, conducând un autoturism fără 
a avea permis de conducere, (V.N.)

0 Doi Indivizi au fost prinși în flagrant 
de jandarmii din Aninoasa în timp ce 
tăiau cale ferată în zona barierei CE Ani
noasa. Marius Nicola și Gnjia Căldărar, 
ambii din localitate, erau pregătiți să fure 
un cupon de șină CF în lungime de 11 
metri. (V.N.)

0 Pentru că nu s-a redus viteza pe up 
carosabil acoperit cu polei de pe strada 
Mihai Eminescu, din municipiul Deva, au
tospeciala frigorifică condusă de Valentin 
S., de 2$ de ani, din Reșița, a derapat, 
a pătruns pe contrasens și s-a tamponat 
cu un autoturism care circula regula
mentar. A fost rănit tot cel care circula 
regulamentar. (V.ty.)

Mascatul de la ora 
cinci ■■■ dimineața!

Tiberiu Stroia
EMAIL tiberiu.stroa@lnformmedia.ro

erotism

Există foarte multe bancuri despre 
polițiști. Unul dintre acestea spune că, 
atunci când patru polițiști vor să desfacă 
o conservă de pește, se așează în jurul 
mesei și îi strigă peștelui dinăuntru să 
deschidă pentru că e înconjurat.
Ceea ce.s-a întâmplat însă la Galați este 
departe de a fi un banc. O echipă de 
mascați a dat buzna în casa unui om, la 
ora cinci diminea^, strigând în gura 
mare că au un mandat de percheziție. 
După ce au intrat în casă și au făcut 
scandalul de rigoare; și-au dat seama 
că... au greșit apartamentul! Ei căutau 
apartamentul nr.1, iar cel în care au in
trat era apartamentul nr.3!
Totuși e bine că pe ușa respectivă nu 
scria „TRAGEȚI". Că făceau mascații ușa 
praf și pulbere cu armamentul din 
dotare... Iar dincolo de ridicolul situației, 
apare o nouă problemă cu polițiști. De 
câți mascați este nevoie pentru a nimeri 
o adresă?

Familia Wenger, Angelika și 

Mathias, de la Asociația Misio
nară „Viața în Isus Cristos", 
Vâlcelele Bune, județul Hune
doara, ne scrie: „Suntem de 
câțiva ani abonați ai ziarului 
dvs Cuvântul liber și observăm 
de câteva luni schimbările la 
imaginile de apariție. îmbucură
toare este îmbunătățirea clară a 
calității de tipărire ca și pre
zentarea color atrăgătoare, 
corespunzătoare. Și jurnalul TV 
este pentru cei interesați de 
televizor un ghid informațional. 
Ceea ce deteriorează, după 
părerea noastră, impresia gener

ală și trage ziarul dumneavoas
tră în rândul revistelor erotice și 
a ziarelor porno sunt imaginile 
tot mai numeroase și insistente 
ale femeilor foarte „generos" 
îmbrăcate". Noi suntem de 
părere că relatările serioase și 
reportajele științifice nu au 
nevoie să fie vândute în ace
leași publicații în care trebuie 
atrase instinctele sexuale 
bărbătești".
Stimată familie, suntem mâh
niți că unele fotografii publicate 
în ziarul nostru v-atf „ăgtesat” 
tihna evlavioasă a căminului. 
„Fata frumoasă de la ultima pa

gină" nu este însă acolo pentru 
a „atrage instinctele sexuale 
bărbătești". Dacă a făcut-o, ne 
pare rău I O fată tânără, un 
zâmbet proaspăt, o talie subțire, 
un picior frumos, deși lumești, 
se vor a fi eșantioane de opti
mism picurate dimineața în su
fletul cititorilor noștri, unii 
poate triști, alții poate nefericiți, 
furioși sau decepționați. Roza 
cu fata de la pagina 12 e ca un 
semn prietenesc cu ochiul care 
ne spune: „Lasă grijile! Mergi 
înainte! Viața e frumoasă!".. 
Rămânem deci „cuminți" în ce 
privește erotismul dintr-un mo
tiv simplu: atuul nostru forte și 
suficient pentru atragerea citito
rilor este profesionâlisrftulrși an 
tenția cu care-i tratăm pe 
aceștia.

Grebla pe casa
Lupeni (V.N.) - Un fapt 

mai pu(in obișnuit s-a pe
trecut recent la Lupeni Un 
tânăr de 23 de ani din lo
calitate s-a urcat pe acope
rișul imobilului în care lo
cuia și a amenințat că se va 
arunca în gol dacă nu vor
bește cu prietena lui. în ju
rul locuinței s-au adunat po
lițiști, jandarmi și pompieri 
care au încercat să-l convin
gă să nu se arunce. După a- < 
proximativ o oră, bărbatul a - 
fost imobilizat și transportat 
la Spitalul Municipal Lupeni 
pentru a i se acorda îngrijiri , 
medicale. Daniel Greblă, 
pentru că despre el este vor
ba, figurează în evidențele 
spitalului ca suferind de o 
boală psihică și. a fost ex- i 
iernat în dimineața aceleiași v 
±aet«l a. mfravut o WăB- 

"tivă de sinucidere.

SC FABTMAR PRESTCOM SRL 
Vă oferă

prin depozitul ervgros fructe 
d® cea mal buni calitate, la 

prețuri fără concurență!
Wv Adresa: Deva, I.L.Cara- 

giale, nr.2I (fosta fabrică de con
serve)

Tel. 0722/281.876 sau 0788/281.876.

De ce să ne controleze 
altcineva infor

mațiile? Noi nu suntem 
stăpâni în țara noastră, 
trebuie să vină altcine
va să ne învețe? Am 
înțeles că s-au zbătut 
pentru posturile de pre
fect, dar este prea mult 
să ceară posturi în SRI. 
Sorin Muntean, 
Electromecanic, Deva

Nu mă interesează 
prea mult această 

problemă, dar cei care 
trăiesc pe un anumit 
teritoriu 1000 de ani 
sunt considerați 
băștinași. Din punctul 
meu de vedere au drep 
turi egale indiferent de 
naționalitate.
Petru Flonta, 
Pensionar, Deva

Nu mă pricep la 
politică, deși cred că 

Serviciile Secrete nu au 
nici o. Legătură cu par
tidul sau partidele aflate 
le guvernare. Dacă aces
te posturi pot fi obți
nute pe cale politică 
este oricum opțiunea 
partidelor de la putere. 
Doina,
Deva

Cred că 
doleanțe nu sunt re

aliste și oricum nu sunt 
de acord cu ele. Nu sunt 
naționalist, dar nu cred 
că în cadrul Serviciilor 
Secrete ar trebui să-și 
găsească locul persoane 
de altă etnie.

Ică, 
Deva

Taximetriști ilegaliști la Deva
Deva (C.P.) - Primăria Deva 

va transmite poliției până la fi
nele acestei săptămâni lista ta- 
ximetriștilor autorizați, cu sco
pul începerii verificării tuturor 
acelora care practică servicii de 
taxi în localitate. „Am primit 
numeroase reclamații de Ia 
taximetriștii autorizați și de la 
populație care ne sesizau faptul 
că există persoane care practică 
taximetria ilegal. Acestea pot fi 
întâlnite noaptea la gară sau în 
zona Miorița și chiar și-au for
mat o clientelă fidelă pentru 
simplul motiv că au tarife ceva 
mai mici. Taximetriștii auto
rizați sunt nemulțumiți, deoa
rece trebuie să facă față acestei 
concurențe neloiale, în vreme ce 
populația reclamă faptul ca nu 
primesc bonurile fiscale pe care 
să le poată deconta ori tarifele 
percepute variază de la o zi la 
alta pe același interval orar. La 
această dată In Deva au fost elibe
rate 170 de autorizații de taxi- 
metrie. Persoanele care nu dețin 
acest document riscă amenzi 
cuprinse între două și 20 de mi

lioane de lei. Populația trebuie 
să știe că orice taxi are lipit în 
exterior un autocolant galben pe 
care sunt inscripționate numă
rul autorizației și data expirării 
ei, precum și tarifele practicate. 
Refuzul de a elibera bonul fis
cal este nejustificat”, au declarat 
reprezentanții Primăriei Deva, 
în altă ordine de idei, aceștia au 
mai precizat că probabil în 
această primăvară se vor realiza 
în municipiul Deva noi marcaje 
speciale pentru delimitarea 
locurilor cu destinația „taxi”.

Taximetriști deveni.

