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Ancheta demarată de Poliția Municipiului Deva a scos la iveală ^atvăratu agreso*
Cornel Bistrean

două partide

, (Fofo KMnaaU

Ben CM.N.) - Deși nimeni nu 
recunoaște, bătaia pentru ciola
nul care Înseamnă funcția de in
spector general al Inspectoratu
lui Șqolar Județean a intrat in
tr-o nouă etapă. După ce luni, 
Simion Molnar, fost subprefect și 
actual vicepreședinte al PUR 
Hunedoara, a declarat ziariștilor 
că el va fi noul inspector gene
ral, lucru negociat deja cu pri
mul ministru, ieri am auzit cu 
totul altceva. Mircia Muntean, 
președintele PNL Hunedoara, a 
spus că despre acest lucru nu se 
știe nimic, iar de schimbările de

Titluri de proprietate -116%
Deva (M.S.) - Trei localități din județul 

Hunedoara s-au aflat, pentru o vreme, în 
situația de a avea eliberate mai multe ti
tluri de proprietate decât beneficiari ai 
acestora. Situația a fost descoperită de pre
fectul Cristian Vladu, la o analiză cu mai 
muiți primari. Titlurile de proprietate fu
seseră eliberate in proporție de 116%, in 
Ribița, 104%, în Mărtinești, și 103%, în 
Călan, cu toate că operațiunea nu se fi
nalizase, faptic, pe teren. Situația a fost re
mediată.

Sanda Bocaniciu
E-MML: sanda.bocanlclu@informmedia.ro

BpiM - Două simboluri 
dacice au devenit universale 
la începutul secolului XX,

xistența cărora, coa rm celor 
declarate de profesorii coordo
natori ai elevilor de Ia cercul 
amintit, Olivia Nițescu și Mircea 
Lac, nu a luat nimeni cunoștință 
pentru a fi monitorizate. Afir
mația a fost, de altfel, confirmată 
și de reprezentanți ai Direcției

la învățământ se ocupă PD-U1, re
spectiv Gheorghe Pogea, preșe
dintele organizației județene a 
PD. Or, ce se poate spune despre 
o asemenea poveste? în primul 
rând faptul că lucrurile sunt în
curcate rău. Apoi, că bătaia pen
tru acest post e dură, iar cel care 
va câștiga se va bate cu pumnii 
în piept. Pogea a precizat ieri că 
sunt instituții care nu ar trebui 
să fie politizate, între acestea și 
învățământul. Acest lucru nu-1 
Împiedică însă să caute un „om 
capabil să pună în aplicare Pro
gramul de guvernare".

șe&ăfl prietenoasă și să de
termine scăderea numărului 
de elevi care renunță la cur
suri. Programul „Preveni
rea abandonului școlar în 
zona Deva, Hunedoara, 
Orășfie”;propune crearea de 
noi clase și discipline, mai 
mult timp petrecut la 
școală, orientarea elevilor 
spre meserii care să cores
pundă aptitudinilor lor etc.

ssoeiația’
Streiul” Deva din cj 
nandamentului de Ji 
ludețean «unedoara.

pe taximetrist refuzând să-I 
achite contravaloarea cursei. 
Taximetristul nu a depus plân
gere și nu are pretenții civile”, 
declară Achim Nechif, șeful 
Poliției Deva. Confuzia privind 
persoana care a comis agre
siunea asupra taximetristului a 
fost generată de către cei 
prezenți la fața locului. Din de
clarația taximetristului agresat 
reiese faptul că, în momentul în 
care a dorit să intre în bar, îm-

noaptea de 8/9 ianuarie, 
taximetristul a transportat un 
grup de patru tineri, din stația 
Transilvania la hotelul Deva, 
apoi până In fața barului Reno. 
„Din grupul celor patru făcea 
parte și Răzvan Sîrbu, fiul lui 
Spumă. Pe parcursul trans
portului, între taximetrist și 
tineri a intervenit o altercație, 
iar l-a oprirea în fața barului 
Reno, Alexandru Faur, unul din
tre cei patru pasageri, l-a lovit

Patrimoniul național pus stâlp la gard
Stâlpii descoperiți Ia Pădureni atesta un obicei strămoșesc

mailto:sanda.bocanlclu@informmedia.ro


0 Secret. Locurile în care vor fi amplasa
te secțiile de votare din orașele Irakiene 
Fallujah și Ramadl vor fi păstrate secre
te pană îrt ultimul moment, pentru evita
rea atacurilor. Amplasarea acestora va 
fi dezvăluită înainte de vot, pentru ca I- 
namicul .să nu aibă timp să pregăteas
că atacuri împotriva locurilor respective”, 
a explicat un general american.

0 Agent uda. Un agent al serviciului 
israelian de securitate internă, Shin 
Beth, a fost ucis într-un atac sinucigaș 
comis marți seara de gruparea palesti
niană Hamas în apropierea coloniilor is- 
raellene din Fâșia Gaza. Potrivit postu
lui public de radio, este vorba despre 
primul agent Shin Beth ucis de la înce
putul Intlfadei, în septembrie 2000.

în zona din apropierea ambasadei Australiei de la Bagdad a explodat prima mașlnă-capcană. (Foto: EPA)

Liderul separatiștilor coconi, șamll Ba-
Mlov (Foto: ERA)

Șamll Basaiev sa 
ascunde In străinătate

Moscova (MF) - Serviciile ruse de secu
ritate (FSB) au anunțat că liderul separa
tiștilor oecenl, Șamil Basaiev, se ascunde 
in străinătate, relatează pagina electroni
că a agenției Interfax.

„Basaiev se ascunde șl circulă în per
manență. Potrivit surselor noastre, a Îm
pușcat două persoane din anturajul său 
doar pentru ca secretai asupra locațiilor 
în care e .««mor ă fie păstrat”, a decla
rat marți purtătorul de cuvânt al FSB, 
Serghei Ignatcanko.

El a adăugat că Basaiev â primit trata
ment medical timp de circa un an, In stră
inătate.

El s-a deplasat în Ingușetia și Kabardl- 
nao-Balkaria, „însă în general locuiește 
în străinătate", a mai declarat purtătorul 
de cuvânt.

FSB a anunțat că majoritatea liderilor 
militari ceceni au fost anihilați în ultimii 
ani. „Numărul liderilor grupărilor teroris
te din Cecenia care figurau pe lista alcătu
ita de serviciile speciale a scăzut, din 2000 
și până în prezent, de la circa 200 la zece”, 
a subliniat Ignatcenko.

Ieri, în Nablus, trupele Israelleno au dis
trus cu tancurile zece caee. (Foto: epai ’

Deplasare do forțe 
palestiniene pe Fâșie

Gaza (MF) - Unitățile forțelor de securi
tate palestiniene se vor deplasa, săptămâ
na aceasta, în zona de frontieră a Fâșiei 
Gaza, după ce președintele Autorității Pa
lestiniene a ordonat împiedicarea atacuri
lor antiisraeliene, relatează AFP.

Această decizie a fost luată în urma a- 
tentatului sinucigaș comis, marți seară, 
de un membru al mișcării Hamas, care a 
ucis un agent al unui serviciu israelian 
pentru securitate internă, în timp ce alți 
opt militari și membri ai forțelor de secu
ritate au fost răniți

Un alt responsabil al serviciilor de se
curitate palestiniene a declarat că aceste 
forțe vor fi desfășurate în orașele din Fâ
șia Gaza, In Încercarea de a limita por
tul de armă pe străzi. 1
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26 de morți in patru atentate
Ieri au avut loc patru atacuri cu mașină-capcană, în decursul a câteva ore, la Bagdad

i ..
după doar cinci minute, în re
giunea Karrada, din apropiere 
de Bagdad, și s-a soldat cu șase 
morți. Două persoane au murit 
și alte cinci au fost rănite după 
ce o a treia explozie a avut loc 
în apropierea unei baze militare 
irakiene, situate Intr-un aeroport 
vechi din vestul orașului.

„în jurul orei locale 8:30 (7:30 
ora României), o camionetă albă 
condusă de un atacator sinuci

Bagdad (MF) - Douăzeci și 
șaâe de persoane și-au pier
dut viața în patru atentate 
cu mașină-capcană cerne au 
avut loc ieri dimineață, la 
Bagdad, relatează Sky News.

Patru atentate sinucigașe s-au 
produs în capitala irakiană ieri, 
în cursul a doar câteva ore.

Primul camion-capcană a ex
plodat în apropierea ambasadei

Australiei și a Cartierului Gene
ral al poliției, provocând moar
tea a opt persoane.

„Prima mașină a explodat în 
apropierea ambasadei Australiei 
la Bagdad, la ora locală 7:05 (6:05 
ora României), dar nu cunoaș
tem, până în prezent, bilanțul 
victimelor", a informat un res
ponsabil al Ministerului irakian 
de Externe.

Al doilea atentat a avut loc

gaș a încercat să pătrundă în ba
za al-Muthanna, prin poarta su
dică”, a declarat un ofițer.

„Vehiculul a reușit să ajungă 
până la intrare, deoarece este 
utilizat de obicei de armata ira
kiană”, a precizat el.

Ultimul atac a vizat o bancă 
irakiană de unde ofițerii de poli
tie își ridicau salariile, bilanțul 
atentatelor ajungând astfel la 26 
de morți.

•-

Rice, mal avantajată decât Colin Powell
Ea nu va avea o poziție radicală, dar nici o atitudine pacifistă

Washington (MF) - Con
doleezza Rice, secretarul de 
Stat american desemnat, 
beneficiază de o serie de 
avantaje asupra predecesoru
lui său, Colin Powell, « 
cirul eforturi nu au reușit 
să sporească rolul

; diptranației în cadrai uhzd- -
' nistrației de la Washington, pianistă și campioană la patinaj, 
comentează Daily Telegraph.
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bă, fiind unul dintre oamenii de 
încredere ai președintelui Bush. 
De asemenea, ea are o relație bu
nă și cu Donald Rumsfeld, secre
tarul Apărării.

Riceacumulase mai multă ex
periență decât alți oficiali ai ad
ministrației, în momentul în ca
re a ajuns la‘ Washington,. Fosta ..,*. r«r

ea cunoaște mai multe limbi 
străine și a fost profesor înainte 

Condoleezza Rice este mai a- de a deveni unul dintre consilie- 
vantajată decât Colin Powell in * rii lui George W. Bușh. 
relația cu liderul de la Casa Al Noul secretar de Stat ameri-

r
ean nu va avea o poziție radica
lă, dar nici o atitudine pacifistă, 
lucru evidențiat de audierea sa 
în Senat. Rice a declarat, după 
înlăturarea de la putere a regi
mului de la Bagdad, că Statele 
Unite ar trebui „să pedepsească 
Franța, să ignore Germania și să 
ierte.Rusia”, pentru opoziția $r 
față de război.

O altă diferență între cei doi 
secretari de Stat este că Rice ac
ceptă ideea unei politici externe 
agresive, în timp ce Colin Powell 
nu agrea acest concept.

Brigăzile al-Aqsa opresc 
atacurile în Israel

Ramallah (MF) - Un lider 
ăl Brigărilor Martirilor al-Aq
sa a anunțat, mârți, încetarea
atacurilor împotriva Israelu
lui, după decizia președintelui 
Autorității Palestiniene, Mah
mud Abbas, de a integra gru
parea în cadrul serviciilor 
palestiniene de securitate.

„în conformitate cu decizii
le lui Mahmud Abbas, înce
tăm toate atacurile în Israel”, 
a declarat Zakaria Zubeidi, re
sponsabil al Brigăzilor în re
giunea Jenin, din nordul Cis-

iordaniei, și unul dintre prin
cipalii lideri ai grupării.

Brigăzile Martirilor al-Aq
sa sunt formate din mai mul
te grupări armate care au le
gături cu mișcarea Fatah con
dusă de Abbas, dar care se 
bucură de o importantă auto
nomie. Brigăzile au revendi
cat, împreună cu alte două 
grupări armate, atacul împo
triva punctului de trecere din
tre Israel și Fâșia Gaza, comis 
joi seara și soldat cu moartea 
a șase israelieni.

Despre viitoarea conducere 
PSD nu se va mai vorbi

București (MF) - Liderii PSD 
au ajuns la concluzia că nu tre
buie să mai discute despre per
soanele care vor ocupa funcțiile 
de conducere în partid, deoarece 
aceasta este o capcană întinsă 
din afara partidului, de actualii 
guvernanți, a declarat marți pur
tătorul de cuvânt al PSD, Titus 
Corlățean.

Potrivit lui Corlățean, liderii 
PSD, Adrian Năstase și Ion Hies- 
cu, au discutat, luni seara, cu 
membrii de marcă ai partidului, 
arătând că simt mai multe mize, 
și anume continuarea moderni
zării și unitatea partidului.

Liderii partidului consideră? 
că sunt presiuni din exteriorul 
PSD, din partea actualilor guver
nanți, inclusiv prin stimularea 
discuției privind persoanele care 
conduc PSD, dar partidul nu va 
da curs acestor discuții, ci va ju
ca în echipă.

Biroul Executiv Central al : 
PSD, care ar putea avea loc în 
31 ianuarie, va constata și fap
tul că Biroul Coodonator, ales 
după alegerile locale, își va înce
ta mandatul, fiind înlocuit de 
Delegația Permanentă, care va 
conduce partidul până la Con
gres.

Iranul acuza SUA
Teheran (MF) - Guvernul de 

la Teheran a acuzat, ieri, admi
nistrația de la Washington că in
tenționează să submineze dia
logul diplomatic dintre Iran și 
Uniunea Europeană în domeni
ul nuclear, prin evocarea unui 
posibil atac împotriva sa.

Recentele declarații ale ad
ministrației Bush și speculațiile 
privind un posibil atac au „drept 
principal obiectiv subminarea 
discuțiilor constructive dintre 
Iran și UE în ceea ce privește 
dosarul nuclear”, a declarat pur
tătorul de cuvânt al Ministeru
lui iranian al ifacerilor Exter
ne, Hamid Reza Assefi.

