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Director nou

Soluția limitării evaziunii fis
cale in domeniul sectorului pro
duselor de panificație părea să 
se întrevadă anul trecut, Execu-

Tiberiu Stroia
EMAIL: tiberiu.stroia@informmedia.ro

”"-Devu(M.S.) - Octavian 
Băgescu (PNL) este de ieri 
noul director al Direcției 
pentru Dialog, Familie |i 
Solidaritate 8ociâll a 
județului Hunedoara. El 11 
înlocuiește în funcție pe 
Sorin Vasilescu, demisionat 
în cursul luni! ianuarie a.c. 
Octavian Băgescu a mai 
ocupat această ftmcție in pe
rioada 1997-2000. In perioa
da 2000-2004 el â ocupat O 
funcție în cadrul comparti
mentului juridic al insti
tuției.

Tiberiu Strom
E-MAIL- tiberlu.strofa@informmedla.ro

tivul a pregătit o lege prin care 
pâinea să fie timbrată după mo
delul statelor occidentale. în 
acest fel, producătorii de pâine 
nu mai aveau posibilitatea in
troducerii pe piață a unor pro
duse neînregistrate. Legea tre
buia să intre în vigoare de la 1 
august 2004. Numai că acest lu
cru nu s-a mai întâmplat. „Vân
zarea pâinii la negru îi afectează 
în mod direct pe toți cei care 
lucrează legal, afirmă Nicolae 
Blaga, administratorul societății 
Panicom. Oricât de mult se dă

recoltările de sânge care se fac, 
începând cu luna februarie, se 
utilizează doar ace de unică 
folosință” - a adăugat dr. Pe
riau. Efectele anemiei infec- 
țioase sunt ireversibile, iar ac
tualmente circa 130 de cai sunt 
Beropozitivi, din cei aproximativ 
11.000 câți există în județul 
Hunedoara.

Cei seropozitivi sunt identifi
cați, pe proprietar și semnal
mente, majoritatea dintre aceștia 
aflându-se în gospodăriile popu
lației. Identificarea cabalinelor 
este obligatorie.

primar a prezentat instanței pro
bele. Contactat de C.L, Marius 
Omotă, actualul primar din 
llia,
litigiului înti® Primărie și SC- 
Eorest era foarte simplă. „Cu 
condiția ca fostul primar să se 
prezinte la proces. Și să pună la 
dispoziția instanței actele nece
sare. Nu știu ce interese a avut 
fostul primar în această

Deva (L.L.) - în regnul animal 
există o specie care se confruntă 
cu o boalăi imunodeficitară si
milară cu SIDA la om. Este vor
ba de anemia infecțioasă, o 
boală specifică pentru cabaline; 
produsă de un virus situat în 
aceeași grupă cu cel care 
afectează omul.

Purtătorul de cuvânt al DSV 
Hunedoara, dr. Aurel Perian, ne 
asigură că transmiterea bolii se 
fod doar de la un animal la al
bul. prin intermediul acelor de 
(ii ingă. „Personalul nostru e in 
atruit în acest sens și la

Painea alba, vanduta la negru
Aproximativ 30 la sută din producția de pâine este vândută ilegal

imunei Hia, împreună cu secre- aflată în litigiu cu Primăria II- <afaceVe>. Ceea ce este grav este 
tara primăriei de la acea vreme, ia, pentru același motiv, a pier- că am pierdut un teren pe care

locuințe pentru tineri", a de
clarat Ornată. In replică, fostul 

_______ r_____ __  primaral comunei Hia a afirmat 
a declarat că rezolvarea .cff'nU s-a prezentat la proces 

deoarece nu a știut data. „Iar 
secretara nu m-a înștiințat. Am 
contestat raportul Curții de Con
turi deoarece consider că 
acuzațiile care mi se aduc sunt 
nefondate”, a mai spus Nicolae 
Petric’ă.

Incendiu de la o țigară
Hunedoara ®ț-T-) - 0 țigară nest isă 

a provocat luni noaptea un incendiu; la o, 
societate din Hunedoara. în jurul orei 3:34} 
pompierii au fost chemați Ia o intervenție 
pe strada Panait Cema, la numărul 18. 
Flăcările au mistuit sediul în care se aflau 
birourile societății hunedorene. A ars tot 
mobilierul, 2 calculatoare, instalația de aer 
condiționat și actele firmei. Se pare că in
cendiul a izbucnit de la o țigară lăsată 
aprinsă de paznicul societății. în circa o 
oră flăcările au fost stinse, pagubele ma
teriale fiind de 150 de milioane de lei.