Este absurdă această 
cerere pentru că 

trăim totuși în Româ
nia. Dacă ar fi vorba de
spre alte instituții ale 
statului, care nu au nici 
o legătură cu siguranța 
națională, nu ar fi nici 
o problemă, putând 
obține orice post.
OlflDIU, 
Agent imobiliar, Deva

Comlsar-șcf Florin 
Pollpet MlnielpMul

primar
08.Q«0.0&

Mircea Molpț. președinte
 09,0012.00

etoenc ..iîy
Flarin Flavian Ștefan, seSM

■Comlsar-șef 
adjunctul șe

L
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0 Clubul Sportiv Școlar Petroșani este 
singurul din județul Hunedoara cane are 
secții specializate în care se pot practi
ca sporturile de iarnă. Alături de secțiile 
de sanie și schi care aduc cele mai buhe 
performanțe, în cadrul CSS Petroșani mal 
funcționează patru secții, respectiv ; 
nastică artistică, gimnastică aetd^lf 
handbal fete și lupte libere. (C.M.) v

0 Doi dintre sportivii legitimați la OSi - 
Petroșani au fost nominalizați, la finalul 
anului 2004, între cei mai buni speift# 
hunedoreni ai anului. Cosmin Chetroiu 
(sanie) a ocupat locul doi în ierarhia ju- J , 

fe

Zoltan Toth, directorul CSS Petroșani, la festivitatea de 
premiere a celor mal buni sportivi hunedorenl al anului 2004.

Antrenamentele la schi sunt dificile șl riscante, astfel că sportivii - copil și 
juniori - sunt strict supravegheațt de antrenori.

Performanțele întrec finanțarea
Rezultatele CSS Petroșani în anul 2004 au fost mult, peste nivelul fondurilor alocate

nlorilor, iar Mihaela Chiraș (sanie) 
clasat a .V- a în clasamentul Junloar< 
(C.M.)

ClPRIAN MARINUț
E-MAIL: ciprian.martrtut@informmedia.ro

Petroșani - Afectat ca ma
joritatea cluburilor sportive 
școlare din țară de flagelul 
subfinanțării, CSS Petroșani 
reușește totuși să fie dea
supra liniei de plutire, obți
nând în 2004 performanțe cu 
mult peste nivelul fondurilor 
alocată pregătirii.

Cele mai bune rezultate ale 
CSS Petroșani au fost realizate de 
sportivii secțiilor de sanie și schi 
alpin. Chiar dacă echipamentele 
sunt scumpe (de la 18-20 de mi
lioane lei în sus) și se procură de 
multe ori cu sprijinul părinților, 

Repararea bazelor - o prioritate Cor pstițll 2005
edițiile bune ițe pregătire reprezintă cheia viitparelqr^șuccese
ClPRIAN MARINUț
FIAAIL' plprian.rnarinut0lnforTnmedla.ro

Pârtia de sanie a fost construită 
cu sprijinul sportivilor.

să îmbunătățească substanțial 
bazele clubului. „Cel mai greu 
ne-a fost în 2001, când clubul 
avea mari datorii la SC Electri
ca și la societatea de termofica-

Antrenori pasionați și 
dornici de performanța

lot oliinpK lunrprt
13

în prezent, succesul în sport 
este în mare măsură determinat 
de condițiile de pregătire, o bază 
sportivă performantă fiind punc
tul de plecare către câștigarea de 
medalii și cupe. Conștient de im
portanța calității bazelor spor
tive în ecuația performanței, 
Zoltan Toth, directorul CSS 
Petroșani, e decis ca în anul 2005

Petroșani (C.M.) - Colectivul 
de antrenori al CSS Petroșani 
are ca atuuri experiența, pasi
unea pentru meserie și dorința 
de performanță. Profesorii antre
nori din cadrul CSS Petroșani și- 
au dovedit profesionalismul pe 
parcursul anilor, sportivii pregă
tiți de ei obținând rezultate apre
ciate. Pentru că succesele spor
tivilor legitimați la club sunt în 
mare măsură rodul muncii aces
tor antrenori pasionați, ne facem 
o datorie de onoare din a pre
zenta succint colectivele tehnice 
ale celor șase secții ale clubului. 
Secția de schi alpin e cea mai 
puternică, iar de pregătirea tine-

Petroșani (C.M.) - Con- 
« S ijffS aKîmilorani, 
CSS Petroșani va găzdui și 
în 2005 la baza sportivă din 
Parâng Campionatul Națio
nal ăl Cluburilor Sportive 
Școlare la schi și sanie. 
Competiția șe va desfășura 
în perioada'21-25 martie și 
va alinia la start peste 200 
de sportivi de la 15-20 de clu
buri din țară, dar cu 
siguranță între fayoriți vor 
fi ,și sportivii legitimați la 
CSS Petroșani. Tot în 2005, 
dar în premieră, CSS Pe
troșani va găzdui și organi
ză în colaborare cu DSJ și 
federația de specialitate 
Campionatul "Național de 
Gimnastică Aerobică.

re. în octomorit !004, am reușit 
să ne achităm toate datoriile, 
situație în care ne putem gândi 
Ia îmbunătățirea condițiilor de 
pregătire. Am făcut demersuri 
către autoritățile județene și lo
cale pentru a obține fonduri în 
acest scop. Anul trecut am pri
mit. prin Inspectoratul Școlar 
Județean suma de un miliard de 
lei pentru reabilitarea instalației 
de încălzire de la baza pe care o 
avem în Parâng, dar pentru că 
â venit iarna nu am reușit să de
marăm lucrările. Sperăm ca anul 
acesta investițiile să continue și 
să punem la punct sala de jocuri 
sportive, să creștem calitatea 
pârtiilor de schi și sanie”, pre
ciza Zoltan Toth.

Eri fregianaj

relor talente care vor să învețe 
schiul se ocupă directorul clubu
lui, prof. Zoltan Toth, și antre
norii Adrian Pica, Angelica Hu- 
da, Robert Barta și Maria Vădu
va. La secția sanie activează an
trenorii Florian Stănescu și Va- 
sile Medveschi, la cea de lupte 
Vasile Făgaș și Gheorghe 
Răducu, iar la cea de nandbal 
Edith Mileti. La gimnastică 
artistică, ghizi pentru cei care 
încearcă să parcurgă drumul 
spre performanță sunt antre
norii Elena Becze, Dorina Su
dică și Dumitru Teodorescu, iar 
la gimnastică aerobică „ma- 
estră” e Iuliana Piscoi.

iar bazele de antrenament nu 
sunt foarte bine puse la punct, 
succesele nu au lipsit. 
„Selecționarea a 10 sportivi in lo
turile naționale, rezultatele bune 
la concursurile internaționale, 
obținerea a 14 titluri naționale și 
a multor clasări pe podiumul

Cel mai mare succes din 2004 
este selecționarea sportivului 

Cosmin Chetraia în Mal 
olimpic de Juniori 

ZOLTAN Toth 
director CSS Petroșani 

........... ..............    W 
campionatelor naționale sunt 
performanțe mai mult decât im
punătoare”, aprecia Zoltan Toth, 

directorul CSS Petroșani. Pe 
locul următor în topul perfor
manțelor se situează secția de 
gimnastică aerobică care a reușit 
obținerea a trei medalii de bronz 
și a dat doi sportivi loturilor 
naționale. Pe o linie ascendentă 
s-a situat și prestația sportivilor 
secției de lupte libere.

„Antrenamentele la lupte s-au 
desfășurat o perioadă de timp în- 
tr-o sală Reîncălzită, dar de cu
rând le-am pus la dispoziție o 
sală cu condiții mai bune și re
zultatele n-au întârziat să apară, 
Elisabeta Santa obținând o me
dalie de bronz”, comenta Zoltan 
Toth. Excepție de la regulă fac 
rezultatele secției de handbal 
care sunt ceva mai modeste, 

cauza principală fiind condițiile 
precare de pregătire. Centrala 
termică care deservește sala de 
jocuri a clubului este neperfor
mantă și din cauza costurilor 
ridicate nu se asigură căldură în 
sală, astfel că rezultatele nu sunt 
strălucite.

„Oricum, făcând un bilanț al 
anului 2004, consider că perfor
manțele clubului nostru întrec 
nivelul de finanțare. Pentru 2005 
ne propunem să ne menținem cel 
puțin la același nivel la schi și 
sanie, să revigorăm secția de 
lupte și să fim în continuare im
portantă bază de selecție pentru 
CSS Cetate Deva la gimnastică și 
sport aerobic”, preciza Zoltan 
Toth, directorul CSS Petroșani.