„Republica Islamică Iran va 
răspunde cu hotărâre oricărei 
acțiuni sau proiect inadecvat, 
beneficiind de un important 
sprijin popular, de o diplomație 
etic mtă și de potențialul său 
militar”, a avertizat el.
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0 In nona concursului pentru postul de 
director la Teatrul de Revistă Deva, nici 
unul dintre cei trei candidați nu a fost ad
mis. Examinarea a avut loc în data de 14 
ianuarie a.c., iar rezultatele au fost făcute 
publice, prin afișare în holul Consiliului 
Local Deva, ieri, la ora 10.00. (S.B.)

0 lullu Winkler, președintele filialei 
județene a UDMR, a declarat ieri că or
ganizația pe care o conduce afe contu
rată o listă cu propuneri de persoane 
care să ocupe funcții la nivel central, 
inclusiv posturi de secretari de stat, însă 
aceasta va fi făcută publică după ce dis
cuțiile între partidele care formează 
coaliția de guvernare se vor finaliza. (D.l.)

0 Ministrul învățământului, Mircea Mi- 
clea, consideră că anul școlar din Româ
nia este cel mai scurt din Europa și că 
„trebuie puțin lungit, poate cu două 
săptămâni". Schimbările, dacă vor fi 
făcute, nu vor afecta anul școlar în curs, 
ele urmând să fie luate de anul viitor. (R.l.)

FU pe fază! CUI0l(^|||L te premiază!
Cuvântul liber a lansat un nou concurs în data de 19 ianuarie!

Trebuie aS Act doar atât
• Caută și decupează cele 4 piese puzzle care vor apărea in zilele de 19, 20, 21 și 22 ianuarie in cotidia
nul Cuvântul liber;
• Dacă ratezi una dintre cele 4 piese, ai șansa să o înlocuiești cu un Joker, care va fi publicat luni, 
24 ianuarie;
• Când le ai pe toate, lipește-le pe o coală de hârtie, astfel Încât să formeze imaginea alăturată. Scrie 
pe verso datele tale personale, tar pe plic „Cuvântul liber te premiază in toiul iernii!”;
• Trimite imaginea reîntregită până ta 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 11 depui iii cutiile 
liber.

în 81 ianuarie (data extragerii) Cuvântul liber te
prunii!

Premiul CeL mare va fi un Mur de 7 zile, pentru 2
in «tațhmas Felix.
Vei avea parte de cazare, mic dejun și multă apă fierbinte!

Abonează-te acum și intri automat
în concurs!

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0254-211275 (int. 8806).

închideri de capacități

Tiberiu Stroia
E-MAIL tlberiu.strola@lnfomimedia.ro

Deva - Viața de noapte a 
municipiului de la poalele 
Cetății este departe de a fi 
liniștită. Taximetriștii sunt 
unii dintre martorii tăcuți ai 
multor evenimente care au 
loc odată cu lăsarea intune 
rieului.

Cursă pentru răzbunare
„într-o noapte, vine la mine 

o trupă de vreo cinci țigani, își 
începe povestirea I.M. Voiau să- 
i duc pe malul Mureșului. Aco
lo, unul .dintre ei trebuia să-i . , 
tragă o bătaie socrului. într-o

Hunedoara (M.S.) - La Ispat Siderurgi
ca Hunedoara este posibilă Închiderea u- 
nor capacități de producție, este de părere 
președintele Sindicatului Siderurgistul, 
Petru Vaidoș. „Hunedoara are, la ora ac
tuală, o capacitate de producție de la
minare de peste 3,8 milioane tone și, după 
documentele Încheiate cu Uniunea Euro
peană, va trebui să se ajungă la aproxi
mativ 3,4 milioane tone”, a afirmat liderul 
sindical.

Capacitățile de producție ce urmează să 
fie închise vor fi stabilite în perioada 
următoare, dar acest lucru nu va afecta 
activitatea de la Ispat Siderurgica Hune
doara, a adăugat liderul sindical.

A ars de vie în propria locuința
în urma unui incendiu, o bătrână din Hunedoara și-a pierdut viața
Mihaela TSmaș
EMAIL: tnlhaela.tamas@informmedia.ro

Hunedoara - O femeie de 
89 de ani a ars de vie, în 
locuința sa, ieri, pe strada 
Lătureni, din Hunedoara. Nu 
a reușit să se salveze pentru 
că era imobilizată la pat, iar 
când strănepotul său a ob
servat flăcările, era prea 
târziu pentru ca femeia să 
mai poată fi salvată.

Bătrâna era în îngrijirea 
nepoatei sale și locuia într-o

Cât costă 
disponibilizarea?

Mineritul dispare.

Petroșani (I.J.) - Potrivit di
rectivelor Uniunii Europene, în 
acest an se vor face peste 5000 
de disponibilizări în minerit. 
Pentru aceasta, Banca Mondială 
și bugetul statului vor scoate din 
buzunare peste 80 de milioane de 
dolari. Din acești bani, 1/3 vor 
reveni minerilor disponibilizați 
din județul Hunedoara care va 
deține „recordul” la plăți com
pensatorii. Dacă celor 1000 de 
mineri disponibilizați de la Com
pania Națională a Huilei Petro
șani li se adaugă cei 500 de la 
Minvest Deva, înseamnă pentru 
județ aproape 30 de milioane de 
dolari.

Cu alte cuvinte, în buzunarul 
fiecărui disponibilizat din județ 
vor intra sume cuprinse între 
100 de milioane de lei și 136 de 
milioane de lei, în funcție de 
vechimea în muncă. 

primă fază m-am speriat, dar 
neavând încotro am pornit la 
drum.

, Afară ploua cu găleata, iar 
drumul desfundat de pe malul 
Mureșului a făcut ca mașina să 
se afunde în noroi și să n-o mai 
pot scoate de-acolo. Țiganii s-au 
dat jos și au început s-o împingă, 
iar când au terminat erau plini 
de noroi. Au urcat în mașină și 
i-am dus la destinație; Acolo, au 
coborât din mașină și mi au 
spus să-i aștept. Au scos o țipă 
din casă, i-au tras o mamă de 
bătaie, s-au urcat din nou în 
mașină și au venit înapoi în 
oraș. Ăsta a fost tot. Nu am 

nu bătițt ..traLmin^ A
pe socru”, susține I.M. mașȚnă, i-a mai

cameră, ce se afla în apropierea 
casei în care stăteau tinerii. în 
jurul orei 10,00, nepoata Valeriei 
Oprișoni se întorcea de la ser
viciu, din tură de noapte. Fiind 
obosită s-a pus să doarmă. După 
doar două ore, a fost trezită de 
fiul ei care se întorcea de la 
școală, pentru că locuința în 
care se afla străbunica lui era în 
flăcări. Femeia a încercat să in
tre în camera bătrânei, dar nu 
a mai reușit să o salveze, 
deoarece flăcările cupriseseră în
treaga locuință.

Din primele cercetări, se pare

Mobilier la comandă

S.C HD STIL HARABAGIU SNC, Hunedoara 
Showroom: B-dul Dacia 35. Bl 44 P, Tel.: 715634

Fabrica HD Stil : Str. Buituri 43 
Tel./Fax.: 710900,713384

Bătută în mașină
„Am primit o comandă la un 

bar situat în afara orașului, 
spune C.V. Au urcat în mașină 
două persoane tinere. El, amețit 
de alcool, a urcat în față, ea, 
plângând, pe bancheta din spate. 
Imediat ce-am pornit mașina au 
început să se certe. Culmea e că 
ea a început. Pentru că el nu 
reușea să o plesnească din cauza 
tetierei, mi-a cerut să opresc. A 
coborât și s-a urcat în spate. Am 
pornit mașina, iar el a început 
să-i care pumni cu nemiluita. 
Când am ajuns la destinație, mi- 
a plătit și mi-a cerut să-l aștept 

coborât din 
tras o bătaie 

că bătrâna a încercat să se tâ
rască spre ușă când a văzut că 
hainele care se aflau la uscat, 
deasupra sobei, sunt în flăcări, 
dar nu a mai reușit să ajungă.

A fost găsită lângă pat, arsă 
de vie. Odată ajunși la fața locu
lui, pompierii au stins flăcările 
care distruseseră 14 metri pă- 
trați din acoperiș și mobilierul, 
în aproximativ zece minute 
flăcările au fost stinse.

Ancheta în vederea stabilirii 
împrejurărilor exacte în care s- 
a produs accidentul este în curs 
de desfășurare.

fetei, apoi a sărutat-o și a trimi
s-o acasă. S-a urcat în mașină șl 
s-a întors la bar”, povestește C.V,

Curse neplătite
Cea mai urâtă treabă estș 

atunci când pasagerul refuză să 
plătească. Sau te păcălește. „Cea 
mai la-ndemână metodă este cea 
cu așteptatul. îți -spune să-l 
aștepți cinci minute și lasă pe 
banchetă o plasă. După un sfetț 
de oră de așteptat te uiți In plasă 
și vezi că sunt o grămadă de 
ziare sau haine fără valoare. 
Există apoi clienții beți. Unii 
dintre ei sunt convinși că mai 
au bani. Numai că, de fapt, i-au 
băut pe toți. Așa c| nu au cu cel 
să-ți plătească”, spune I.S.

Credite la firme
Deva (C.P.) - Camera de 

Comerț și Industrie Hune
doara va organiza la Deva, 
miercuri, 26 ianuarie, ora 
11, un seminar cu tema 
„Programe de creditare și fi
nanțare pentru IMM-uri și 
modalități de garantare a 
creditelor”. La acest semi
nar, Fondul Național de Ga
rantare a Creditelor pentru 
IMM-uri, băncile și insti
tuțiile finanțatoare vor ex
pune mijloacele de garanta
re a creditelor, programele 
de creditare și finanțare dis
ponibile. Participarea firme
lor este gratuită.

mailto:tlberiu.strola@lnfomimedia.ro
mailto:tnlhaela.tamas@informmedia.ro
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Deva - Zam 
Vâllșoara - Ociu

Soluția Integramel din nu* 
mărul precedent:
I - D - C - M - NEPĂSĂ
TOR - PU - ATENT - LUPI
- ENE - R1MEL - Dl - BE
LEA - CAM - SAN - TH - 
A - AC - SAU - AG - T - 
LACRIMI - ARA - ECRAN - 
ISTE - ARI - PRORA - OUA.
- IN - CO - IRIS

7» JtenNTVR Sport Meteo > 
745 Agenția 2 Oră un sfert 
8:45 Desene anenete Yu-Gi-
HOh (Japonia, 1998)

9:15 Corectl Prezintă 
Ruxandra Gheorghe. 
Realizator Radu Daniiă 

920 Ond mtoute de 
cutiuță. Realizator Cor
nel Mihalache

930 Teleshopping 
10» Avanpremieră 
10:10 Nevastă-mea și copt

□ Episoadele 1 și 2 
11d» (tortul miracolelor 
1155 Eurodspecer 
12» Steto de - 5 stele 
13d» Ham și miau 
1330 Desene aninate: 
14» Jurnal TVR Sport Meteo 
1430 Tdtahopping 
15d» Dincoio de hartă 
1530 Akzente. Emisiune to 

limba germană 
1&55 AMMprwnfefd 
1725 Viața cu Bomie 
18W Portul mkacotelor Cu:

□Antonio Fagundes 
1850 Tragerife Joker și Lcto 

5M0 
192» Jurnal TVR Sport Meteo

1

l

7» Jtirire ProTV. Ce se în
tâmplă, doctore 7 

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

915 Tânăr și neâniștit 
1030 Doctorul de suflete 
1145 Numai undii să nu fi 
12:15 Zâmbete totr^pretifâ 
13» Știrile ProTv 
1345 Compania a șaptea

□ seb dar de lină (come

die, Franța, 1977) Al 
treilea film și ultimul 
din seria comediilor 
franțuzești, în perioada 
celui de-al doilea 
război mondial, în 
Franța. Lăsați la vatră 
după evadarea de sub 
escorta germană, cei 
trei eroi ai Companiei a 
Vll-a s-au întors acasă 
și încearcă să-și reia 
vechile ocupații, de 
cetățeni pașnia.

16»Tânărșineaniștit 
17»$MePmTVSportVre-

1745 Teo Emisiune de diver- : 192» Observator Cu Alessan- 
tisment

19» Știrile ProTv Sport 

2M5Asati strategic
□ (acțiune, SUA, 1998) 

Cu: Rutger Hauer,
' Robert Patrick, Isabel 
Glasser, Dey Young 

2220 Dwtisment La Bloc 

23dl Mrile PioTv Sport Vre- 
i ' mea 

Renegați loisodul 1 
MfflCtc Lorenzo aț 

6 Branscombe Rkhmond, 
(Kathleen Kinmonț 

Stephen J. Canned 

$He ProlV Sport Vre- 
mea (reluare) 

WB Asaft strategic 
□(acțiune SUA 1998) 

c£u: Rutger Hauer, Ro- 
' bert Patrick, Isabel 

. lîlasser, Dey Young. 
Lee Banning, un pilot

-ihtgm presei (r)
700 ObsMWtor Cu Sanda 

Nkola. Sport 
î 800 Canalul de știri 

IftOO to gura presei 
1030 Benny HI

' 11» Concurs 

interactiv
: 1200 Sue Thomas
( 1300 Observator Cu Simona 

Gherghe
1345 Pentru toată
□ viața (dragoste, SUA, 

1989)
1600 Observator
1645 9595-Te torațăoe să 

fad
1745 Vtvere - A trăi cu pasi- 

0ime (ep 175,176) 
1999, Italia Cu: Edoăr- 
do Costa, Giorgio 
Ginex, Edoardo Veto, 
Giudrtta Saltarini, 
Lorenzo Ciompi, Do
natella Pompadur, Elis- 
abeta De Palo

1853 Sport 
1855 Meteo

I

l

I

4

2MQ IMmd maoiat 
□(thriller, SUA 1976) Cu: 
. .Robert De Niro, Tony 

Curtis, Robert Mitchum, 
Jeanne Moreau, Jack 
Nicholson, Donald 
Pleasence. Regia Elia 
Kazan.