«Mfeos Mălescu .
Ml alpin (C.S.S.Petroșani - C.S.U. Știința 
•EutfenGere
»ZoKI Răzvan Ghenți
■Gaoigiana Carmhia Sântlmbreen 
•fii na Sandu

■Dan Comeliu VlMduceanu 
•Mftiaty Kutasi 
•EMsna Beatrix Veilcu

1

mailto:ciprian.martrtut@informmedia.ro
plprian.rnarinut0lnforTnmedla.ro


1 7 A

tZ Mijlocașul Stelian Carabaș a marcat 
un gol în partida pe care echipa sa, 
Xanthi Skoda, a câștigat-o, pe teren pro
priu, ou scorul de 2 - 0, în fața formației 
lonikos Nikea, în etapa a XV-a a campio
natului Greciei.(MF)

t

A

Nou debut pentru Irimla
Abu Dhabi (MF) - Fundașul Cristian Iri- 

mia a debutat, luni, la echipa ucraineană 
Dinamo Kiev, care a învins, intr-un meci 
amical disputat la Abu Dhabi (Emiratele 
Arabe Unite), cu scorul de 4 - 2 (1-1), for
mația rusă Krilia Sovietov Samara.

Irimia a început ca titular și a fost 
schimbat, în minutul 46, cu bulgarul Peev. 
în repriza secundă au fost introduși și cei
lalți doi români de hr Dinamo Kiev. Tiberin 
Ghioane l-a înlocuit pe Leko iar Florin 
Cemat a intrat în locul lui Cesnauskas. Go 
lurile învingătorilor au fost marcate de 
Kleber '15, Herasimiul 71, Rincon 83 și Mi- 
levski 84 în timp ce pentru ruși au înscris 
Kovba '41 și Bober '56.

Rod Laver, absent motivat
Mclt'Curre (MF) - Fostul campion aus 

tralian Rod Laver, desemnat să înmâneze 
trofeul din acest an al Australian Open 
câștigătorului la simplu masculin, nu va 
putea fi prezent la ceremonia de premiere, 
deoarece soția sa este bolnavă, a anunțat, 
marți, Federația Australiană de Tenis, ci
tată de AFP. Laver, în vârstă de 66 de ani, 
primul jucător care a câștigat de două ori, 
în 1962 și 1969, cele patru turnee de Grand 
Slam (Australian Open, Roland-Garros, 
Wimbledon și US Open), a comunicat or
ganizatorilor că nu își poate părăsi domi
ciliul din California pentru a veni la Mel
bourne, soția sa fiind grav bolnavă. „Este 
o perioadă foarte dificilă pentru Rod, care 
s-a arătat foarte onorat de faptul că a fost 
desemnat să înmâneze trofeul, în anul 
centenarului turneului. îi dorim soției sale, 
Mary, însănătoșire grabnică și suntem ală
turi de el și de fiunilia .șa", a declarat, într-un 
comunicat de presă, președintele Federației 
Australiene de Tenis, Geoff Pollard.

de două săp-
tămâni.(D.N.)
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Tenismena dm Rusia, campioană la US Open, va avea probleme

j
Moment grati pentru Kuznețova

I

nici o problemă în cazul celor
lalte trei jucătoare, Elena De
mentieva, Nathalie Dechy și Jus- 
n
Kuznețova a fost depistată po
zitiv cu efedrină, un ronhodi 
latator interzis prin prevederi
le Agenției Mondiale Antidoping.

StNIIlIOlllI Rafael Nadal s-a calificat 
fără probleme în turul secund al primului 
concurs de Mare Șlem al anului. Australian 
Open, după ce l-a învins cu 3 - O pe francezul 
Julienne Beneteau.(D.N.) qm» ewq

„Claudiu
Tânărul fotbalist orădean a fost lăudat de cel mai important post TV franci z, TF1

Paris (MF) - Site-rd postu
lui TV francez TF1 no ază, 
într-un articol Intitulat „Ke- 
șeru, perla galbenă”, că pre
ședintele clubului FC Nan
tes, Jean-Luc Gripond, ar 
trebui să facă un efort pen
tru a-1 mai păstra câțiva ani 
la formația franceză pe ata
cantul român Claudiu Keșeru.

„Keșeru așteaptă încă să sem
neze primul său contract că fot
balist profesionist. Este evident 
că puștiul știe bine ce vrea. La 
sfârșitul lunii decembrie nu a 
reușit să ajungă la un acord cu 
conducerea clubului, ceea ce ar 
trebui să fie un avertisment pen
tru președintele Jean-Luc Gri- 
pond, să facă un efort pentru a-1 
mai păstra pe român cel puțin 
câțiva ani. Altfel, în ritmul !n

Lomu va fl din 
nou „AII Black”

Wellington (MF) - Rugbistul 
neozeelandez Jonah Lomu. care 
a fost supus unui transplant de 
rinichi în iulie 2004, și-a reluat 
pregătirile și speră să evolueze 
din nou în reprezentativa Noii 
Zeelande începând din luna iu
nie. Potrivit Sky Television, Lo
mu va negocia un nou contract 
cu Federația de Rugby din Noua 
Zeelandă (NZRU), a cărui valoa
re s-ar putea ridica la 406.000 de 
euro pe an. „în prezent lucrez 
la capitolele viteză și coordona
re”, a declarat Lomu, care a acu
mulat 63 de selecții în reprezen
tativa A ll Blacks.

Rugbistul speră ca revenirea 
«a în selecționata Noii Zeelande 
să se producă în luna iunie, cu

Melbourne (MF) - Jucătoa- 
rea rusă de tenis Svetlana 
Kuznețova, numărul cinci în 
clasamentul WTA, a fost de* 
pistată pozitiv cu efedrină în 
urma unui control antido
ping efectuat pe 19 decem
brie, la turneul demonstrativ 
de la Charleroi.

Anunțul a fost făcut de minis
trul belgian al Sportului, Claude 
Eerdekens, informează AFP. 
„Organismul antidoping al co- 
imunității franceze din Belgia a 
fost cel care le-a testat pe cele 
patru sportive care au participat 
la acel turneu. Kuznețova a fost 

ep stată pozitiv cu efedrină, un 
bronhodilatator interzis prin 
prevederile Agenției Mondiale 
Antidoping”, a afirmat Eerde- 
kens/care a precizat că nu a fost 

cara evoluează lucrurile, cei care 
au ratat transferul său în vara 
lui 2003 (n.r. - când a fost achi- 

âm făcut ce trebuia dar 
Gilles Yapi a făcut ce era mai 

greu. îmi doream în mod 
special să înscriu în fața 

propriilor suporteri. Trebuia 
tnsă să marcher, nu conta 
cum, nu conta unde. Am 

simțit o bucurie enormă, pe 
care nu o pot descrie.

Claudiu Keșeru

ziționat de FC Nantes) ar putea 
să-și asigura serviciile jucătoru
lui la finalul sezonului”, scrie 
sursa citată, care apreciază că 
atacantul român poate ajuta for
mația FC Nantes, aflată pe locul 
15 în clasament, să se mențină 
în Ligue 1 și chiar să ocupe o 

ocazia meciului de retragere al 
fostului căpitan al echipei națio
nale a Angliei, Martin Johnson. 
De asemenea, Lomu dorește/ să 
participe cu Noua Zeelandă la 
Campionatul Mondial de rugby 
din 2007. Ultimul meci în care 
Jonah Lomu a eyoluat pentru se
lecționata All Blacks a avut loc 
pe 23 noiembrie 2002, la Cardiff, 
împotriva reprezentativei Țării 
Galilor. Oficialii din cadrul NZRU 
sunt încrezători în capacitatea 
lui Lomu, care va împlini 30 de 
ani pe data de 12 mai, de a re
veni în echipa națională. „ Am ți
nut în permanență legătura cu 
el și cu managerul său și am 
spus că la un moment dat, când 
va fi complet recuperat, vom fi 
gata să vorbim despre un nou 
contract”, a declarat directorul 
general adjunct al forului neo
zeelandez, Steve Tew.

Claude Eerdekens 

......................... ... ....................« 
tine Henin-Hardenne. Eerdekens 
a menționat că rezultatul tes
tului antidoping a fost transmis 
încă de vineri Svetlanei Kuzne- 
țova, la adresa sa din Spania, Fe
derației Belgiene de Tenis, Fede
rației Ruse de Tenis și Federa
ției Internaționale de Tenis. 
„Kuznețova beneficiază de pre
zumția de nevinovăție și poate 
solicita efectuarea unei contra

poziție mai bună ia sfitagted se
zonului. Claudiu KeșelȘha'’-'în
scris, sâmbătă, primul său gol în 
campionatul Franței, în meciul 
pe care FC Nantes l-a câștigat, 
pe teren propriu, cu scorul de 2 - 
0, în fața formației Rennes, pre
oțită de I.adjslau Boloni, în eta
pa a XXI-a a competiției.

„Eu am făcut ce trebuia, dar 
Gilles Yapi a făcut ce era mai 
greu. îmi doream in mod special 
să înscriu în fața propriilor su
porteri. Trebuia însă să mar- 
chez, nu conta cum, nu conta 
unde. Arti simțit o bucurie enor
mă, pe care nu o pot descrie”, a 
declarat Keșeru.

Sursa citată îi întrevede un 
viitor mare atacantului român 
la FC Nantes, formație la care 
mai evoluează și Florin Bratu: 
„Keșeru a sărbătorit prima sa

tre 
facă

■' primul tweuj
• Cyril **
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Românii merg mai departe
Pavel și Hănescu în turul secund la AO'S

Melbourne (D.N.) - Jucătorii 
Andrei Pavel, cap de serie nu
mărul 17 și Victor Hănescu s-au 

calificat, marți, 
în turul doi la 
Australian Open, 
primul turneu 
de Grand Slam 
al anului.

Pavel, prezent 
pentru a șasea 
SSLVu

învins în runda inaugurală, cu 
scorul de 6 - 4, 6 - 4, 6 - 0, pe fran
cezul Olivier Mutis și va juca 
în faza următoare a competiției 
cu americanul Bobby Reynolds, 
jucător venit din calificări, care 

expertize”, a subliniat ministrul 
belgian, care a adăugat că rr isiy- 
nea de a lua măsuri disciplinare 

... împotriva sportivei revine fede
rațiilor abilitate.

în presa belgiană apăruseră 
deja informații privitoare 1 fap
tul că una dintre participantele 
la turneul demonstrativ de la 
Charleroi a fost depistată pozitiv 
în urma unui control antido
ping. Kuznețova afirmase că nu 
a folosit anabolizante sat alte 
substanțe intei ise „Sunt sig iră 
că nu este vorba despre mine. 
Am fost testată de 11 ori în 
cursul anului trecut. Nu am fo
losit anabolizante sau alte sub 
stanțe interzise, așa că sunt foar
te calmă”, declarase Kuznețova 
înainte ca rezultatul testului să 
fie făcut public de ministrul 
Sportului din Belgia.

v

titularizare la FC Nantes printr-wf 
gol înscris cu sânge reee'șwțz 
victorie In fața' celor de la Ren
nes. Toată lumea este convinsă 
că, la FC Nantes, tânărul atacant 
român va avea un viitor mare. 
Sâmbătă seara, Keșeru a dat do
vadă de un tupeu uluitor pen
tru un puști de 18 ani. Nu a ezi
tat nici un moment să-și încer
ce norocul. A șutat cu stângul, 
cu dreptul, din apropierea porții, 
de la distanță, cu forță sau cu 
finețe, așa cum s-a întâmplat la 
gol, când a lobat balonul peste 
un Isaksson (n.r. - portarul for
mației Rennes) prea avansat. Tâ
nărul Keșeru a trăit o seară ma
gică. Spontaneitatea și plăcerea 
de care dă dovadă în joc sunt o 
încântare pentru spectatorii 
acestei echipe care de mult timp 
pare lipsită de viață”.

. Amatorii 
de autografe 
se luptă i 
efectiv pentru 
a primi 
iscălitura 
idolului Jpr, 
la primul. J 
turneu de 
Mare Ștem al 
anului, » 
Australian

a trecui, cu scorul de 5 - 7, 8 - 4, 
7 - 6 (8/7), 7 - 6 (7/5), de spaniolul 
Nicolas Almagro. Românul a ser
vit nouă ași și a avut peste 40 de 
mingi câștigătoare, jucând la un 
nivel înalt. Cele mai bune per
formanțe ale lui Pavel la AOT 
sunt două tururi patru. Hănescu 
l-a învins, în primul tur, cu sco
rul de 6 - 3, 6 - 4, 7 - 6 (7/1), pe 
italianul Filippo Volandri și va 
juca în faza următoare a com
petiției cu învingătorul partidei 
dintre britanicul Tim Henman, 
cap de serie numărul 7. în urma 
acestor victorii, Pavel și Hănes
cu și-au asigurat șapte puncte 
ATP și un cec în valoare de 
21.240 de dolari.

4 *
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• farmacie umană; 

•veterinară;
•cabinet medical veterinar; 

•fitofarmacie;
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Impozite mai mari pentru 
veniturile agricole

I

Deva (L.L.) - în acest an, conform Co
dului Fiscal, impozitul pe veniturile din 
activități agricole este de 16%, în creștere 

v „cu un procent față de cel din 2004. Veni- 
> tul net dintr-o activitate agricolă se sta

bilește pe bază de norme de venit. Impo
zitul pe venitul net din activități agricole 
se calculează prin aplicarea cotei de 16% 
asupra venitului net, determinat pe bază 
de norme de venit, cât și în sistem real, 
impozitul fiind final. Orice contribuabil 
care desfășoară o activitate agricolă, pen
tru care venitul se determină pe bază de 
normă de venit, are obligația de a depune 
anual o declarație de yenit la organul fis
cal competent, până la data de 30 iunie a 
anului fiscal, pentru anul în curs. Con
tribuabilii care determină venitul net din 
activități agricole datorează plăți antici
pate către bugetul de stat pentru impozitul 
aferent acestui venit, în două rate egale, 
astfel: 50% din impozit - până la data de 
1 septembrie inclusiv și 50% din impozit 
- până la data de 15 noiembrie inclusiv.

1 ■

Funcționari obligați să se 
pensioneze

Deva (DI.) - Cristian Vladu a precizat 
că anumiți funcționari publici vor fi 
nevoîți să se retragă din funcție. Este vor
ba despre „cei de vârsta a treia, care ac
tivează în cadrul Prefecturii sau în insti
tuțiile subordonate acesteia”, și care au 
împlinit vârsta legală de pensionare.

„Mie mi se pare normal ca în locul lor 
să vină oameni tineri, care au terminat o 
facultate la zi și nu au loc de muncă. Sunt 
convins că Intr-un timp relativ scurt 
aceștia vor dobândi experiența necesară 
unor asemenea posturi”, a declarat pre
fectul Cristian Vladu, amintind că în 
aparatul central al instituției sunt două 
persoane care ar fi trebuit să-și depună 
cereri de pensionare.

„Cei care au vârsta își pot continua ac
tivitatea, potrivit legii, doar cu acordul an
gajatorului, însă în instituțiile publice din 
subordinea Prefecturii vor fi nevoiți să 
iasă la pensie”, a mai spus Vladu.

Am luat ființa în 1996, pornind efectiv cu un camion, reușind ca în timp să 
mai achiziționam încă patru cu care efectuăm transport marfă intern și extern.

Ne-am creat imaginea de-a lungul anilor datorită promptitudinii și corectitu
dinii față de clienții noștri. Eficiența și rapiditatea sunt numai câteva argumente 
care demonstrează că SC Moldoviotrans SRL Deva este partenerul ideal pentru 
succesul dumneavoastră.

Avem colaborați excelente cu partenerii externi din Germania, Franța, Italia, 
Belgia și suntem » «chiși în continuare la colaboratorii externi.

Ne considerăm o firmă cu trecut și viitor, cu perspective deschise spre toate 
domeniile care mi nmraie de serviciile noastre. Trăsăturile care ne definesc sunt 

ța noastră, ambiția de a ne duce la bun sfârșit Serviciile, 
r. dotare se ridică ia cele mai înalte standarde europene,

încrederea în expert
Camioanele MIAN

au o capacitate de 90 mc și sunt acoperite cu prelata, iar angajații reprezintă 
cu onoare imaginea firmei noastre în fără și peste hotare.

Șoferii noștri au multă experiență în transport și garantează că marfa ajunge 
la timp și în siguranță la dienți.

Putem fi contactați la tel.0254/2»8ut90, 0723/514.843 sau 0788/340.581 
E-mail: moldoviotrans@zappmobile.ro.
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ACUPUNCTURA 
HOMEOPATIE 

Tratamente cu substanțe de origine 
vegetală, minerală, animală 

Cabinet medica} "ECHINACEEA" - 
dr.GHIȚA CARMEN, 

medic specialist medicină generală - pedi
atrie, homeopatie, acupunctură, 

Deva, Str.'Dorobanți, bl.i2, sc.C, ap.25, 
tel.0254-219999 sau 

0254-234815, 0722/567208.

Cozma - Judecat ia 
Craiova

Deva (M.S.) - Procesul fostu
lui lider al minerilor din Valea 
Jiului, Miron Cozma, prin care 
acesta contestă mandatul de 
arestare emis în luna decembrie, 
după ce fusese grațiat prin de
cret emis de fostul președinte Ili
escu, ar putea avea loc la Tri
bunalul Craiova. Cozma a fost 
adus, ieri, în fața magistraților 
Judecătoriei Sectorului 5 Bu
curești, care a luat în discuție 
contestația depusă de Cozma. 
Din oficiu, instanța s-a sesizat că 
nu este competentă în acest caz, 
deoarece Miron Cozma se află în 
prezent la Penitenciarul Craio
va. în consecință, judecătorii au 
cerut declinarea competenței și 
trimiterea cauzei la Judecătoria 
Craiova.