2220 Garantat 100%.
a» Junei TVR Sport Meteo 
230Draa2J^ddTnne 

050 Rămân cu tine (come- 
□de, Franța, 2003). Cu: 

Sophie Marceau, Vin
cent Perez, Charles 
Betting Regia Diane 
Kurys. Marie - Do este o 
soție docilă: tși 
urmărește mereu soțul 
In cursele dcfiste, deși 
se plictisește, ascultă 
mereu aceeași muzică 
pe care o ascultă aces-

* ta, deși ea iși dorește să 
audă alte ritmuri, e 
răbdătoare.

I’

t

.1 
i

nătărăul 
(comedie, SUA

4

•8

dea Stoicescu și Lucian 
Mândruță

530 Poveștiri adevărate (re
luare)

6» Pădurea blestemată 

0 (reluare)
8:15 Clocotea cu piper (re- 
0 luare)

9:15 Rubi (reluare) 
1130 Extravaganta Anastasia 

0 (reluare) 
1230 Peria, cărările iutărli.

0Cu: Araceiy Arambula, 
Jorge Salinas, Gabriel 
Soto, Daniela Romo, 
Rafael Amaya, Diana 
Golden

1430 Pisica sălwtică. Cu:

0 Marlene Favela, Mario 
Cimarro, Carolina 
Tejera, Sergio Catalan, 
Adamari Lopez, Julio 
Alcazar, Uliana Ro- 
driguez 

1545 Pădurea blestemată 
1730 Poveștiri adevărate 
1755 Vremea de acasă 
18» Gitanas. Cu: Saul 

0Lisazo, Dolores Heredia, 
Manolo Cardona, Ana 
de la Reguera, Carlos 
Torres Torrijja, Arturo 
Rios

•iv

7» Maria Bonita 
8.-00 Teleshopping 
830 Prim plan. Magazin de 

. reportaje care vor aco
peri întreg spațiul 
relațiilor interurbane și 

'sociale.
9»ftebeiii 

10» Tonomatui DP 2 
1130 Ond minute da cultură 
1145 Pasiuni 
1240 Eunxdspecer 
1245 Magazinul Studkxafior

Teritoriale TVR Cluj 
Napoca 

1330Teleshoping
14. -00 Simba Junior merge ia 

0NewYotg
1430 Scoate midior wă|tioare
15. -00 împreună to Europa: 
16.00 Tribuna Partidelor Par

lamentare
1630 Ond minute de culturi 
1645 Juma! TVR
1700 Rebeli 
1755 Eunxfcpecer 
1800 Jurnal Euronews Ver

siune în limba română 
18:15 Ond minute da cultură 
1830 Amfitrion dpiomatic. 
1900 Maria Bonita

7» Teleshopping
730 Motor
755 Sport cu florentina 
8» Teleshopping
830 Sunset Beam
930 Dragoste și putere 
0(SUA 1987) Cu: Susan 

Flannery, John McCook, 
Bonn Moss, Wlnsor 
Hannon Regia: Lee 
Phillip Bell, William J. 
Bell

‘ 102» Kensfcy Show 
, 1055 Ofc Art

11d» Monica
12d» Levintza prezintă 
1230 Teleshopping 
1255 Bani la greu 
1325 Roseanne 
13:50 Teleshopping 
1425 Sunset Beach

) 1520 Focus. Emisiune infor
mativă

J 1525 Dragoste și putere
J 0(SUA 1987)
* 1550 Crenara dark 

; 1630 Tlcă, statute de dne- 
0ma

( 1650 Kensky Show 
< 182» Focus
J 19» Monica

4
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de elită american aflat <
: - ^lh misiune to Bosnia, 

se întâlnește cu D<£ 
(Rutger Hauer), un fost 
camarad care fusese 
dat dispărut.

i 

».

I

2001)
222» Observator Cu Letiția 

Zaharia Sport 
2245 Punct ochit, punct lovit 

□(comedie, SUA 1997).
Cu: John Cusack, Min- 

, nie Driver, Dan
Aykroyd, Alan Artin. 

: Fermecător și eficient, 
■ < j (Martin și-a făcut un 
) nume Intr-un domeniu 

extrem de profitabil, ca 
specialist în asasinate.

. Ajuns în culmea succe- 
, : sulul, Martin începe să 

simtă că a lui
este goal de
s®ns 

030 fri gura pretai Cu 

Mircea Badea 
tsOO Concurs Interactiv

UDMvmor 
2Ș CMItorie In timp 
1» Sue Thomas

r 
i

i 
’ i 
a

I
»

f
1

PRIMA TV
; 8» Star Trec Nemes»

□ (SF, SUA, 2002)
, 103» JoNy Roger (aventuri, 

□Danemarca, 2001)
’ 1135 Vânătorul de
1 □ crocodil (acțiune,

Australia, 2002). Cu: 
Steve Irwin, Terri Irwin, 
Magda Szubanski, 
David Wenham, Lachy 

Hulme. Regia: John 
Stainton

I

132)5 Familia Thomberry to 
□Africa (animație, SUA 

2002)
1430 Martin și Lewis 

(comedie, SUA 2002)
16» Părinți și copii (come- 

Î □die, SUA 1999).
18» Star Trek: Nemesis (SF, 

SUA 2002).
; 20» Scris CU sânge (thriller, 
' □ SUA 2002). Cu:

Michael Weiss, Peter 
Coyote

Vânătoarea (SF,

r

I

1 DEVAI

I

î 07.45-08» Observator
t
3
i

Deva (r) 
1635-1645 Știri pe scurt 
2230-23.00 Observator

TELE 7 DEVA

•I

09.00-11.00 Reluarea emisi
unilor de miercuri 

20.00 Știrile TELE 7 Deva 
20.10 4EVER YOUNG - emi

siune pentru tineret 
21.00 Publicitate 
21» 4EVER YOUNG 

(partea all-a) 
2150 știrile TELE 7 Deva

2MQ Rtibi Cu: Barbara 

flMori, Eduardo Santama- 
'4rina, Ana Martin, Jaque- 
• line Bracamontes, Se- 

, bastian Rulli. Josefina 
' Echanove, Antonio 

âvTMedelin
jWO Prizoniera. 
; 0Cu: Gabriela Spanie,

Gabriel Porras 

2240 Cocoțată cu piper. Cu: 
. . BMurilo Benfdo, Mari- 

. ana Ximenes, Marcello 
■Novaes, Osmar Prado, 
lilla Cabrai, Prisdla 

ig: -Fantin 

2M8 Extravaganta Anatta- 
JMtia. Cu Ionas Batista, 

f^Pluan Pablo Reba, Kiara.

< HHda Abrahamz, Dora 
■’Mazzoi.-e, Saâl Marin, 

■ Luciano D'Alesșandro, 
. r ^ Crisol Carabal, Gustavo 

' Rodiguez, Mayra Ale-

Fantin

t , 
r.

. t

I 
r 
T

I

I 
» 
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J
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S
Dragd de Raymond 
în lumea adâncurilor 
Bugetul meu 
Jurnal TVR Știri, sport

22» Jurnal Euronews Ver
siune în limba română 

2215 Uka SanMrx Partea
Qa ll-a Cu: Laetitia Casta, 

Adriano Giannini, Cecil
ia Roth, Marie Baumer. 
Bazat pe romanul lui 
AlexandreDumas,fil- 

/ mul spune povestea 
' Luisei, soția cavalerului 

Sanfelice, unul din no
bilii de la Curtea 
Regelui Ferdinand. 
Căsătorită cu un bărbat 

: mult mai bătrân decât 
ea, Luisa se 
îndrăgostește, in
evitabil, de ah bărbat 

0» Amazon 
050 Dragul de Raymond 
120 O fracțiune de secundă 
□(SUA 1987)

f 
f

»
■

VWedf 

4no mumă să mă wzi.

(Viața la țară, timp de 
48 de ore, așa cum a 

:' • "Hfost ea aaginată de ra
matorii acestei emi 

H siuni, va fi una aparte.

Z2»TiăanițltoNAT.O. Sol- 
Qdații prezentați )n pri- 
‘mavară drept prima uni

tate Nato de pe teritori- 
’ul României apar to 
’acest sezon cu totul 
schimbați.

22» Focul plus Cu: Cristina 
/. .Țopescu- Rubrica Sport 

■. . prezentată de Letiția 
. . Enache

2H6 Aparențe toșelătoere 
□(dramă, SUA 1999). Cu: 

Marlee Matiin, Regina 
King, Phliiip Lester

t» Focus 
2» Bani la oau 
3» CMxil de noapte

Coyote
2135 Alm:

13 SUA, 2003). Cu: James 
Spader, John Lynch, Ja
nine Eser, Nikolai Binev, 
Leslie Stefanson 

23:10 Suferință (dramă,
□ Spania, 2003). Cu: 

Maribel Verdu, Jorge 
Sanz, Dario Grandinetti 

040 Daftness Fak (horror, 
SUA, 2003)

1830 Doamna Moș Crăciun 
(fantastic SUA 1996) 

2u 15 Clubul ciudațlloi 
(dramă, 
coproducție,1999) 

( 22» Brigada de poliție 
1 23» Praf de pușcă, trădare 

și comploi (10 (dramă, 
M,..et> nume, ,îd04)

0045 Cel mai târriir naș 
(dramă, coproductie, 
1999)

EUROSPORT
J 1330 Revelații industriale: 

Povestea Europei, Spi- 
onaj/Codtenll 

1400 Stalin - Cel mai mare 
! dictator■ 04» Live: Tenis: Openul Aus- ,

» țu^-r* ' 15,00 rod(n fW-uW al-
■ calat Tenis: Openul Australiei, >

Is -* nafwi

I
I
I
I
i

l

la Melbourne. Ziua a patra : 1t001 Sri 5 Live: Biation: Cuna Eton- , Istona manlor orașe,

, 17.00 Câmpuri de bătălie.
i Destinație: Okinawa
J (Parteal)
1182» Aventuri la pescuit cu
I Rex Hunter,

’ Tasmania/Păstrăvui
i 1830 Clubul de pescuit Buena 

Vista
19:00 Mașini extreme, Past- 

J unea mașinilor

15:15 live: Biation: Cupa Mon- J 
diată 17» Live; Snooker: » 
Openul Tării GaHor, la Newport 
1830 Decalat Schi alpin: Cupa 
Mondială, la Zagreb, Croația 
19» Live: Schi alpin: Cupa 
MonrăaO, la Zagreb, Croația. 
1945 Decalat Skeleton: Cupa 
Mondială, la Torino, Italia 20ri5 
Rezumat Biation: Cupa Mon- 

‘ dială, la Anthoiz, Italia. Femi- 

■ nin, individual 21:15 Live: Snoo- 20» întâlniri cu rechini 
' ker: Openul Tării Galilor, la '21.00 Apocallpse ale anti- 

j Newport 00» Reportaje: Ra- ; chității
1 liuri: Campionatul Mondial 1 22» Detectivi criminaltști

/ 

I 4



El Acțiunile desfășurate de Inspectorii 
ORC Hunedoara din ultima săptămână au 
vizat modul de respectare a prevederilor 
legale privind comercializarea antlgelu- 

iglul și lichidului de spălat parbrize. Au fost 
"controlați 39 de agențl economici, Iar în 

urmă controlului au fost oprite de la co
mercializare produse îh valoare de 50,7 
milioane de lei. Au fost aplicate 12 
amenzi contravenționale în valoare d 27 

; milioane de lei. (I.J.)

' B Normele de aplicare a modificărilor 
la Codul Fiscal vor fl elaborate până la 
31 Ianuarie. Principala schimbare adusă 
Codului Fiscal este reducerea Impozitu
lui pentru veniturile populației șl profitul 
firmelor la 16%, de la 18%40%, șl, re
spectiv,. 25%. (C.P.)

Cresc salariile angajațllor bugetari
Majorările se vor acorda In două tranșe, în ianuarie și octombrie
Clara PAs 
E-MAIL: ciara.pasOlnfMrnmMla.ro

Deva - Salariile 
angajațllor <Hn sectorul 
bugetar vor crește, în 2005, 
In medie, ou 12 la sută.

De la 1 ianuarie 2005, a in
trat în vigoare Hanța de Ur
gență' privim salarizarea per
sonalului contractual din 
unitățile sanitare publice. Con
form acestui act normativ, 
creșterea salariată se va acorda 
in două tranșe, prima în luna 
ianuarie, iar a doua in luna oc
tombrie.

Astfel, in luna ianuarie lu
crătorii din acest domeniu vor 
beneficia de 45 la sută din suma 
aferentă creșterii totale ă salari
ilor de bază, calculată ca dife
rență între salariile de bază afe
rente lunii octombrie 2005 și cele 
aferente lunii decembrie 2004.