Miron Cozma a cerut con
ducerii Penitenciarului Craiova 
să-i fie acordate îngrijiri me
dicale, întrucât suferă de hiper
tensiune arterială și cardiopatie 
ischiemică, iar în ultima pe
rioadă starea sănătății sale s-a 
degradat.

Avocatul lui Miron Cozma a 
solicitat transferul clientului său 
într-un penitenciar de pe raza 
Judecătoriei Sectorului 5.

Au trecut la 
Frefectură

Deva (D.I.) - Prefeetul 
județului Hunedoara, Cris
tian Vladu, a anunțat că la 

începutul 
acestei săp
tămâni a 
semnat 
cele două 
ordine de 
preluare în 
subordinea 

Cristian instituției
Vladu. a două ser

vicii pu
blice comunitare. Este vor
ba despre serviciul de pa
șapoarte și cel de înma
triculări, radieri, permise 
de conducere și examinări 
auto. „Ordonanța de ur
gență a fost dată din anul 
2001, însă abia acum ea a 
fost pusă în practică”, a de
clarat Vladu. în același 
timp a fost trimis la Bu
curești un proiect pentru o 
hotărâre de guvern privind 
preluarea de către Prefec
tură și a fostei clădiri a 
BNR-ului, filiala Deva.

Nu sunt bani de vaccin
Deva (T.S.) - Potrivit farma

ciștilor hunedoreni, foarte puți
ne persoane își cumpără un vac
cin antigripal. în opinia acesto
ra, principalul motiv este lipsa 
banilor.

„în condițiile în care o doză 
de vaccin costă între 200.000 și 
235.000 de Iei, mulți hunedoreni 
preferă o cană de ceai fierbinte. 
Sau apelează la un tratament cu 
aspirine. Care de cele mai multe 
ori este ineficient”, spune Ele
na Stoica, farmacist. Vaccinarea 
antigripală este deosebit de im
portantă pentru sănătatea oa
menilor, susține Irina Mihăiles- 
cu, farmacist.

„Dacă cineva ar face un cal
cul al cheltuielilor pe care le are 
cu tratamentul medicamentos, 
ar ajunge la concluzia că un vac
cin este mult mai eficient. Din 
păcate, cei mai mulți se gândesc 
că iarna aceasta nu se ror îm
bolnăvi. Și acționează mar în 
cazul în care au fost atinși de 
gripă. Dar ceea ce este grav este 
că prin slăbirea imunității or
ganismului sunt posibile apari
țiile unor complicații, cum ar fi 
boli ale plămânilor. Cu toate 
acestea, chiar dacă mulți conști
entizează acest lucru, nu-și per

mit să aloce din bugetul familiei 
și suma necesară unei vac
cinări”, este de părere Irina 
Mihăilescu.

Sănătatea trebuia protejată.

Denumire societate_________________Localități ________Adresa________________________ Meserie________________________________ Nr.loc

ta*

KREDITA UNIVERSAL SRL
' ■. t

POPAS CARAIMAN SRL DEVA barman

S.C. ELEDI COM SRL DEVA OITUZ, 40 barman

CRISTINA COMIMPEX SRL barman

BIS GLIGOR SRL DEVA DOROBANȚI

/ -ZorASWIB ' ■ • ‘ Str.PRhSAZDLUk S6
HUNEDOARA LIBERTĂȚII, 8/10

DUCUREȘTI ȘCOALA FLOREASCA, 3 analist

DECEBAL

SANTUHALM, 67E

agent de pază, control acces, ordine și intervenție 5

DEVA
CLOȘCA.» < ’

ILDYANDOR COMPREST

barman

____
DEVA

mailto:moldoviotrans@zappmobile.ro
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SC EUROCONSULT SRL ARAD ilala Dova, societate cu principal obiect de activitate 
reorganizarea șl lichidarea judiciară scoate la vânzare prin LICITAȚIE DESCHISĂ CU STRIGARE bunurile Imobile 

și mobile aparținând SC BRUTĂRIA NEAMȚ IMPORT EXPORT SRL Deva, astfel:
- Clădire brutărie ■ Obiectivul este situat în municipiul Deva, șoseaua de centură E 68. Prețul de 
pornire al Hcttațle! .000,000.000 M * TVA.
■ Grajduri borine - Obiectivul este situat în comuna Rapoitu Maro, sat Bobălna. Prațul de pornire al 
licitației este de 480.000.000 lei + TVA.

Bunuri mobile specifice procesului de producție în panificație: (cuptoare de coacere DAMPF, malaxoare aluat, 
cărucioare de cuvă, cărucioare dospitoare, cernător făină, dozator făină).
Licitația va avea ioc în date de 1 februarie 2005, ora 14.00, la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Kogălnloea.iv 
nr. 4. et. 1, cam. 18.
în caz de neadjudecare, licitația se va relua în datele de 02.02.2005,03.02.2005,04.02.2005 la sediul lichida
torului.
Pentru a intra în posesia caietelor de sarcini, a regulamentului de licitație sau pentru a obține mal multe In
formații vă rugăm să contactați Departamentul Marketing, c.j. Savin Cristian Rista, la tel. 0254/231.279, 
0741/131.937 sau 0745/457.229.

SC EUROCONSULT SRL ARAD - Aliata Deva, 
lichidator al SC STAR TRANS SA Petroșani - în faliment, 

ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE în vederea valorificării următoarelor bunuri 

din patrimoniul SC STAR TRANS SA Petroșani:

■ Grup Electrogen_______________________ 7.000.000 lei
■ Role Transportor cu bandă 20.000.OOOÎel
■ Autodubă Roman 31-HD-3920 7.000.000 lei

Licitația va avea loc în data de 1 februarie 2005, ora 11.00, la sedi
ul lichidatorului din Deva, str. M. Kogălniceanu, nr. 4, cam. 18, et. 
1, jud. Hunedoara. în caz de neadjudecare, licitația se va relua în 

datele de 2, 3, 4, 5 februarie 2005.
Informații la tel. 0254/231.279,0741/141.937 ■ Savin Cristian Rista.c

SC EUROCONSULT SRL ARAD * FHIala Deva, 
lichidator al SC DEZMEMBRĂRI CONSTRUCȚH MnAUCE ȘI LEMNOASE : 

HEPHAISTOS SRL Hunedoara ■ în faliment ■ organizează LICITAȚIE te vederea 
valorificării următoarelor bunuri:

- Teren și oonetructll te suprafață de 660 mp. 3WJOO.OOCte + TVA
■ Dubiți pentru transport 7.
■ Dada 1310 8.
Licitația va avea oc M (teu de 1 februarie 2005, ora 13.00, la 
torului din Deva, te. M. KogăMceanu, nr. 4, et. 1, cam. 18, jud. Hunedoara, 
în caz de rreaitaecare licitația se ve relua in datele de 2 februarie 2005, 3 

irul 9 2005 și 4 februarie 2005.
Informații privind caietul de sarcini șl taxa de participare la licitație se obțin la 
sediul lichidatorului seu la tel. 0741/131.937,0745/457.229.
Persoană de contact c.j. Savin Cristian Rista.

SLfl. “RffllftMlll PARP
SjL HHIWEIMMIU

■ •
.4

Ta:23O.WO.2J3.0Oi 233.180

wwwfelmd.ro, «lmaiesniaft.ro
MobHIsr de apartament,

SC EUROCONSULT SRL ARAD - Filiala Deva, 
lichidator al SC TRANSSTOC SRL - în faliment - ORGANIZEAZĂ UCITATIE în 

vederea valorificam următoarelor bunuri din patrimoniul debitoarei: 
Inip otoctroaen Import Germanii 300.000.000 Id ♦ TVA

■ Buldozer 180.600.000 lei ♦ TVA
■ Autobuz Fiet H0-03-FDB 100.OW.000 lei + TVA
- Autotumm Dada 1310 HPO4-AND 76.000.000 tel + TVA
- Cteatear AN0R6— 1.000.000 lei + TVA
- Caictatw RG M40Q 9OO.OO0W + TVA
■ Imprimantă EtreorrFX 1170 900.000 M * TVA
• Calcutator ftO 11366 200.000 lei + TVA

Licitațiile vor avea ioc în zilele de 1 februarie 2005, 2 februarie 2005, 3 fe
bruarie 2005, 4 februarie 2005, ora 11.30, la sediul lichidatorului din Deva, 
te. M. Kogălnlceanu nr. 4, et. 1, cam. 18, jud. Hunedoara.
Informații suplimentare privind organizarea și desfășurarea licitației se obțin la 
sediul llcnldatcruiul. la tel. 0254/231.279, 0741/131.937, 0745/45' 
Persoană de conferă Savin Cristian Riște.
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SABIS ] Sobis Consuli caută pentru clientul 
CONSULT 1 comPan^e distribuitoare de

\ materi#e cte construe

Director vânzări produse de 
morărit și panificație 

Cerințe:
- Experiență minimum 2aniîn vânzări imnuri 
de larg consum

■ O bună cunoaștere a pieței de vânzări
- Abilități de negociere, vânzare și comunicare
- Capacitatea de a lucra într-un mediu dinamic 

Persoanele interesate sunt rugate să trimită 
un C.V. la nr. de fax 713421 sau la sediul 
ciatății din strada Mihai Viteazul 
doara.