Șl salariile funcționarilor 
publici cresc, începând din 
acerată lună, în medie, cu 17,5

BOI de miliarde pentru
Aninoasa (I.J.) - Proiectul de 

reabilitare a pârâului Aninoasa 
„valorează” nu mai puțin de 40 
de miliarde de lei. Cu tot prețul 
enorm al proiectului, refacerea 
albiei ar scuti orașul de pro
bleme câțiva zeci de ani, declară 
primarul Hie Botgros. „Deocam
dată, s-a întocmit studiul de fe
zabilitate și am obținut auto
rizația de construcție. Trebuie să 
ne „mișcăm” repede, întrucât 
pârâul a ieșit anul trecut de med 
multe ori din albie în urma 
ploilor torențiale și centrul

Buget fără... „istorie”
Petrtla (I.J.) - Cele 110 mi

liarde de lei care reprezintă 
datoriile Campaniei Naționale 
a Huilei Petroșani către buge
tul local Petrila nu mai fac 
obiectul atenției mai-marilor 
orașului. Aceasta pentru că 
societatea minieră a demon
strat până în prezent că 
sumele datorate se colectează 
anual, dar numai ca datorii și 
atât. Nici nu mai miră pe ni
meni când consideră datoria... 

la sută, conform unei ordonanțe 
de urgență. Salariul mediu al 
funcționarilor cu studii medii va 
ajunge la peste cinci milioane de 
lei, al celor cu studii superioare 
la peste opt milioane de lei și al 
celor cu fUncții de conducere la

Personalul sanitar va banofloia de majorări salariate.

orașului a fost scăldat de ape 
zile în șir. Reabilitarea pârâu
lui ne-ar scuti de aceste 
neplăceri la fiecare cădere de 
apă mai mare”, afirma Die Bot
gros. ;

Reabilitarea presupune ame
najarea și betonarea albiilor. 
„Asta n-ar fi suficient, mai com
pletează Botgros. Ca toată lu
crarea să fie ca la carte ar tre
bui să reabilităm și podul care 
trece Jiul, însă pentru acesta 
posibilitățile financiare ale 
orașului sunt inexistente”.

istorică. „Suma, declară vi- 
ceprimarul Dumitru Răsco- 
lean, nu mai este luată în cal
cul pentru bugetul pe 2005 
pentru că CNH-ul ni-i dato
rează de prea mult timp, nu 
ne așteptăm să-i vedem prea 
curând, deci nu putem conta 
pe ei pentru investiții”. Buge
tul petrilean pentru 2005 este 
de 153 de miliarde de lei, mai 
mic cu aproape 100 de mi
liarde față de anul 2004.

peste 16 milioane de lei. Șl 
această majorare se va acorda în 
două el pe prima în ianuarie, 
când se va da 45 la sută din 
sumă, iar cea de-a doua la 1 oc
tombrie 2005, când se va plăti 
restul de 55 la sută.

rurlk’ipinliki rnwlie:
Ik'uSi’d Vl. I Hei l. Bud Vel. Pi’k' \iiinf)lii>n iwiih’lc. Dur,' Pândii t e>-i 
Nike SlciliHiiitii.Dhi'rlii Qiiusar Wijii Io1’

Curs de Igienă
Deva (C.P.) - CCI Hune

doara organizează în 
această perioadă un curs al 
cărui obiectiv este infor
marea asupra noțiunilor 
fundamentale de igienă. 
Cursul este structurat pe 5 
module, având durate de 
desfășurare cuprinse între 
trei și patru zile. „Cate
goriile cărora se adresează 
cursul se referă în princi
piu la persoanele care sunt 
implicate în activități de 
producție în industria ali
mentară, în depozitarea, 
transportul, desfacerea ali
mentelor, în alimentația 
publică și colectivă, în co
merțul cu produsele ali
mentate. Aceste noțiuni se 
cer și celor care întrețin in
stalațiile de aprovizionare 
cu apă potabilă ori 
prestează servicii de frize
rie, coafură, cosmetică, în
treținere. Cursul este avizat 
de Ministerele Sănătății li 
Educației", declară Camelia 
Blăjan, reprezentantul CCI.

Televizor OVP 4499000 lei

Robot de bucătărie Moulinex 3299000 lei
Aspirator Ufesa 2599000 lei
Aspirator Bosch 3599000 lei
Mașină de spălat San Giorgio 8499000 lei
Mașină de spălat Whlrpool 9499000 lei
Mașină de spălat Arlston+TV cadou 18199000 lei

4799000 leiTelevizor Provision
Combină frigorifică îndesit 13599000 lei
Combină frigorifică Polar 12999000 lei
Combină frigorifică lndeslt+TV Cadou 15699000 lei
Aragaz îndesit 7999000 lei
Cameră video Sony 18999000 lei

Societatea Comercială Muller - Guttenbrunn Recycling tL
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 Miiller - 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.

tUMMRMHHOiMaaim If^RNWEBT SA.-CEV*. Mdul
OeoMMf, ui. *. parter QVAMRJ, tel.: 221277. '

Cursul de referință al Băncii Naționale a României în 20 ianuarie 2005
Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian

ERR--------------------------- 3^405— 28.587 " 537727 24.246
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Herdan Exchange 
Star Exchange

37.200 37.500
37.000 37.500

î
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0 Pe Bulevardul 1 Decembrie din 
Petroșani, un bătrân, de 79 de ani, din 
localitate, a fost accidentat grav de au
toturismul condus de Răducu T., de 26 
de ani. Aflându-se sub influența al
coolului, Constantin P. s-a angajat brusc 
în traversarea străzii prin loc nepermis 
și fără să se asigure. (V.N.)

EI în perioada 12 -19 ianuarie a.c., jan
darmii din cadrul Comandamentului 
Județean Hunedoara au aplicat 96 de 
amenzi, în valoare de 300 milioane de 
lei. Subunitățile de asigurare a ordinii 
și liniștii publice au legitimat în acest 
timp aproape 1000 de persoane. (V.N.)

EI Din locuința unui cetățean din Sîntămă- 
ria Orlea au fost furate mai multe bunuri 
în valoare de trei milioane de lei. Polițiștii 
din Hațeg au stabilit că hoțul este Comei 
M., de 39 de ani, din Boșorod. (V.N.)

■■■■■BBIBBIBBBBIi
Sula din coastele 
Justiției
Tiberiu Stroia
EMAIL* tiberiu.stoia9lrtfbmiffledla.ro

/Alegerea lui llie Picioruș în funcția de se
cretar general adjunct al Consiliului Suprem 
al Magistraturii (CSM) s-a dovedit a fi o 
replică dură aplicată dorinței lui Băsescu de 
a pune la zid corupția din România, 
llie Picioruș este procurorul care înainte de 
'89 l-a trimis în beciurile securității pe 
Gheorghe Ursu. Pe motiv că face trafic cu 
valută. Și care a murit în urma bătăilor 
aplicate de securiști. Iar ceea ce este grav 
este faptul că nici astăzi Picioruș nu se 
simte jenat să afirme că disidentul Ursu nu 
a fost altceva decât un traficant de valută.

Din aceiași CSM mai fac parte alți 18 

membri printre care Rodica Stănoiu, loan 
Amariei sau Alexandru Tuculeanu. Toți - 
cunoscuți ca apărători fideli ai oamenilor 
din PSD. iar reacția negativă a noului mi
nistru al Justiției, Monica Macovei, vizavi 
de membrii CSM, este un semnal că există 
toate șansele ca dosarele marilor corupți să 
devină material de arhivă. Pentru că CSM- 
ul este cel care validează procurorii și 
judecătorii. Ei îi sancționează, îi dă afară 
sau îi iartă.

* I

De aceea este greu de crezut că vreun 
procuror sau judecător va avea curajul să 
atace corupția din PSD. Pentru că imediat 
va fi sancționat de CSM. Iar cireașa de pe 
tort o reprezintă faptul că nimeni nu șe 
poate atinge de CSM. Nici măcar Băsescu.

Despre umaniștii hunedoreni, numai de bine
Valentin Neagu
E-MAIL: valentin.neagu@lnformmedia.ro

Deva - Deși au lipsit ieri 
de la întâlnirea cu presa a 
Alianței DA, umaniștii au 
“o colaborare bună cu libe
ram și democrații hune
doreni”.

Pompierii au constatat că 
flăcările au izbucnit din cauza li
nei defecțiuni la instalația de 
încălzire auxiliară. AI doilea in
cendiu s-a produs la Uricani. Ca
bana lui R. Samoilă a ars pe o 
suprafață de 50 de metri pătrați, 
iar pagubele materiale produse au 
fost de 50 milioane lei. O echipă 
de specialiști din cadrul Grupului 
de Pompieri din Petroșani face în 
continuare verificări pentru a sta
bili cauzele producerii acestui in
cendiu.

Acest lucru a fost precizat de 
Mîrcia Muntean, președintele 
organizației PNL Hunedoara și H primar al mu

nicipiului reșe
dință de județ. 

De fapt, răs
punzând unei în
trebări, liderul 
liberalilor hune- 

Mlrcla doreni a precizat
Muntean mai multe ches

tiuni legate de 
această colaborare.

Și nu este lipsit de interes să 
spunem că, din cele afirmate de

u ecnipa de 
lescarcerare într-o 
icțiune specifică, pe 
ina dintre arterele i 
iere ale județului.
t. tFoto;. Traian Ma

Muntean, a reieșit faptul că în 
afară de județul Hunedoara și 
încă un județ din țară, colabo
rarea umaniștilor cu aliații săi 
de la guvernare scârțâie destul 
de rău.

Este vorba de faptul că, deși 
PUR face parte din Alianță, în 
marea majoritate a cazurilor 
"umaniștii votează cu PSD”.

Or, acest lucru este inaccep
tabil! “Noi le-am dat posturi în 
ministere, în prefecturi și ad
ministrație și ei votează tot cu 
PSD! Nu este corect acest lucru” 
- a ținut să spună Mircia 
Muntean.

De aici și reacția președin
telui Traian Băsescu privind 
schimbarea președinților Ca
merei Deputaților și Senatului.

Pentru a nu fi blocate unele 
inițiative legislative ale Alianței 
cu sprijinul celor doi președinți 
și al PUR, s-a avansat și o 
asemenea soluție.

Nu știu de ce se 
face atâta tam-tam 

penteu această 
așa-zisă problemă. Este 
dreptul fiecărei femei de 
a da naștere unui copil 
și cred că a fost 
conștientă de toate 
riscurile și cred că și le- 
a asumat.
ANONIMă,

Deva

z-a ins te ei! Este un lu- 
Ocru deosebit să dai 
naștere unui copil și 
atunci când vârsta 
mamei este de peste 60 
de ani evenimentul este 
cu atât mai important. 
Este dreptul ei de a fi 
mamă și nu văd nimic 
rău in asta.
Maria, 
VâNzăTOARE, Deva

Chiar dacă din pUnct 
de vedere medical 

acest caz constituie o 
premieră, din punct de 
vedere moral nu este 
bine. Am înțeles că și 
biserica s-a sesizat iar 
eu personal nu sunt de 
acord cu decizia acestei 
femei.
Monica, 
Deva

atu cred că a____IM bine. Acum are o 
vârstă destul de înainta
tă și în aceste condiții 
ce viitor ar mai putea 
să-i ofere fetiței? Cred 
că acesta este primul as
pect care trebuie avut 
în vedere și abia pe ur
mă premiera medicală.
Marcela, 
Deva

Hipartea acestei fentei 
pentru că s-a luptat cu 
medicina și cu . ,
prejudecățile oamenilor ( 
pentru a avea un copil. 
Să dea Dumnezeu să și 
trăiască suficient de i 
mult pentru a-și crește 
fetița.
Diana BAlteanu
Deva

Furau cireși
Vata de Jos (V.N.) - Pa

tru indivizi âu fost prinși în
tr-o noapte de polițiști și 
pădurari din Vata de Jos în 
timp ce furau arbori de cireș 
din Cantonul Silvic „Basara- 
bița”. Este vorba de Florin 
B., 22 de ani, Lucian Z., 28 
de ani, Adrian D., 26 de ani, 
și Adrian G., de 37 de ani. 
Primul este din Vața de Jos, 
iar ceilalți din Crișcior.

Vă oferă prin 
depozitul en-gros 
fructe de cea mai 
bună calitate la 
prețuri fără 
concurență!

I

Adresa: 
Hunedoara, 

Str. Romanilor, 
nr.32

Telefoane: 716.100; 0722/281.876;.
0788/281.876.

Localitate Meserie
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0 Perechea Andrei Pavel/Tomas Ber

Svetlana Kuznețova a declarat că a fost „pozitivă” în urma tratării unei răceli

dych (România/Gehia) s-a calificat în 
turul do! al probei de dublu .de la 
Australian Open. Pavel și Berdych au 
învins cu scorul de 7 - 6 (7/2), 6 - 4, 
cuplul Ivo Kartovici/Tom Vanhoudt.(D,N.)

0 Steaua București a învins, miercuri, 
cu scorul de 1 - O, formația Energya Vla
divostok, în primul meci Smical'disputat 
în cadrul turneului de pregătire efectuat 
în Cipru, Unicul gol al meciului a fost 
înscris de Boștinâ, în minutul 90.(MF)

0 Fundașul central al echipei juventus 
Torino, Nicola Legrottaglie, va fi împru
mutat, până la sfârșitul sezonului, 
formației Bologna, unde va.fi coechipier 
cu jucătorul român Valentin Năstase, 
informează AFP.(MF)

Melbourne (MF) - Jueă- 
toerea rusă de tente Svetlana 
Kuznețova a explicat că a 
fost depistată pozitiv cu 
efodrtaft deoarece a hiat un 
medicament pentru răceală, 
potrivit unui comunicatdat 
publicității la Melbourne.

„Este adevărat că in mo- 
meatul meciului lem< ssțrMiv 
aveam guturai și am luat un 
medicament pentru a mă trata”, 
a declarat Kuznețova, care sus
ține că este o sportivă curată și 
integră.

Ministrul Sportului al co
munității franceze din Belgia, 
Claude Eerdekens, a declarat, 
luni, că Svetlana Kuznețova a 
fost depistată pozitiv eu efedri- 
nă, pe 19 decembrie, la Charle
roi, In cursul unui turneu de
monstrativ la care au participat 
și Justine Henin-Hardenne, Na
thalie Dechy și Elena Demen
tieva.

„Sunt sigură de nevinovăția 
mea și nu voi permite ca aceste 
acuzații iresponsabile să-mi 
distrugă evoluția de la Austra

Cupa Banatul la handbal
Timișoara (D.N.) - Pregătirile handba- 

liștilor de la Politehnica-Izometal Timi
șoara au intrat tatr-o nouă etapă, cea a 
meciurilor amicale.

Jucătorii bănățeni au prevăzute pentru 
aceste zile, doar antrenamente in Sala 
Olimpia, singura absență (motivată) fiind 
cea a pivotului Marius Novanc, care este 
la echipa națională de seniori.

Din cauza comprimării perioadei dintre 
tur și retur, echipa s-a văzut nevoită să re
nunțe la o parte a meciurilor de pregătire. 
Totuși în Sala Olimpia se va desfășura, la 
sfârșitul acestei săptămâni, tradiționalul 
turneu Banatul, la care vor participa Pick 
Szeged șiKC Bekesi (ambele din Ungaria), 
respectiv Licitul Tg. Jiu și CSU Poli- 
tehnica-Izometal (din România). Handba- 
liștii din Szeged sunt viceeampionii țării 
rte și ocupanții l^ulutttyijnjjqățate. . 
ediție de campionat fer cei din Bekes au 
retrogradat în d;wzia secundă. Lignitul 
Tg. Jiu și Poli sunt vecină, de clasament 
în zona de mijloc a ierarhiei interne.

După acest turneu, va urmă o 
săptămână de pregătire a meciului din 
optimile de finală ale Cupei României. 
Politehnica-Izometal se va deplasa la Cluj- 
Napoca pentru meciul cu Universitatea, 
care se dispută intr-o singură manșă pe 
terenul echipei mai slab clasate la finele 
turului Ligii Naționale. Jocul de cupă este 
programat pe 30 ianuarie, in prima etapă 
a sezonului, timișorenii vor juca acasă tot 
cu echipa universitarilor clujeni.

Stockholm (MF) - înotă- 
toarea Camelia Potec a ocu
pat, marți, locul doi, cu 
timpul de opt minute, 28 de 
secunde și 15 sutimi, în 
cadrul probei de 800 metri 
liber de la reuniunea de la 
Stockholm, care contează 
pentru prima etapă a Cupei 
Mondiale, informează AFP.

Potec a fost devansată de 
daneza Lotte Friis (8:25.51), 
în timp ce pe locul trei s-a 
clasat americana Rachel 
Komisarz (8:29.51). Potec a 
câștigat la Atena titlul 
olimpic în proba de 200 
metri liber. în proba mas
culină de 400 metri liber, 
Dragoș Coman a obținut 
locul trei, cu timpul de trei 
minute, 43 de secunde și 45 
de sutimi, fiind devansat de 
rusul Iuri forilukov (3:42.46) 
și de germanul Paul 
Biedermann (3:42.87).

Decizii ale Federației de fotbal
București (MF) - Comisia 

pentru Statutul Jucătorului a 
Federației Române de Fotbal a 
ridicat, marți, sancțiunea de 
neprogramare și de interzicere a 
dreptului de a transfera și legi
tima fotbaliști dictată clubului 
Apulum Alba luHa, se arată Intr-un 
comunicat al FRF.

Comisia a luat act de faptul 
că gruparea din Alba Iulia și-a 
achitat datoria către clubul FC 
Budvar Odorheiu Secuiesc pen
tru transferul jucătorului Octa
vian Sârbu. Clubul Oașul Ne
grești din Divizia B a fost sanc
ționată, începând cu data de 11 
ianuarie 2005, cu neprogramărea 
în competițiile oficiale până 
când va achita Integral grupării 
CFR Ecomax Cluj suma pentru 
transferul lui Ovidiu Petru Valentin Stan.

lian Open. Am fost testată de 
mai mult de zece ori numai ta 
2004 și niciodată nu am fost de
pistată pozitiv. Nu există absolut 
nici un motiv pentru care să fi 
luat un stimulent pentru a-mi 
îmbunătăți performanțele în 
timpul unui turneu demon-

Scandalul continuă și după finala de hochei
Membrii ^emisiei le Arbitri consideră justă anularea golurikr

București (MF) - Președin
tele Federației Române de 
Hochei pe Gheață (FRHG), 
Marian Negoiță, a declarat 
că arbitrul Alexandru 
Molnar a anulat corect cele 
două goluri marcate de 
echipa HC Miercurea Ciuc în 
finala Cupei României.

„Membrii Comisiei Centrale a 
Arbitrilor au analizat caseta cu 
meciul Steaua - HC Miercurea 
Ciuc și au constatat că ambele 
goluri au fost anulate ta condiții 
regulamentare”, a spusNegoiță, 
adăugând că la ședința Comisiei 
Centrale a Arbitrilor a participat 
și secretarul general al FRHG, 
Edugrd Pană.

Negoiță a afirmat că arbitrul 
Alexandru Molnar a greșit la' 
faza golului doi, când nu l-a 
eliminat pe căpitanul formației 
Steaua, fon Timaru. „Golul doi 
a fost anulat corect, întrucât

Budeanu. De asemenea, comisia 
a sancționat cu interzicerea 
dreptului de a transfera, înce
pând cu data de 15 ianuarie 2005, 
divizionarele B Olimpia Satu 
Mare și FCM Târgoviște.

Clubul din Satu Mare are da
torii către FC Tractorul Brașov 
pentru transferul lui RemUs 
Ciolănel iar gruparea din Târ
goviște nu i-a achitat salariul 
jucătorului Marius Pasăre. în 
caz de neplată ta următoarele 15 
zile, cele două cluburi vor fi 
sancționate cu neprogramarea ta 
campionat.

Comisia a ridicat divizionarei 
B Dunărea Galați dreptul de a 
transfera jucători începând cu 17 
ianuarie 2005, până la achitarea 
sumei datorate fotbalistului 

strativ”, a adăugat jucătoarea în 
vârstă de 19 ani, numărul cinci 
ta clasamentul mondial. Directo
rat WTA, Larr > Scott, a declarat, 
marți, că autarnățile belgiene au 
comis un „act nefericit și 
iresponsabil”, prin faptul că au 
dezvăluit că Svetlana Kuznețova

Elekeș (n.r. - Levente Elekeș, 
jucător la HC Miercurea Ciuc) 
se afla ta suprafața de protecție 
W.........................................

Membrii CCA au analizat 
caseta cu meciul Steaua - HC 

Miercurea Ciuc și au constatat 
că ambele goluri au fost 

anulate în condiții 
regulamentare.
Marian NEoorțA

**+*• A •-’t • *♦••••••• »*♦ ț • • ți • •.«

a portarului, lucru observat și la 
reluare. Molnar trebuia să-l eli
mine pe Timaru pentru barare 
cu crosa. Este singura greșeală 
comisă de arbitru”, a menționat 
Negoiță-

Președintele FRHG a spus că 
ta ședința biroului federal vor fi 
analizate declarațiile vicepreșe
dintelui FRHG, Janos Kurko. 

do «notvboardtag carese dfopăâ

a fost depistată pozitiv. „în tim
pul anilor petrecuți ta sport, nu 
am văzut niciodată un respon 
săbii sportiv să comită un act 
atât de nefericit și iresponsabil. 
Este o încălcare a confidențiali
tății și a procedurii In ceea ce 
privește programul antidoping.

Autoritățile belgiene nu au 
rqșpecț ț procedurile antidoping 
care solicită prezumția de nevi
novăție și confidențialitatea. 
Trebuie notat că, potrivit codu 
lui Agenției Mondiale Antido
ping, substanța încriminată nu 
este interzisă, decât dacă este 
descoperită în competiție”, a 
declarat Scott.

Ministrul Sportului al 
comunității franceze din Belgia, 
Claude Eerdekens, și-a justificat 
decizia de a anunța numele ju
cătoarei depistate pozitiv prin 
grija pentru transparență.

„Am preferat să dăm dovadă 
de transparență, decât Bă nu 
facem public acest caz, pentru a 
nu se crede că era ceva de 
asclins”, a declarat Eerdekens.

„Comisia de disciplină și cea de 
competiții vor analiza și ele 
caseta Iar ta biroul federal vom 
analiza afirmațiile domnului 
Kurko. Fiecare trebuie să plă- 
țească pentru greșelile pe care le 
face”, a mai spus Negoiță.

Vicepreședintele FRHG, Janos 
Kurko, care este și patron al 
clubului HC Miercurea Ciuc, a 
contestat arbitrajul lui Ale
xandru Molnar, pe care l-a 
acuzat de fiirt, la sfârșitul finalei 
Cupei României la hochei pe 
gheață dintre Steaua și HC 
Miercurea Ciuc. Kurko i-a re
proșat arbitrului anularea a 
douăgoluri, primnlla scorul de 
3-2 pentru Steatta iar cri de-al 
doilea la scorul de 3 - 3.

Steaua București a câștigat 
Cun României prin victoria cu 
scorul de 4;>- 8, or:v.tâ în 
prelungirile partidei, prin regula 
golului de aur. ._
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IZ FIFA a Invitat aproximativ cincizeci de 
fotbaliști la „meciul de solidaritate” 
organizat împreună cu UEFA, pe 15 
februarie la Barcelona, în beneficiul 
vlctinrtelor cutremurului șl a valurilor 
seismice din Asia, a anunțat forul 
fotbalistic mondlal.(MF)

£1 Fundașul echipei Real Madrid, Rober
to Carlos, ar putea obține dublă cetă
țenie, braziliană și spaniolă, în luna 
Iunie. Carlos va elibera astfel un loc 
jucător extracomunltar, ceea ce va 
permite transferul, în vară, a atacatului 
brazilian Robinho de la FC Santos.(MF)

Ronaldinho, mult po plajă
Balcelona (MF) ■ Cotidianul Marca 

susține, in ediția sa de marți, că atacantul 
brazilian al echipei FC Barcelona, Ronal

dinho, se află intr-o scă
dere de formă deoarece se 
antrenează prea mult pe 
plajă. „Ronaldinho este 
un jucător care trăiește 
pentru fotbal și prin*/ 
fotbal și m preocupă exce
siv de pregătirea sa fizică. 
Atacantul are un prepa
rator fizic personal, cu 

care s-a antrenat, in perioada de pauză din 
iarnă, pe o plajă din 
Brazilia. Și totul din pi _ _____.
a ține cont de programul clubului", notează 
Marca. Cotidianul Marca susține că antre
namentul pe plajă, fără un plan specific, 
este dăunător pentru un jucător cu carac
teristicile lui Ronaldinho. Sursa citată 
menționează că responsabilii echipei FC 
Barcelona i-au solicitat să renunțe la 
pregătirea individuală, pentru a fi supus 
unui plan de pregătire „controlat".

va juca cu

Barcelona, dar *1 în 
•roprie inițiativă, fără

AC Rahu m analnw IIVIIHI 'vCB IS

Rana (MF) - 
că va face apel lrwHurwWlpiMtteă a 
stadionului Olimpic pentru un meci, 
adoptată, marți, de Comisia de Disciplină 
a Ligii Profesioniste de fotbal, după 
incidentele provocate de suporterii romani 
la Siena. Potrivit avocatului grupării 
romane, Antonio Conte, clubul va contesta 
decizia, insistând asupra faptului că, dacă 
acest prim demers nu va avea rezultatele 
scontate, AS Roma va apela la o instanță 
civilă. Formația AS Roma riscă să joace pe 
teren neutru prima manșă a sferturilor de 
finală ale Cupei Italiei, cu Fiorentina. 
Suporterii formației la care evoluează 
Cristian Chivu au aruncat cu fumigene în 
teren la partida câștigată, în deplasare, cu 
scorul de 5 - 1, în fața echipei Siena, în 
manșa secundă a optimilor de finală ale 
Cupei Italiei.

Antrenorul, ofertat
Berlin (Mi) - Fostul 

selecționer el echipei 
naționale de fotbal a 
Germaniei, Bufii Voller, este 
nou! director sportiv al 
grupării Bf ~ Leverkusen, 
anunță conducerea clubului 
german fie fotba1

Rudi Voller, în vârstă de .44 
de ani, a semnat un contract 
valabil până in luna iunie a 
anului 2907, a precizat preșe- 
dintelr* cliouiu layer, Wolfgang 
Elolzhaeu B VnHer il înlo
cuiește itfc. pe Jurgen Kohler, 
care a demisionat din această 
funcție, la finalul sezonului 
țrecuLRudi «Voller va aveați .:iiî>ihMl.IMtini’ lAvarti—>■ unde

(Foto: EPA)

t și de alte echipe, vr a cea mai importantă persoană din club
a evolua, două sezoane și ca 
jucător, intre anii 1994 și 1996.
Voller a fost numit selecționer 
al Germaniei in 2000 și a demi
sionat din această funcție după 

iminar a din faza grupelor la 
. Euro-2004, fiind apoi 

antrenor principal * al 
al italiene AS Roma.

ntetfvei de fotbal a 
litii a afirmai «A A primit 
«se ofertl „din

■ 
atribuțiunile care îi reveneau lui 
Dja Kaenzig, fost manager al 
duhului, plecat in același tin®' 
cu Kohler. „Voller va fi cm mai 
importantă persoană* din club", 
a spus Holzhaeuser.
A avut alte oferte

Fostul selecționer 
repri

numOpu— 
străinătate dar și din fără”, pen
tru a ocupa fiincția de antrenor 
sau pe cea de manager. El a mai 
ocupat deja postul de director 
sportiv în perioada 1997 - 2000 ia

Tehnicianul german a 
la AS Roma doar 26 de zile. 
Echipe Bayer Leverkusen ocupă 
locui 8 in prima divizie a 
campionatul Germaniei șl este 
calificată în faza optimilor de 
finală ale Ligii Campionilor, 
unde va întâlni formația engleză 
FC Liverpool.

Atena (MF) - Tehnicia
nul român Hie Dumitrescu 
a ajuns la un acord cu 
conducerea echipei de 
fotbal Aigaleo Atena, ur
mând să se ocupe de pre
gătirea formației elene 
pentru un sezon și jumă
tate. Ilie Dumitrescu, in 
vârstă de 36 de ani, îl înlo
cuiește pe banca tehnică pe 
tehnicianul belgian Ste
phane Demol, care a fost 
demis in luna decembrie 
2004. „Va fi o muncă 
dificilă iar soarta face ca 
primul meu meci să fie 
împotriva formației AEK 
Atena, echipă pe care o 
cunosc bine și pe ai cărei 
suporteri îi respect”, a 
declarat Dumitrecu.