— Com me de current intern.
ANGAJEAZĂ CURIER ZONAL DEVA:

Cerința
- Domiciliu stabil în Deva
■ Posesor autoturism propriu
- Cunoștințe operare PC
- Dinamic, entuziast, carismatk

M Wrt'
- Preluare, irarea comenzilor la solicitarea dtențlor

Se oferit
■ Salariu motlvant
■ Telefon mobil
- Acoperirea du uieiiior de întreținere s - ■ ■

Cel Interesați pot trimite G.V .-urile la ta nr. 0263/214251,

Cerințe;
• Stadii superioare (stadii tehnice de preferat);
• Experiență fri vânzări; 1
• Bune abilități de comunicare, promovare 

produse și negociere;
• Disponibilitate la deplasări în județ.

Șe.Qfecă;
• Pachet salariat atractiv;
• Autoturism de serviciu;
• Oportunitatea de a lucra într-un mediu dinamic 

și profesionist.

Kă rugăm trimiteți CV-urile la fax: 0269 24 32 
84 sau. e-mail- nana. merceafQsnbis. rn până cei 

târziu la data de 31.01.2005.
Numai candidatii selectați vor fi contactați.

Skoda Octavia 1,9 TDI, af. 2003, 
diesel, full-option. Preț 10.950 euro.
Tel. 0727/228473.

Mercedes Vito, af. 1996, full-option,
6 locuri. Preț 11.800 euro, negociabil. 
Tel. 0726/394003.

[ANUNl

dispozitive mad 
miercuri 19

otestaWitte/

Ford Mondeo, af.1995, benzină, 
airbag, trapă, ABS.
Preț 5.000 euro, negociabil 
Tel. 0254/611939.

Opel Corsa, af. 2001, airbag, ABS.
Preț 5.750 euro, negociabil. Tel. 
0744/511964; 0722/596940.

Peugeot 306 XN, af. 1996, benzina, 
servo, alarmă, CD.
Preț 4.200 euro, negociabil.
Tel. 0745/816788.

VW Polo, af. 2004, benzină, ABS. Preț
8.300 euro, negociabil.
Tel. 0721/707741; 0726/375741.

Dacia Break, af. 1993. 
Preț 38 mii. lei.
Tel. 0727/622104.

Opel Astra Caravan, af. 2001, full-op
tion, diesel. Preț 8.200 euro.
Tel. 0722/403183.

Ford Escort 1,8 D, af. 1991.
Preț 3.100 euro, negociabil. 
Tel. 0742/681512.

VW Golf III, af. 1992. servo, trapă, 
alarmă. Preț 4.850 euro, negociabil. 
Tel. 0722/527029.

BMW 324 D, af. 1985, diesel, trapă. 
Preț 2 400 euro, negociabil.
Tel. 0743/139595 ; 0723/643300.

Dacia 1310, af. 2003, unic proprietar. 
Preț 145 mii. lei.
Tel. 0741/674881.

1 ¥

wwwfelmd.ro
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itări (67)
*’ !*tajl, decomandată + 

1/2 boxă 650 milioane lei, negociabil. Tel. 
0722/693683,211021.

imoDiie chirii (29)

Cumpăr garsoniere >’20
• ofer am '.hiriere In Deva spațiu comercial 
ultracentral 30 mp, în prezent amenajat casediu 
firmă. Tei. OTZZ'&OB.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)cu pritaM majoratiM. dorim drag! lastre 

Silvia Dincâ ii.ioftă sănătate, o viață fericită și 
îndeplinirea t>rtivor «>Dtcctiveici propuse. Cu 
toată dragostea din pa te? "ărintil t bunicilor 
șialuiAtHa.

ontor at ipă. oaz, parcfr geam la baie. preț 
700 milioane lei, ocupate imema* Tel. 
0745/356077.

• primesc to gazdă eleve de la țară cordiți I 
foarte bune, centrală termică, apometr ipaita- 
ment zcnaAstoria,înaproj «rea no 2lor Traian 
Eneraetic. Grioore Moisil. Tel 229897.

• vând iapă, căruță, ham, cazan țuică 100. litri, 
Te 727/373674.
• vând pui pechinez alb cu pete, deosebit, 
vaccinat Tel,218562.

• apretaawat, i camere, semidecomandat 
dacia, etaj 1, modificat, 700 miiioo.dc iei. Tel 
224182.07237499284.
• regsntapartament,3camere, decomandat, 74 
mp, amenajat, (ne)mobilat centrală climă 
faianță parchet/parphet laminat zona 
Bălcescu, etaj 5/10, proprietar. Tel. 0722/451732, 
0741 044521

Vând case, vile (13)

• casă to Deva, sau schimb cu apartament 2-3 
camere, etaj 1, zonă centrală Tel. 0254/215795. 
•țasă, curte si grădină Turdaș, nr. 190. Tel. 
24475Q

■ 1000 mp tteret rona Deva la 3 km, bun 
V cas2 facilităț curent, oaz. 

o/lEo
• 1900 mp teren, intravilan, cu tilități «i 
Simeria, excelent pentru pensiune grement,: 
locuință sere sau activrtăl industriale Terenul 
este drept amplasat în zonă frumoasă sub 
pr I pieței. Tel. 0745/418932.
• teren totrarttan pentru construcție casă în 
Șoimuș, fs 12 m, s 1200 mp, facilități gaz, curent 
la poartă Tel. 220269,0746/029058.
• vând 10 parcele teren a 500 nc. zona 
Căprioa Ta. 211124.
• vând loc de casă Deva Al. Vlahuță nr. 17, 
fațadă 22 m, preț 10 euro/mp, aproximativ 1368 
i np. Tel. 211951, după or» 11 (dani,ie;ița).
• vând teren intravilan la șosea, Hunedoara, 
ană, gaz. curent, suprafață olană<; euro/mp. 
Te1 0723/naK-

Auto românești (36)

• vândDadiiis> tarebună Ereț25milioane 
lei, negociabil. Tei 14198.
■ rând Dada 1310, iitare bună af 1986, preț 21: 
min larn lei, negodeM Tel. 214198
• vând Dac ogai culoare verde ficus, me.a 
lizat închidere ce ntra'rzata. CD player, boxe. Tel 
<7441914451

Auto străine (37)

• ni r - stra 1.7 DTI, Caravan, argintiu, af 
2001,18.000 lan, CI, nerulatăîn țară, preț 7800 
euro.nl "724/188610.
• .*nd Opel Astra DTI Limousine af 2001, 
110/XX) km, cuibare aibă, CI, nerulată în țară, 
8200 euro. Tel'7M i8861r,

Ițele (61)

• cumpăr ropateu. Tel. 0745/662433. 
0724/278233.

Pierderi (62)

Vând case de vacanță (15) Vând spații comerciale (25)
Camioane, remorci (39)

pierdut cimet asigurări sănătate pe numele 
Lunean Daniel. Se declarând!.
• ntordiK carnet asigur rări nătae pe urnele 

utaru Rada S? ieciară nul.
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Ud ea Doinei din Ohaba de sub Pâra.
• pierdu «t asigurări’sănătate pe numele 
Zăicănaru Dragoș Răzvan. Se declară nul.
• pierdut carnete asigurări sănătate pe numele 
Diriiș Gheorghe și Diniș Constantin Felician. Se 
declară nula
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Silagni Maria Ileana Se declară nul.

Cu adâncă durere ții dor soția, nul 
și nepoții amintesc celor care 1 au 
cunoscut și stimat că in data de 19 
ianuarie 2005 se împlinește un an 
de la treueiea în neființă a celui 
care a fost un soț, tată și bunic 
deosebit

ing. MAIORESCU EMIL
Parastasul de pomenire va avea 
Ioc sâmbătă 22 ianuarie 2005, la 
Catedrala Sf. Nicolae din str.
Avram Iancu Deva, ora 9.

■ casă de vacanta construcție ’™i 2, D+P+E I 
țațlunea mortar -traja, ’ < nete ceco.nan- I 

te 3 băi, 3 wc, sc 180 mp toate utilitățile, 
faciUrăti un U» 7/2004 Tel. 0723/320995.