Mutu rămâne cinci ani la
Atacantul r a ajuns la clubul din Torino, via 1

Tonne (MF) - Directorul 
general al clubului Juventus 
Torino, Luciano Moggi, a 
declarat că atacantul Adrian 
Mutu va rămâne la gruparea 
torineză cinci ani, în ciuda 
faptului că are o concurență 
serioasă ha atacul echipei 
antrenate de Fabio Capello.

„în ceea ce-1 privește pe 
Adrian mai există o problemă în 
transferul său, problemă care 
vine din Anglia. Am solicitat o 
favoare clubului Livomo, dar nu 
este o noutate, a făcut și Inter- 
nazionale Milano la fel cu 
paraguayanul Carlos Gamarra. 
Pentru că Livomo mai avea un 
loc de extracomunltar, i-am ce
rut o favoare președintelui Aldo 
Spinelli. Mutu este un jucător 
excepțional și îl urmăresc de 
mulți ani. Am fost la un pas 
să-l adticem la Juventus in vară,

dar Roman Âbramovici s-a răz
gândit in ultimul moment in 
privința unui împrumut”, a de- 
99.....................................................

Ne-am așezat la masă, cei de 
la Livomo, Juventus și Mutu. 
Jucătorul a semnat pentru noi, 
apoi am semnat cedarea sa la 
Juventus. Acum depinde de 

Moggi si încheie operațiunea.

• . * • ' , . 5 » ■ 1

Acum depinde de Luciano Moggi 
să încheie operațiunea. Chiar 
dacă Mutu va rămâne la noi 
până în mai, Juventus îi va plăti 
contractul”, a declarat Spinelli,/ 
Procuratorul Claudio I squall' 
a declarat, pentru agenția Data*, 
sport, că „artificiul” făcut de 
Luciano Moggi pentru aducerea 
lui Mutu nu este un lucru ex
cepțional. „Nu este nimic genial 
în ceea ce s-a întâmplat. Este o 
operațiune normală, care nu 
încalcă nici o regulă. Livorno va 
beneficia în schimb de împru
mutul unor jucători și nimic in 
plus”, a spus Pasqualin. Procu
ratorul italian crede că procesul 
dintre Chelsea și Mutu Va dura 
mult timp. „Cu siguranță, clubpl 
londonez a înregistrate 
financiară și de aceea preyăd p 
bătălie lungă între Cheiina șl

...................................................
clarat Moggi. Președintele clu
bului Livorno, Aldo Spinelli, a 
declarat, ieri, că atacantul A- 
drian Mutu a fost ced.at grupării 
Juventus Torino. „Ne-am așezat 
la masă, cei de la Livorno, 
Juventus și Mutu. Jucătorul a 
semnat pentru noi, apoi am 
semnat cedarea sa la Juventus, jucător”, a precizat Pșsqualin.

■' 2'^7. 1

Spania, campioană mondială (iwepa)

România - Olanda, la ftitoal
București (MF) - Prima reprezentativă 

de fotbal hi sală a României va disputa pe 
21 și 22 martie două partide amicale cu 
selecționata similară a Olandei, se arată 
Intr-un comunicat al Federației Române de 
Fotbal. Federația olandeză a confirmat, 
ieri, participarea la cele două partide, care 
cel mai probabil se vor disputa Ia Sala 
Polivalentă din București. Meciurile 
revanșă cu selecționata calificată la tur
neul final al eampfonatulid European din 
Cehia se»> isputa pe 18 și 19 octombrie, 
in Olanda. România și Olanda se vor 
întâlni pe 28 martie, hi Urziceni, in meciul 
contând pontat calificarea la Campionatul 
European de fotbal-tineret iar pe 26 martie 
in partida din Ciulești rezervată echipelor 
de seniori in preliminariile Cupei Mondi
ale din 2008. m afară de aceste două în- 
trtnlrt, FRF negociază cu forul omolog din 
Olanda un alt mec! «minai ne 29 mărHa 
destinat setectiDnatekx* de juniori „Under 18”.
— ■ ' . ■ < ■■ ..f. 'u-'r' .m , ,V, , jț| î,~,

Tomescu, locul doi în Iun
Românii domină proba de maraton

- București (MF) - Atleta 
Constantina Diță Tomescu 
ocupă l^l^îUl al doilea în 
ultimul clasament mondial 
al probei de maraton, dat 
publicității de Federația 
Internațională de Atletism.

Diță Tomescu (1.289 de 
puncte) se află la numai două 
puncte de lider, chinezoaica 
Yingjie Sun, șl a urcat un loc 
față de clasamentul precedent, 
dat publicității la începutul lunii 
ianuarie. Maratonista română a 
urcat, de asemenea, un loc, până 
pe 88, In clasamentul mondial 
general. O altă atletă română, 
Nuța Olarii, se află pe locul 9, Cu 
1.250 de puncte, în clasamentul 
mondial la maraton, unde a 
reintrat și Lldia Șimon, după 
mai mult de un an in care nu a 
punctat la concursuri Șimon a 
intrat direct pe locul 22, datorită 
câștigării semimaratonului Mi
yazaki, Ia Începutul anului.

Șimon are un total de 1.191 
puncte șl are șanse să urce 
topul IAAF, dacă va obține 
clasare bună la Maratonul de 
Osaka, din 30 ianuarie, 
clasamentul mondial general, 
feminin, cea mai bine clasa 
atletă română este Ionela Târî 
Manolache, care și-a păsti 
locul 17, cu 1.361 de puncte ac 
mulate. în primele 100 de atic 
mai figurează Maria Cionci 
(1312 puncte), pe poziția 60, 
urcare un loc față de clac 
mentul precedent și Constant! 
Diță Tomescu.

în clasamentul mondl 
general, la masculin, vlcecai 
pionul olimpic la Atena în pro 
de triplusalt, atletul Marii 
Oprea, și-a păstrat poziția 44, < 
1.342 de puncte, fiind singur 
român din topul primilor 100 i 
atleți ai lumii. In clasament 
probei sale, Marian Oprea și 
păstrat, de asemenea, poziția 
treia în topul mondial.
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ca programul săptămânal al televiziunilor; 
• Beneficiezi de cel mai ieftin abona

ment pentru un cotidian din Transilva
nia.

>•

• Ziarul îți sosește acasă la prima oră 
a dimineții;

• Este un cotidian independent politic 
și economic

• Poți câștiga la toate promoțiile lansate 
de Cuvântul liberi

• VINEțțl primești GMhj IT » -
32 de pagini color de informație despre

Abonează-te, doar acum, cu 50.000 lei 
lunar, la standurile Cuvântul liber din 
Deva și primești un cadou pe loc!

Convinge-te de informație!
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Sifilisul, consecință 
a libertinajului sexual (I)

0 UDMR va sărbători, sâmbătă, la De
va, împlinirea a 15 ani de existență în 
Județ. Sunt Invitate să participe aproxima
tiv o sută de persoane șl vor fi acorda
te mai multe diplome de excelență. 
UDMR Hunedoara a fost înființată pe 11 
Ianuarie 1990. (D.l.)

Muncă răsplătită
Deva (S.B.) ■ Asociația „Sprijiniți Copi

ii” - Filiala Hunedoara beneficiază de o 
sponsorizare de 500 de euro acordată de o 
importantă societate comercială din Româ
nia. Suma va fi utilizată, in exclusivitate, 
pentru copiii proveniți din familii defa
vorizate sau «Bate in situații de criză, 
cărora asociația le furnizează servicii so
ciale, educaționale si medicale. Fiind in 
căutarea unor desene realizate de copiii 
proveniți din astfel de familii, sponsorul a 

; solicitat câteva imagini cu desene conce
pute de copii de la Asociația „Sprijiniți 
Copiii". Munca micuților a fost ulterior 

* răsplătită prin acordarea, cu titlu de spon
sorizare, a unei sume de 500 de euro.

Deva (V.R.) - Prin complicați
ile apărute fo cas. de netratare șl 
prin incidență, primele trei in 
„topul” bolilor cu transmitere se
xuală simt: sifilisul, gonorera și 
infecția cu Chlamydia trachoma
tis. Amănunte despre sifilis am 
primit de la dr. Adina Șelar, me
dic specialist dermato-venerolog. 
Sifilisul, da și celelalte boli cu 
transmitere sexuală, afectează per
soane tinere, dar și foarte tinere, 
datorite: Începerii vieții sexuale 
fiică din adolescență, lipsei edu
cației sanitare coi «j lătosre. 
libertinajului sexual (contacte 
multiple, cu persoane necunos
cute, perversiuni sexuala), sexului 
neprotojat. Există șl sifilis al nou- 
născutului, dacă mamelor nu li 
s-a depistat boala te n-au fost tra

Să se tale «angliei
Mai multi locuitori ai satului 

hunedorean Ostrov au sesizat zi
lele trecute faptul că existe riscul 
ruperii liniilor de înalte tensiune 
(fin cauza crengilor copacilor. „Pe 
ulița satului sunt mai multe 
sălcii ale căror crengi atârnă pe 
liniile cto curent. Ar trebui tăiate 
aceste crengi ca să nu rămânem 
fără energie electrică sau, mai 
grav, aă se întâmple o nenoro
cire”, spune (fi. Bogdan, unul din
tre săteni. Conform reglementa
rilor în vigoare, defrișările în in

Infractorii minori, prinți
Lupeni (M.T.) - Patru tineri din Lupeni, 

autori ai unor flirturi din locuințe, au fost 
prinși de către polițiști. Nicolae C., de 13 
ani,, șl VioajelM, deJĂani, ambii din Lu
peni, aflați in abandon școlar, au intrat, 
la începutul anului trecut, in locuința u- 
nei persoane din aceeași localitate, de 
unde au sustras bunuri In valoare de 3,6 
milioane lei. Prejudiciul ,a fost recuperat 
in proporție de 50 la sulă. Alți doi minori, 

| Florian I., de 15 ani, și Mircea F., de 17 
ani, din Lupeni, au furat, la sfârșitul a- 
nului trecut, din locuința unei persoane 
din localitate^ bunuri în valoare de 5,4 mi
lioane lei. Și in acest caz, prejudiciul a fost 
recuperat in proporție de 90 la sută.

Se pregătește concursul “Cangurul”
Peste 3 milioane de participanți își măsoară cunoștințele
Raluca Iovescu
EMAIL' reluca.tavaaouClnforrnmadla.ro

Deva - Până tu 15 februa
rie, eleva claselor H-3SI se 
mai pot înscrie Ia Concursul 
European de Matematică 
Aplicată „Cangurul”.

Câteva sute de mii de elevi 
var susține un test grilă cu pro- 
blemepropuse de echipe inter
naționale de profesori, care îi 
vor antrena pentru examenele 
viitoare. Acesta este cel mai 
popular concurs de matematică 
din lume și ta el au participat 

tate in timp ce erau gravide. Boala 
are trei stadii: sifilteul primar nu
mit și șancru sifilitic; stadiul se
cundar, ce poate dura ani de zile, 
și cei terțiar, cu afectare viscer
ală, a sistemului'osos, afecțiuni 
cardlo-vasculare te neurologice, in 
primul stadiu, cu o durată de 90 
de zile, leziunile apar în zona gen
itală, anală, in cavitatea bucală, 
sunt nedureroaee, se închid de ta 
sine și pot trece neobservate. 
Boala poate fi detectate prin ana
lize abia după 45 de teta de ta con
tactul sexual infectant. (Va urma) 
; Notă.- Dacă aveți întrebări 
pe teme de sănătate, ne puteți 
contacta la nr. de telefon 
211278 (pentru Viorica Roman) 
tau kt adresa redacției! St7 22 
Decembrie, nr. 37A, parter.

teriorul comunelor se fac de către 
proprietarii terenurilor. în cazul 
terenurilor aparținând adminis
trației publica io ite lucrările de 

se fac de către primării, 
„în acest caz, responsabilitatea 
pentru tăierea crengilor revine 
Primăriei comunei Râu de Mori. 
Pentru a veni fii spriiinul locuito
rilor satului Ostrov, r și pen
tru urgentarea acțiunii, noi am 
luat legătura cu reprezentanții 
acestei primării, mai exact cu re
ferent Adina Munteanu, căreia i- 
am prezentat cazul, cu rugămin
tea de a lua măsurile necesare 

anul trecut peste 247.000 de ele
vi din 3600 de școli șl licee de 
la noi din țară.

Concursul din acest an, rare 
se va ține pe data de 17 martie, 
este dedicat scriitorului Jules 
Verne, iar premiile oferite tu
turor participanților includ cărți 
cu subiectele de concurs, 
diplome de. participare, materi
ale aniversare Jules Verne, jo
curi și probleme de matematică 
distractivă. în plus, elevii Cla
selor Vn - XU însoriși la con
cursul Cangurul, cadrele didac
tice organizatoare și studenții 
vor putea participa gratuit ta a

în cel mai scurt timp, tocmai în 
scopul evitării unor eventuale in
cidente”, ne-a declarat Florin 
Mârza, directorul SC Electrica 
Banat - Sucursala Deva.

Depinde 
do angș|ator

Disponibilizat cu OU 8/2003, 
Vacile Tărăbuzan, din Hune
doara, spune că și-a găsit loc de 
muncă în octombrie 2004. Atun
ci s-a angajat cu carte de muncă 
și tot de atunci nu mal primește 

doua ediție a concursului IN
VEST care oferă premii de peste 
o sută de milioane de lei, Con
cursul este în fapt o lecție op
țională de matematică aplicata 
în economie, menita să-i învețe 
să realizeze îzacți cu valori 
mobiliare și planuri de inves
tiții.

înscrierile pentru „Cangurul" 
se fac în școli. Informații supli
mentare se pot obține de ta In
spectoratele Școlare Județene, ta 
Fundație Sigma, telefon: 021- 
243.42.40. email: fles@home.ro, 
web:http://www.matematicasi- 
rangunfi.ro.

bani conform ordonanței. Tărăbu
zan dorește să știe dacă sistarea 
plăților este legală. „Dacă Tără- 
buzan s-a angajat ta o firmă pri
vata, trebuie să primească în con
tinuare un venit de completare 
care este egal cu diferența din
tre suma primite minus indem
nizația de șomaj sau o sumă care 
să nu depășească venitul salarial 
mediu pe trei luni. Dacă însă an
gajarea șa a fost efectuată de o 
firmă de stat, nu mai primește 
nimic”, precizează Ioan Marcel 
Socol, director AJOFM Hune^ 
doare. ‘ V

Divorțuri
MMb

■ Petroșani (LJ.) - Potrivit 
Judecătoriei Petroșani, nu
mărul divorțurilor in rân
dul minerilor din Valei Jj 
ului s-a dublat In 2004 față 
de anul anterior.

Numai în prima jumă
tate a anului trecut s-au ju
decat peste 650 de cazuri de 
divorț, iar până la sfârșitul 
anului, numind lor aproa
pe s-a dublat. O simplă Îm
părțire arată că zilnic câte 
trei locuitori ai Văii și-au 
destrămat familiile.

—— Companie de curierat intern, •*— 
ANGAJEAZĂ CURIER ZONAL DEVA:

Cerințe:
- Domiciliu stabil In Deva

- Posesor autoturism propriu
- Cunoștințe operare PC
• Dinamic, entuziast, carismatic

nesponsâiiităp:
■ Preluarea/livrarea comenzilor la solicitarea clienților 

Se oierii:
- Salariu motivant
- Telefon mobil
- Acoperirea cheltuielilor de întreținere

Cel Interesați pot trimite CV.-urile la fax w. 0263/214251.

< : ■

imn*
SLA, aiîMKnnaiiA

Director vânzări produse de 
morărit și panificație

Consiliul Local al Mu
nicipiului Hunedoara 

organizează LICITAȚIE PUBLICĂ în baza
Legii ur. 50/1991- republicată, pentru vân

zarea a 26 puncte termice, aparținând dome
niului privat al municipiului, situate în Hunedoara, în 

vederea modernizării și amenajării unor spații prin 
schimbarea destinației, conform anexei.

Suna minimă de pornire a licitației este diferită pentru fiecare punct 
termic în parte - conform Anexei la caietul de sarcini.

Garanția de participare la licitație: 5% din suma minimă de pornire 
a licitației pentru fiecare punct termic în parte.

Informații suplimentare și documentele licitației se pot obține de la 
sediul Consiliului Local al Municipiului Hunedoara - Serviciul urbanism 
(camera 21), B-dul Libertății, nr.17, sau la telefonul 0254/712877, în
cepând cu data de 27.01.2005.

Oferta se va depune până vineri, 04.02.2005. ora 13.00, la sediul 
Consiliului local al Municipiului Hunedoara.

Licitația va avea loc la sediul Consiliului Local al Municipiului Hune
doara, luni, 07.02.2005, ora 12.00.
== ...............................................-...............................................->

,rCUVtMTUL
MBEH"

Cerințe:
- Experienfi minimum 2 ani în vânzări 
bunuri de larg cortsum
- O bună cunoaștere a pieței de vânzări
- Abilități de negociere, vânzare și comu
nicare
- Capacitatea de a lucra intr-un medii tli- 
namic

Persoanele interesate sunt rugate să trimită 
un C.V. la nr. de fax 713421 sau la sediul 
societății din strada Mihai Viteazul, nr. 1 
Hunedoara.
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uși PORTA 
—Tapițartl, Camere de 

tineret

reluca.tavaaouClnforrnmadla.ro
mailto:fles@home.ro
http://www.matematicasi-rangunfi.ro
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Vând ap. 2 camere (03) || Vai id ap. 4 camere (07) Vând terenuri (21)

•2 camere, decomandat, centrală, Instalații 
sanitare noi, balcon închis, Interfon, zona 
Bălcescu, preț 29^00 euro, negociabil. TeL 
291284.
•apartament, 2 camere, 54 mp, Zamfirescu, 
ocupabll imediat, bun pentru privatizare. Tel. 

JKS/582117.

Wartaawrt, 2 camere, circuit, etaj 2, 
■herulul, modificat, amenajat deosebit, preț 
negociabil. Tel.0723/608733.

•apartament 4 camere, decomandat, centrală 
termică nouă, contorlzat balcon închis, etaj 1, 
zonă M. Emlnescu, ocupabll Imediat Tel. 
0723/673773.

•2980 nw teren Intravilan, la capitul străzii 
Rosettl, facilități apă, gaz, curent, 12 eura/mp, 
negociabil. Tel. 222176,

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

Televizoare (4H)

Vjiid case, vde(13)

•teren Intravfian, construlbll, Hărău. Tel. 
221811.

•apartaaiani, 2 camere, Deva, etaj 2, zona 
Dacia, contorlzat lavabll, preț 570 milioane lei. 
Tel. 0726/710903.
•apartament, 2 camere, semidecomandat, 
centrala termică,' faianță, gresie, balcon 
închis, preț 700 milioane lei. Tel. 0723/892272. 
•apartament, 2 camere, semidecomandat, 
contorlzat, gresie, faianță. Instalații sanitare 
noi, zona Dacia, preț 15.000 euro, negociabil. 
Tel. 229718,0723/040883.
•argant apartament, 2 camere, ultracentral, 
amenajat partial, contorlzat stare bună, preț 
900 milioane lei. Tel. 0727/006092.

•casă cu teren, In Viile Noi, Horea, st 1700 mp, 
poziție excelentă pentru spațiu comercial, 
depozit, preț 32.000 euro, negociabil. Tel. 
231284,0727/066092.
•casă, In Deva, sau schimb cu apartament 2- 
3 camere, etaj 1, zonă centrală. Tel. 
0254/215795.
•casă, în Simerla, fără Intermediari. Tel. 
220393,261596.
■umani casă, în Deva, zona Mărăștl, 4 camere, 
încălzire centrală, anexe, st 600 mp, preț 
77.000 euro, negociabil. Tel. 231284.

•vând 10 parcele teren a 500 mp, zona 
Căprioara. Tel. 211124.
•vând 40 ari teren Intravilan la șosea, 80 ari 
teren pentrticonstrucțle case vacanță, 50 ari 
pădure, 15 ha fânat, 12 ari teren arabil, Certeju 
de Sus. Tel. 0254/770887.
•vând tec de casă, Deva, Al. Vlahuță nr. 17, 
fațadă 22 m, preț 10 euro/mp, aproximativ 
1368 mp. Tel. 211951, după ora 11 
(dimineața).
•vând teren de casă. Deva, 700 mp, fs 13 m, 
utilități In apropiere, preț 10.000 euro, Tel. 
0743/281271,

•vând televizor color, marcă germană stare 
foarte bună de funcționare, diagonala 67 cm, 
preț 2,5 milioane lei, negociabil. Tel. 
0254/219385, după ora 17,

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

Vând ap. 3 camere (05)

•I camere șl garaj, zona Dorobanți, etaj 1, 
42.000 euro. Tel. 0723/608733.
•apartament, 3 camere, cartier Dacia, 
ocupabll Imediat, contorlzat, bloc cărămidă, 
parchet bala cu geam, preț 700 milioane lei. 
Tel. 0745/356072.
■apartament I camere, decomandat bdul 
Decebăl, preț 37.000 euro. negociabil. Tel. 
0727/066W2.
•apartament 1 camere, Deva, Minerului, etaj 
2, contorlzat, 710 milioane, șl garsonieră, zona 
Gării, contorlzat!, 640 milioane lei. Tel, 
0726/710903.

Cumpăr ap. 3 camere (06)

•urgent apartement 3 camere, In zona
Crlșukil, Emlnescu, numai etaj Intermediar. 
Tel. 231284.

A

Vând case de vacanța (15)

•casă de vacanță construcție 2002, D+P+E, 
stațiunea montană Straja, 7 camere deco
mandate, 3 băl, 3 wc, sc 180 mp, toate 
utilitățile, facilități HG 1307/2004. Tel. 
0723/320995.

Vând garsoniere (19)

•garsonieră, Dorobanți, etaj 1, decomandată 
+ 1/2 boxă, 650 milioane lei, negociabil. Tel. 
0722/693683,211021.
•garsonieră, suprafață mare, transformări 
Interioare, mobilată, amenajată. Tel. 
0743/281271.
•gusonterâ mare, etaj 4 din 6, vedere bule
vard, 800 milioane lei, fără Intermediari. Tel. 
0722/161644.

Cumpăr garsoniere (20)

•gareonloră bl orașul Brad, exclus peste
Luncol.Tel.0723/7636B.

parte a unei corporații internaționale mass-media care deține 
poziția de lider in publicarea de ziare și servicii Internet in 
vestul Austriei, in nord-estul Ungariei, cât șl In județele Bihor, 
Ttal», Carap8everin, Hunedoara și Satu Mare

caut* pentru dezvoltarea echipei In
J Deva. Hunedoara, Orâștie, Brad, Simerla

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

Cerințe: >
• program de lucru Intre orele 8,00 ■ 10,00;
• seriozitate;
• dinamism;
• abilitați de comunicare.
Otertm:
• salariu fix ♦ comision;
• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr,
• un loc de muncă modera și sigur,
• echiyeznăht 'r _■ " ' r x - »
Dacă cfsrts noastră v-a trezit interesul,
contactațl-ne la adresa: 8.C. Cuvântul liber SA.
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, sau la tel. 211275.
Persoană de contact:
Sorina Sărmal, tal. 0788/275878,
e-mail: sorlna.sarmabSliifonnmedla.ro

JURNAL

•vând teren Intravilan la șosea, Hunedoara, 
apă, gaz, curent, suprafață plană, 6 euro/mp. 
Tel. 0723/005657.

Vând spații comerciale (25)

•vând foitul Agromec, 2 ateliere, depozit 
carburant, magazie, grup social, teren 2060 
mp, transformator propriu trifazic, Lăpușnlc, 
șoseaua Deva • Timișoara. Tel. 0722/211369.

• vând tete Industrială, situată pe DN7, 
suprafață construită 720 mp, st 2360 mp. 
Relații la tel 0788/368589.0786368592

Imobile chiui (29)

•aut do închiriat urgent spațiu comercial, în 
Slmeria, suprafață 20 - 40 mp.TelO743/281271. 
•caut per*v închiriat spațiu pe bdul DecebaL 
Tel.0722/161644,0722/258401
•ofer pentru închiriat garsonieră mobilată, 
utilată, Emlnescu, ocupabllă Imediat. Tel. 
0745/582117.
•ofer spre închiriere In Deva spațiu comercial 
'ultracentral 30 mp. tn prezent amenajat ca 
sediu firmă, Tel. 0722/330084.
•primase ta gazdă 2 eleve de la țară, condiții 
foarte bune,.centrală termică, apometre, zona 
Astoria, In apropierea liceelor Traian, Ener
getic, Grlgore MoJafl. Tei. 23897,

Auto rr • ■ mi^ti (’,(>)

■vândOatia 1300, stare bună preț 25 mIHoane 
lei, negociabili Tel. 214198.
•vând Deda'1304 Izotermă, af 1999, preț nego
ciabil. Tel. 0254/682165,0723/236»».
•vând Dada 1310, stare bună, af 1986, preț 25 
milioane lei, negociabil. Tel. 214198.
•vând Dada Berlină afț995. Impecabilă, 
motor Renault 2QC3. Tel., K^j42.

Amo străin** (371

•vând Opta Astra 1.7 DTI Caravan, argintiu, af 
2001,112J00 Km, CI, nerulat In țară, preț 7800 
euro. Tel. 0724/188610.
•vând Votes GL 244, af 1977, CI, numere noi cu 
foite, UT 2006 șl una neînscrlșă, completă 
pentru piese, sl talon numere vechi, preț 
convenabil. Ttf, 0721/614402
•vând VW Passat TEH, 13, break, 2002, motor 
Diesel, înmatriculat, preț negociabil. Tel. 
0722/270061,

t b.un.ii'., ;■ ucrei (39/

•sodetate comordaiâ vinde antene 
satelit digitale, fără abonament. 24 
Brograme românești, preț 63 milioane 

ă un an garanție, deplasare șl montare 
gratuită Tel. 0723/481776,0745/840474.

Aparate foto si telefonice
(50)

•vând telefon cu fax Philips, nou, compatl 
șl xerox, preț avantajos. Tel. 0721/985256.

îmbrăcăminte. încălțăminte 
articole sport (52)

•vând căciulă șl guler nurcă noi 
dabll. Tel. 212826.

Electrocasnice (56)

•vând fridder Arctic șl ladă frigorifică ambele 
tn stare de funcționare, preț negociabil. Tel. 
0721/614402.
•vând ladă frigorifică Arctic, 4 sertare, stare 
bună fără reparații, preț 2 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0788/250115.

• vând Triptok șl mașină de cusut nasturi 
sau etichete pe produse textile. Tel. 
0258/732737.

•vțtad mașină de spălat automată de Cuglr 
20 de ani vechi me, stare bună preț 790.000 lei 
negociabil. Tel. 0723/024116,226839.

Plante si animale, 
<:,groalimentare (57)

•vând Iapă căruță ham, cazan țuică 100 litri. 
Tel. 0727/373674.
•vând pui pechinez, 2,5 luni, alb, cu pete, 
deosebit, vaccinat. Tel. 218562

Altele (61)

•cumpăr ewopnted. Tel. 0745/662433, 
0724/278233. ,
•vând SM cu capital majorat, acte la zi, cu 
mașini în stare de funcționare. Ofertă unici 
Tel. 0721/614402.
■ Vând bated de paîe, ‘aproximativ lâoo ’de" 
bucăți, șl strung SN 400. Tel. 0722/747410.