• vând hală industrială situată pe DN7, 
suprafață construită 720 mp, st 2360 mp. 
Relații la tel. 0788/368589,0788/368592

• vând autocamion cu macara 3 + 5 for ie, neîn
matriculat, preț negociabil. Tel. 0722 772477

Prestâri servicii (72)

Vând garsoniere (19)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• garsonieră cartier. icia, etaj 4,400 milioane 
lei. Te 224 »’ 0723/499284

• vânil fostul Agror ec, 2 ateliere, depozit 
carburant rr agazk grup social, teren 2060 mp 
transformator propriu trifazic, Lăpușnic, 
șoseaua Deva ■ Timișoara. Tel. 0722/211359.

parte a unei corporații ihtemațbnale mass-media tare deține 
M|Ui|lf||l poziția de lider ta publicarea de ziare și servicii Internet în 
wUIrelUilL vested Austriei, în nord-estul Ungariei, cât și in județele Bihor, 

LIDCn Țjjjjjș, Caraș-Severii Hunedoara și Satu Mare

A

caută pentru dezvolta ea echipei In Deva, Hunedoara, Orăștie, Braa 
Simeria

AMBULANȚI
Vrei să câștigi în 4 ore cât ai câștiga în 8 ore?

Cerințe:
e program de lucru între orele 6,00 -10,00;
e seriozitate;
• dinamism;
e abilități de comunicare.
Oferim:
• salariu fix + comision;
• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr;
e un loc de muncă modern eigur;, .... mniwtarfprh b-i
e echipament. 
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa: S.C. Cuvântul liber SA, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, sau la tel. 211275. 
Persoană de contact:
Sorit, 1 Sârmai, tel. 0788/275878.
e-mail: sorina.sarmai<ainformmedia.ro

JURNAL

corporație internațională nass-media care dețin» poziția 
de lider în publicarea de ziare și serviciiinternet în vestul 
Austriei, în nord-estul Ungariei, cât și în județele Bihor, 
Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara și Satu Mare

ANGAJEAZĂ
Operator calculator

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

- salariu atractiv și bonuri de 
masă
-posibilități de training
-un loc de miincă modera și sigur 
-atmosferă deschisă alături de un 
colectiv tânăr.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesai, așteptăm CV-urile 
dumneavoastră până Ia data de 08 februarie 2005, ora 12.00. 
Numai persoanele selectate vor fî contactate pentru interviul 
din 9 februarie 2005, ora 12.00.
CV-urile se vor aduce la sediul redacției din Deva, Str. 22 
Decembrie, nr. 37 A sau se vor trimite prin fax: 218.061, sau 

prin e-mail: iaura.contraiainformniedia.ro. 
Persoană de contact: Laura Contra.
Alte informații la tel. 0254/211.275 int.8805 sau 
0788/513.875.

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

ANGAJEAZĂ
Organizator abonamente
Condiții:
- cunoașterea foarte bună a 
localității ih care domiciliază;
- capacitate de convingere;'
- ftfirinrJ-tatș;
- abilități de comunicare.

Oferim:
- lucru într-o echipă tânără și 
dinamică, \
- med de lucru profesional și 
competitiv, ’
- salariu atractiv in funcție de
realizări. ‘ ; l

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

difuzării sau prin poștă pe adresa: Inform Media. 
330161, Deva, Bdul 22 Decembrie,nr 37A(clădirea 

Cepromin)
E-MAIL: sorina.sirmai@infprinmedia

v

• cumpăt abkant șl ghilotină manuală pentru 
tablă. Tel. 0744/602431, f 54/2221

- «Am abricht cu circular și mandrină. 
coi ipres" cu pistol de vopsit, ambele cu 
motdar monofazlce, preț negociabil fel 
263596
• vând tractor U 650 cu toată gama, plus 
remorcă și piese Schimb, preț negociabil Tel. 
282979.

• Cabinet medical asociat Juca* 
Crițdor, Str. Monumentului, nr. 25, 
otert servicii de medicină generată, 
stomatologie, radiografie dentară. 
Cabinetul este dotat cu aparatură de 
ultimă generație. T< UM/416836.

Moto-veio (41)

• vând câructor pentru nanc-Kx, stare de 
funcționare. Cumpăr bicicletă Moft (cu 3 rații- 
Hațeg, tel. 777292.

Piese, accesorii (42)
• vând curele din piele, noi, pentru mașini de 
cusut casnice. Tel. 224182,0723/499284.

• detectiv print adun probe tribunal, fond 
funciar, divorț, recuperez animale, obiecte său 
sume în litigiu. Tel. 0745/231153,225678.
• efectuez transport marfă Deva-Timișoara,
preț negociabil, în funcție de geutate și volum, 
maximum06tone.Tel.0740/420521. ;
• efectuez transport marfă, local ș< ierurban 
cu autoutilitară de 3,2 tont utîi. Duba este 
prevăzută și cu stendere pentru confecții L 600,1 
2W, h 230. Tel. 229611 -’40/953297.
• medftez fenk ngleza. ifaselz I-IV, în Hune
doara (atestat limba engleză). Tel. 0724/238991.
• servicide calitate pentru repararea mașinilor 

I decusui.Tel 224182 0723/499284.
• mediei meâtewriirt orice nivel. Lucrez numai 
cu un singur elev. fel. 0788/25011?.

Mobilier și interioare (47)

• vând urgent mobilă: sufragerie, bibliotecă 
cameră combinată, fotolii, preț convenabil. Tel. 
221874

• Nu ești mulțumit de salariul tău? După 
orele de program ți-ăi putea suplimenta 
veretal. 0 companie ițio ă 
cunoscută în România de 11 ani, oferă posi
bilitatea unor câștiguri. Suplimentare, 
Trebuie doar să suni la 0722/676066

Cu aceeași adâncă durere și dor 
fiica, nepotul și strănepoții 
amintesc celor care au cunoscut-o 
că în aceeași dată de 19 ianuarie 
2005 se împlinește un an de la 
trec e rea in neființă a celei care a 
fost o mamă și bunică iubitoare 
harnică și bună

MAIORESCU MARIA
Dumnezeu să-i odihnească în 
pace.

Vă vom plânge cât vom trăi.

Televizoare (48)
• vând televizor color, mană germană, stare 
foarte bună de funcționare, diagonala 67 cm, 
pr^rralgpe ți, ne^piăbii. Tel. 0254/219385,

• poseser autoturinn, execut prestări servicii 
centra cost eventual angajare în comodat 
Informații tei. 218174 Jună ora 17.

• tefewredKfoz regent orice fel de material 
(tanări (te diplomă rw ate. proiecte, b 'du..
in orice format cu predare pe dischetă sau CD ta 

- pfsțut deSQ0Qle&!pagină-Iel.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

Soîicitâri locuri de munca 
(73)

•societate cMMretalâ vinde antene 
satelit digitale, fără abonament, 24 
programe românești, preț 6.5 milioane 
lei, un an garanție, deplasare și montare 
gt.aUl ' sl. 0723/481776 «745/S40474

• vând sperat foto, calculator stare bună Tel. 
211546

• vând câckdt și auier nurcă, noi, preț nego
ciabil. Tel. 21.826

• Vând urgent aragaz 3 ochiuri și cuptorde Satu 
Mare, are bizil preț 13 milioan ei, nego- 
ciabiL Tel. 0745/343093.

• abeotvretaM Facultatea de Inginerie Sibiu, 
secția inginerie economică, cunc ‘Jrrțe operare 
PC (Catia, Word, Excel, Autocad) doresc anga
jare. TeL 0742/270036 • sacfetete co>. snouează sudori

autorizați, cu poanson, to danwahil 
stnăfovMr matale*. Tai. 0S4CB75U.

TeL 219147,

locuri de munca (74)

toare. Condiții: <»Derii!ntfS.'i domeniu.

Informații lâ tel. 230036.

• soctetate comarcialâ anaaiează inoiner. 
absolvent calculatoare. Relații la tei. 230449 
sau 211446

•SC MMto C pai SR ieva, Str. 
Rândunlcil nr. î. ai-c^emâ persona" 
pentru munca fă domiciliu a produselor 
tricotate și croșetate si experți în vânza
rea mărfurilor în țară; IWIHa întreprin
dere și ia tel. 0254/206094,0722/258116.

cttor pentru prad 
melamlnat Tel. 07»

tom?«LriuatraS.

Relații la tel. 0721/274331.

EVIDENTIAZĂ-TE!
r

Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
Încearcă variantele speciale contra cost.
ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONULI

BL,.
{• chioșcul de ziare de lângă
i Comttm;
i • chlopcul de ziare din stația
i de autobuz Orizont^ Micro 15; 
i • chioșcul de ziare de lângâ 

‘i Galeriile de Artă Florină; ;
I • chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul (ie ziar, nterscmla 
Zamflrescu B- dul Decebai.

CUVÂMIML

i

i

Anunțurile se preiau zimia, înin .« , âși 14 iaseaiui roăacției și ee vo< publtoa ir> păfiMâe 
mică publicitate a cotidianului noatru. Redacția nu ișl asumi responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mici publicitate.
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0 Cadou pentru Papa. Un monopost Fer
rari în miniatură i-a fost oferit luni Pa
pei loan Paul al ll-lea, la o întâlnire cu

' președintele scuderîei italiene, Luca 
: Cordero di Montezemolo, și piloții Mi

chael Schumacher și Rubens Barrichello.