Pierderi (62)
•sodetate comerdal* angajează 
vânzătoare cu experiență informații tel. 
226390,

absolvent calculatoare, i 
sau 211446.

corporație internațională mass-media care deține poziția 
de lider in publicarea de ziare șl servicii Internei in vestul 
Austriei, In nord-estul Ungariei, cât și In județele Bihor, 
Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara și Satu Sfere

ANGAJEAZĂ

•vând a camion cu macara 8 + 5 tone, nefn- 
matrfculat, preț negociabil. Tel. 0722/772477.
•vând fractor U 650, plug' PP3, remorcă 3t, 
tractor L 445, plug PP2, freză legumicolă. Tel. 
0744/770344.

•plantat canmt asigurări sănătate pe numele 
Coțaf Alexandru Sie din Hațeg. Se declară nul. 
■Ștordut carnot asigurări sănătate pe numele 
Luncan Daniel. Se declară nul.
•pierdut carnet șomer pe numele Magyar 
Elena. Se declară nul.

Prestări servicii (72)

•K DaniMo Company SRL Deva, Str. 
Rândunlcll, nr. 6, angajează personal 
pentru munca la domiciliu a produselor 
tricotate șl croșetate șl experțl In vânza
rea mărfurilor tn țară Relații la întreprin
dere șl la tel. 0254/206094,0722/258116.

•sodetate comercial* angajează 
vânzătoare, salariu atractiv. Rugăm Seri
ozitate. Relații la tel. 0721/274331.

Utilaj* une*- mdusVial»? si 
dlincotc z

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

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

•vând atafcM cu circular șl mandrină 
compresor oi pistol de vopsit ambeta cu 
motoare monorazlce, preț negociabil. T«l. 
263998.
•vând dmpoltom porumb, capacitate mare, 
șl semiremorcă, neomologată lila Tel. 
0254/282664.
•vând tractor U 680 cu toată gama, plus 
remorcă șl piese schimb, preț negociabil. Tel. 
282979.

Mobilier si interioare (47)

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

prin e-mail: laura.contra@informmedia.ro. 
Persoană de contact: Laura Contra.
Alte informații la tel. 0254/211.275 int8805 sau 
0788/513.875. I

•vând pâtat copii, model deosebit, cu saltea, 
accesorii, preț avantajos. Tel. 0721/965256.
•vând agent cameră de tineret, 
recondiționată recent, canapea extensibilă 
prețuri convenabile. Tel. 213244, 227610, 
0741/154394.

•Caidtetogte Consultații in sistem privat la 
Crucea Roșie Deva, dr. Mara loan, medic 
primar. Tel. 216915,0745/257921.
•efectua transport marfă Deva-Tlmlșoara, 
preț negociabil, In funcție de geutate șl volum, 
maximum 0.6 tone. Tel. 0740/420521.
•ofoctuoi transport marfă local șl Interurban 
cu autoutilitară de 3,2 tone util. Duba este 
prevăzută șl cu stendere pentru confecții L 
600,1240, h 230. Tel. 229611,0740/953297.
Haducari dfri/ln engleză redactare compu
terizată pagini Web, consultanță In domeniul 
Informatic, calitate, prețuri mici. Tel. 
0745/907207,228166.

I

corporație internațională mass-media care deține poziția de 
lider In publicarea de ziare și servicii Internet In vestul 
Austriei, in nord-artul Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș,

Daci vrei cu adevărat ca anunțul tiu si fia remarcat, 
încearcă variantele speciale contra cost.
ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONULI

HI

inform mi >. a CarașSeverin, Hunedoara și Satu Mare

ANGAJEAZĂ
Organizator abonamente

ConditH:
■ cunoașterea foarte bună a 
localității in care domioiliază;
- capacitate de convingere;
■ seriozitate;
- abilități de comunicare.

Oferim:
• lucru lntr-o echipă tânără și 
dinamică,
■ mediu de lucru profesional și 
competitiv,
■ salariu atractiv In funcție de 
realizări.

iw
CV-urile ee pot preda personal, până ta 15 

februarie, la secretariatul firmei ta atenția 
difuzării aau prin poștă pe adresa: Inform Media, 
330161, Deva, Bdul. 22 Decembrie,nr 37A(olădirea 

Cepromta)
E-MAIL: aortaa.eirmal@taformmedia

• chioșcul de ziare de lâna* 
Comttm;
• chioșcml do stare din stația 
d« utobux Orizont- Micro 15;
• chlioscul do stare do lângâ 
Gtltrțll» do Art* Fornu;
• chioșcul (te stare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de tiare intersecția 
Zamfirescu - B-dul DooobaL

cuvÂHnț

sorlna.sarmabSliifonnmedla.ro
mailto:laura.contra@informmedia.ro
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0 îl consolează. George Clooney îl ajută 
pe Brad Pitt să depășească perioada di
ficilă de după despărțirea de Jennifer 
Aniston, sugerându-l să-și ia o pauză și 
oferindu-l o vacanță la vila lui din Italia.

0 Accidente în Scoția. Ninsorile abun
dente au afectat grav traficul rutier și au 
provocat mai multe accidente în Scoția. 
Zăpada și poleiul au constrâns auto
ritățile-să închidă trei drumuri principale.

„Necuvântul” anului
Berlin (MF) - Termenul „capital u- 

man” („Humankapital”), care reduce 
omul la valoarea sa economică, a fost ales 
„necuvăntul” anului 2004 de către un ju
riu de lingviști și scriitori germani care 
in fiecare an denunță folosirea unui neo
logism considerat lipsit de sens, jignitor 
sau ca având conotație negativă.

Dintre cele 1.218 cuvinte propuse, „ca
pital uman” a devansat „centrele de pri
mire” despre care vorbea ministrul de In
terne Otto Schily, referindu-se la taberele 
din nordul Africii pentru refugiați ce vor 
să emigreze în Europa. Pe locul al treilea 
s-a clasat „dreptul la poluarea aerului”, 
un „nonsens ecologie”, potrivit juriului, 
menționat în protocolul de la Kyoto.

Anorexia, o

Obsesia perfecțiunii

Jean-Pierre 
Lebreton

Tel Aviv (MF) - Israellanul 
Adi Barkan, fotograf de mo
dă și proprietar al unei 
agenții de modeling, a inițiat 
un proiect de lege care pre
vede ca tinerele care aspiră 
să lucreze în domeniu să fie 
supuse unui control medical, 
pentru a descuraja anorexia.

Proiectul, care va fi supus vo
tului Parlamentului israelian, 
prevede ca, înainte de semnarea 
primului contact de modeling, 
fetele să fie supuse unui control 
medical.

Prima de acest gen din lume, 
inițiativa încearcă să descura
jeze practicile nesănătoase din 
lumea modei și să evite ca obse
sia perfecțiunii să ducă la insta
larea unor tulburări alimentare.

„Anorexia și bulimia sunt 
dedesubturile urâte ale lumii 
modelingului”, a declarat Bar
kan, un veteran al industriei 
modei din Paris și Israel.

control ESA de la Darmstadt, 
Germania, au început să anali- 

de

generații de cercetători pentru a 
le descifra și a rezolva enigmele 
acestui satelit.

La informațiile trimise de 
Huygens se adaugă cele ce vor 
fi furnizate de Cassini, nava- 
mamă, care va survola Titan 
de 44 de ori în următorii patru 
ani. Cercetătorii de la centrul de

„Agențiile le cer modelelor 
să slăbească, fără să le pese în 
ce mod o fac. Cei din domeniul 
nostru amnalează malnutrifia 
atât de frumos, încât majoritatea 
femeilor își doresc să arate așa. 
Este timpul ca industria modei 
să arate lumii că frumusețea și 
moda de calitate nu sunt echiva
lente cu privarea de hrană”, a 
completat Barkan.

Darmstadt (MF) - Succesul 
sondei europene Huygens pe Ti
tan a dus la culegerea unui 
număr atât de mare de date ști
ințifice, încât va fi nevoie de trei

Titan ne-a dat 
deja mai mult 
decăt v/' —• c’-
ne așteptam. w7

zeze informațiile adunate 
Huygens.

Printre datele trimise 
sondă se află cel puțin 350 
imagini. „Fotografiile sunt ex
traordinare. (...) Nu avem des
tule elemente pentru a ne da sea
ma dacă petele întunecate sunt 
lacuri lichide sau secate. Un li
chid s-a aflat acolo cu siguranță, 
un amestec de metan și etan 
lichid, dar când?”, se întreabă di
rectorul misiunii Huygens.

■ Titan e considerată un fel de 
mașină a timpului, căci oamenii 
de știință bănuiesc că acolo ex
istă condiții asemănătoare cu 
cele de pe Pământ în urmă cu 
3,8 miliarde de ani, înainte de 
apariția vieții.

Succesul lui Huygens este 
rezultatul a 25 de ani de lucru al 
unei echipe formate din 250 de 
cercetători din 19 țări.

l. s

Cel mal bătrân bărbat
Miami (MF) - Portoricanul Emiliano 

Mercado a devenit, la 113 ani, cel mai 
bătrân bărbat din lume, cea mai bătrână 
femeie, olandeza Hendrikje Van Andel- 
Schipper, fiind cu un an mai în vârstă, 
potrivit Cărții Guinness a Recordurilor.

Emiliano s-a născut pe 21 august 1891. 
Guineas l-a declarat d mai bătrân bărbat 
din lume, la vârsta de 113 ani și 149 de 
zile. Mercado trăiește în Caraibe.

Pregătește altă ecranizare
Los Angeles (MF) - Regizorul neozee

landez Peter Jackson, consacrat de „Stă
pânul inelelor”, va adapta pentru marele 
ecran romanul de debut al lui Alice Se- 
bold, „The Lovely Bones”.

Peter Jackson a făcut o ofertă pentru 
achiziționarea drepturilor de ecranizare 
a romanului. Contractul semnat de Jack- 
son interzice finanțări provenite de la 
marile studiouri cinematografice pentru 
a evita presiunile din partea acestora, pre
cizează Daily Variety.

Protagonista romanului este o fetiță de 
14 ani, care a fost violată și ucisă cu bru
talitate. După moarte, ea își urmărește 
din Rai familia îndurerată, pe detectivul 
însărcinat cu ancheta și pe asasinul ei. în 
mod surprinzător, romanul a fost un best
seller în 2002 în SUA.

Stare de alertă pe Stația Spațială
O erupție solară puternică a provocat o furtună magnetică, crescând nivelul de radiații

Moscova (MF) - La bordul 
Stației Spațiale Internaționa
le (ISS) a fost declarată stare 
de alertă din cauza unei fur
tuni magnetice provocate de 
o erupție solară extrem de 
puternică, observată de cer
cetătorii ruși, a arătat marți 
un responsabil specialist în 
medicină spațială.

„La bordul ISS a fost de
clarată stare de alertă, materi
alizată printr-o măsurare frec
ventă a nivelului de radiații”, a 
precizat Valeri Bogomolov, di
rector adjunct al Institutului de 
Probleme Medicale și Biologice 
din cadrul Academiei de Științe, 
citat de agenția Itar-Tass.

Luni, cercetătorii ruși au ob
servat o intensificare a activi
tății solare și cea mai puternică 
erupție din noiembrie 2003, a 
subliniat un responsabil al In
stitutului de Magnetism Tere
stru, Anatoli Belov.

Alarmă pe Stația Spațială Internațională (Foto, fan*

„Din cauza unei puternice mandant lui Salijan Șaripov și 
furtuni magnetice, le-am reco- Leroy Chiao să rămână în locu

rile de pe stafie mai protejate de 
radiații, mai ales că ISS este 
acum întoarsă spre soare, și să 
le măsoare constant nivelul”, ■ 
explicat Bogomolov, subliniincr 
că sănătatea echipajului nu este 
în prezent pusă în pericol.

Nivelul de radiații la care 
este supus organismul unui cos
monaut aflat pe orbită crește în 
timpul furtunilor magnetice. 
Fenomenul nu reprezintă însă 
un pericol pentru sănătatea or
ganismului uman, deoarece par
ticulele ionizate sunt absorbite 
Sau deviate de atmosfera tere
stră, a explicat responsabilul.

ISS se află în prezent la o al
titudine de 360 de kilometri dea
supra Pământului, în timp ce 
stratul care protejează planeta 
de variațiile magnetice se află la 
o altitudine de 500-600 de kilo
metri, au subliniat cercetătorii 
ruși. ISS este protejată de ra
diațiile solare de un echipament 
special.

Un ucrainean nu doarme de 20 de ani
Kiev (MF) - Un bărbat în 

vârstă de 63.ani, din Ucrai
na, susține că nu a dormit 
de mai bine de 20 de ani, și 
cu toate acestea este perfect 
sănătos.

Fyodor Nesterchuk, din Ka- 
men-Kashirsky, a spus că ultima 
dată când a dormit a fost în 
urmă cu două decenii.

„Nu-mi pot aminti data exactă 
de când n-am mai dormit și nu 
știu nici de unde a pornit totul. 
Am observat că îmi era din ce 
în ce mai dificil să adorm, până 
când am început să stau treaz 

1 toată noaptea”, mărturisește el.
El a spus că citea reviste de 

știință în speranța că se va plic
tisi și va adormi. Dar imediat ce 
simțea că i se închid ochii și pu

nea revista de o parte, avea in
somnii. „Acum, când toată lu
mea doarme, citesc o carte bu
nă”, a adăugat Nesterchuk.

Până și încercările doctorilor 
de a-1 face să adoarmă au eșuat. 
Doctorul Fyodor Koshel a spus 
că nu poate stabili cauza insom
niei pacientului său, insă din 
punct de vedere medical bătrâ
nul este sănătos.