0 Pentru fonduri. Peste 60 artiști cele
bri în Franța, printre care Charles Az
navour și Johnny Hallyday, au înregistrat 
o melodie a lui Patrick Bruel, „Et puis 
la terre", destinată să strângă fonduri 
pentru ajutorarea țărilor asiatice.

Consilierii la anchete
Londra (MF) - Camera Comunelor din 

Parlamentul britanic va face cercetări 
privind anturajul prințului Harry, pentru 
a înțelege cum a putut acesta să apară 
deghizat în nazist la un bal mascat.

Conform The Times, comisia de con
trol a afacerilor publice a Camerei Co
munelor ancheta, începând cu 7 februa
rie, modul în care sunt aleși consilierii 
prințului Harry.

Sir Michael Peat, șeful personalului 
prințului Charles și al celor doi fii ai săi, 
William și Harry, va fi chemat să depună 
mărturie în fața acestei comisii, în 
prezența camerelor de filmat.

luni pe tricicleta
Hong Kong (MF) - Un aventurier bri

tanic a ajuns în Hang Kong după o călăto
rie pe bicicletă de zece luni, timp în care 
a pancurs^peste 20.000 de kilometri.

Edwartf Genochio (27 ani) a făcut 
această călătorie pentru a strânge fonduri 
ce vor fi donate unei organizații caritabile 
pentru persoanele cu handicap.

J

Londra (MF) - Un motan 
care a pierdut cinci kilo
grame în nouă luni a fost 
numit campionul la slăbit al 
animalelor de casă din 
Marea Britanie, informează 
site-ul Ananova.

Mischief

Motanul pe nume Mischief 
(șase ani), din Stevenage, a pier
dut 38% din greutate, ajungând 
în prezent la o greutate de 6,3 
kilograme.

„Mischief nu putea nici să in
tre pe locul special pentru pi
sici din ușă și nici să se spele 
singur”, a spus stăpâna anima
lului, Sharon Harding.

Mischief și-a împărțit premi
ul cu un labrador negru pe 
nume Max, care a slăbit de la 
55 kg la 33 kg în mai puțin de 
șase luni.

Câștigătorii au primit fiecare 
mâncare pentru animale pentru 
o perioadă de un an, accesorii în 
valoare de 500 lire sterline fie
care și bonuri de călătorie de 
câte 2.000 lire sterline.

Londra (MF) - Premierul 
britanic Tony Blair și zeci 
de vedete din toată lumea âu 
participat, luni, la progra
mul UK Radio Aid, transmis 
de sute de posturi comer
ciale din Marea Britanie și 
al cărui scop este strângerea 
de fonduri pentru ajutorarea 
victimelor dezastrului din 
Asia.

Realizatorii maratonului de 
12 ore au estimat că aproxima
tiv 28 milioane de ascultători 
vor trece, de-a lungul zilei, pe 
frecvențele pe care poate fi as
cultat programul. Ei au adăugat 
că se așteaptă să strângă pește 
10 milioane de euro din donații 
ale ascultătorilor și ale postu
rilor de radio.

Guvernul britanic a strâns de
ja 75 milioane de lire sterline în 
vederea sprijinirii națiunilor 
lovite de dezastru. La rândul 
său, publicul din Albion a do
nat în același scop peste 100 mi
lioane de lire sterline prin inter
mediul unor organizații private 
de caritate și ONG-uri inter
naționale.

Sharon și Mel C. (Foto: EPA)

La programul-maraton UK 
Radio Aid au luat parte, pe 
lângă Tony Blair, celebrități ca 
Sting, membrii trupei Franz 
Ferdinand, componenții trupei 
americane Scissor Sisters, Sha
ron și Ozzy Osbourne. Jamelia 
și Bryan Adams au cântat în di
rect. Actrița Minni Driver și fos
ta componentă a Spice Girls, Mel 
C, au conversat cu publicul.

Mânu)

Mecca (MF) - Circa două . 
milioane de musulmani, din
tre care 1,5 milioane sosiți 
din întreaga lume, au în
ceput marți, sub o atentă 
supraveghere, pelerinajul la 
Mecca, în Arabia Saudită.

Pelerinii au început, din pri
mele zile ale acestei luni, să se 
îndrepte către orașul natal al 
profetului Mahomed, pentru a 
participa la marea reuniune a- 
nuală, care va culmina astăzi cu 
oprirea pe Muntele ^rafat, din 
apropiere de Mecca.

Arabia Saudită â mobilizat 
50.000 de polițiști pentru a pre
veni orice incident care ar putea 
perturba buna desfășurare a 
pelerinajului de la Mecca. For
țele, de ordine vor asigura o cir
culație cât mâi bună a mulțimii, 
pentru a evita repetarea trage
diilor din ultimii ani, soldate cu 
sute de morți. în 2004, 251 de 
pelerini au murit zdrobiți sau

MII do pelerini s-au rugat la Kaaba. (Foto: epa>

asfixiați la Mina, în apropiere de 
Mecca.

Pelerinii s-au deplasat, marți 
seară, în valea Mina, unde au

petrecut noaptea în corturi, îna
inte de a merge la muntele A- 
rafat, pentru ceremonia care 
simbolizează Judecata de Apoi.

Joi, în ziua Aid al-Adha, prin
cipala sărbătoare musulmană, 
pelerinii se vor deplasa la Mec
ca, iar majoritatea vor sacrifica 
miei, în amintirea sacrificiuluî 
lui Abraham.

Pentru a face față cererii, co- 
mercianții saudiți vor importa 
mai mult de un milion de miei, 
în special din Sudan și Uruguay, 
a declarat Șayed Abdelrahman, 
responsabil pentru controlul ve
terinar în portul Djeddah.

Vineri și sâmbătă, pelerinii se 
vor întoarce la Mina pentru a 
arunca pietre în stelele funerare 
care îl simbolizează pe Satana, 
acesta fiind ultimul ritual al pe
lerinajului.

în așteptarea începerii ritua
lurilor, pelerinii și-au petrecut 
timpul rugându-se în Marea Mos
chee, principalul loc sfânt al is
lamului, sau la Kaaba, un edifi
ciu cubic către care musulmanii 
din întreaga lume se orientează 
atunci când se roagă.

Au fost nominalizați la premiile BAFTA

Se teme de fluturi
Hollywood (MF) - Actrița Nicole Kid

man a mărturisit că se teme de fluturi, 
această fobie datând încă din copilărie. 
Vedeta a încercat de nenumărate ori să 
scape de această problemă.

„Dacă mă întorceam acasă de la școală, 
iar cel mai mare fluture pe care vi l-ați 
putea imagina s-ar fi aflat pe poartă, aș 
fi fost în stare să sar gardul, să mă strecor 
prin spatele casei, sau orice altceva, doar 
ca să evit intrarea pe poartă”, a spus ea.

Kidman a spus că a încercat să scape 
de această fobie intrând într-o cameră cu 
fluturi exotici de la Muzeul de Istorie Na
turală din SUA, unde a așteptat ca fluturii 
să se așeze pe ea. însă totul a fost în 
zadar. Ea a spus că preferă să sară din 
avion sau să fie acoperită de gândaci de 
bi rie, decât să simtă fluturi pe piele.

Londra (MF) - Proaspătul, 
câștigător a trei Globuri de 
Aur, „The Aviator”, a adunat 
cele mal multe nominalizări 
- 14 ia număr - la premiile
BAFTA - British Academy of 
Film and Television Arts.

Printre categoriile la care a 
fost nominalizat „The Aviator” 
se numără cele pentru cel mai

bun film, cel mai bun regizor 
(Martin Scorsese) și cel mai bun 
actor (Leonardo DiCaprio).

în cursa pentru cel mai bun 
film din 2004 au intrat și „Eter-

land” și „Eternal Sunshine of 
the Spotless Mind”, la categoria 
cea mai bună actriță.

Ea se va lupta pentru acest ti
tlu cu Charlize Theron, Imelda

nai Sunshine of the Spotless 
Mind”, „Finding Neverland”, 
„Vera Drake” și „The Motorcy
cle Diaries”. Kate Winslet a fost 
nominalizată pentru două roluri 
ale sale, din „Finding Never-

LA FERMA, PE VREMURI. 
NE PLICTISEAM DE 

MOARTE.

Staunton și Ziyi Zhang. ■
Cel mai bun actor ffijTfi de

semnat dintre Gael Gaga Ber
nal, Jamie Foxx, Jim ctgjjțy și 
Johnny Depp. PremifleJ||yTA 
vor fi acordate în 12 fiftuarie.
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