Vremea se menține închisă,. ■ rehWa fi 
mai mult noros. Se vor semnala fiinsbri

dimineața la pr^nz seara

vina pe fiscalitatea excesivă, 
este incorect să-mi faci con
curență neloială. Există suficient 
de multe firme care produc și 
comercializează pâine fără acte. 
Iar acești fabricanți o vând mai 
ieftin decât mine acaparând 
piața. Dacă tot nu s-a introdus 
timbrarea pâinii, ar fi bine ca 
statul să micșoreze sau să eli
mine TVA-ul la pâine. Sau cei 
abilitați să focă mâi multe con
troale la magazine și la pro
ducătorii de pâine”, este de 
părere Nicolae.

Curtea de Conturi a Ri îâniei anchetează un prejudiciu de peste 300 de milioane de lei
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HTralan Băsescu a de
clarat că românii vor pu
tea spera că vor fi priviți 
cu încredere și că Marea 
Britanie va renunța la re
gimul vizelor, atunci când 

autoritățile române vor reuși să pună 
sub control frontierele.

0 Miniștrii de Externe din cadrul Uniunii 
Europene au aprobat suspendarea, pen
tru șase luni, a sancțiunilor diplomatice 
impuse Cubei, ca răspuns la eforturile 
autorităților de. la Havana privind norma
lizarea relațiilor cu țările membre UE.

Criză politică in Nepal
Katmandu (MF) - Regele Nepalului a de

cretat starea de urgență în regatul hima- 
layan, după ce a anunțat destituirea guver
nului și asumarea puterii în mod direct. 
Anterior, regele Gyanenttea a anunțat de
miterea premierului și a guvernului, pre
cizând că va forma un nou cabinet pe care 
îl va conduce personal. Potrivit postului 
de radio, unele articole ale constituției din 
1991, care instituiau monarhia constitu
țională, au fost suspendate. Anunțând aces
te măsuri execepționale, regele a promis 
că în trei ani va restabili ordinea și demo
crația. Premierul demis, Sher Bahadur 
Deuba, a denunțat încălcarea gravă a con
stituției. Martorii au declarat că miniștrii 
au fost transportați de forțele de securitate 
spre o destinație necunoscută.

Curtea Constituțională a decis
Doar grupul PSD va putea cere revocarea lui Adrian Năstase de la șefia Camerei, 

este definitivă și obligatorie^’ 
se publică In Monitorul Oficii. 
Președintele Traian Băsescu a 
declarat, Intr-un interviu publi
cat de cotidianul Adevărul la în
ceputul lunii ianuarie, că se pro
nunță pentru declanșarea proce
durilor parlamentare de schim
bare a președinților celor două 
Camere ale Parlamentului, pen
tru, ca PUR să-și dovedească lo
ialitatea față de Alianța PNL-PD. 
Ulterior, deputății PD au anun
țat că le vor propune colegilor 
de la PNL, PUR și UDMR declan
șarea procedurii de revocare a 
președintelui Camerei, Adrian 
Năstase.

Președintele PNL Călin Popes
cu Tăriceanu a anunțat că libe
ralii se vor consulta cu PD pen
tru schimbarea președinților celor 
două Camere, apreciind că situa
ția actuală este anormală, întru
cât majoritatea în Legislativ are 
o culoare iar conducerea P®tamen- 
tului are o altă culoare politică.

București (MF) - Curtea 
Constituțională a calificat 
drept neconstituționale pre
vederile articolului 25 din 
Regulamentul Camerei Depu- 
taților care permit ca mem
brii Biroului Permanent să 
fie revocați și de alte gru
puri parlamentare decât cede 
care l-au susținut.

Articolul a fost contestat, în 
data de 12 ianuarie, de către pre
ședintele Camerei Deputațflor, 
Adrian Năstase. Acest articol 
prevede că „oricărui membru ai 
Biroului Permanent i se poate 
revoca mandatul înainte de ex
pirarea acestuia, la cererea dkh 
tivată a grupului parlamentar 
care l-a propus sau a cel puțin 
unei treimi din numărul deputa
ților provenind din minimum 
trei grupuri parlamentare”. 
„Luând în dezbatere sesizarea, 
Curtea a constatat, cu majoritate 
de voturi, prin Decizja 62 din

. EPA)Adrian Năstase a scăpat de grija revocării dip funcția
-1 februarie 2005, că dispozițiile 
regulamentare criticate sunt ne
constituționale, deoarece prevăd 
ca propunerea de revocare a pre
ședintelui Camerei Deputaților 
și a celorlalți membri ai Birou-

lui Permanent să poată fi ’&cută 
și de alte grupuri parlamentare 
decât grupul sau grupurile care 
iau propus pentru a fîaleși”, 
se arată într-un comunicat al 
Curții Constituțional. D$eizia

S MBoșevic)
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Procesai lei Mlloșevlcl 
a fost întrerupt

Haga (MF) - Procesul lui Slobodan Mi
losevic!, inculpat de Tribunalul Penal In
ternațional (TPI) pentru crime de război, 

a toșî întrerupt ieri, din 
președinte 

i sâlmbob 11 
PTdȘ«HiV'

âf, judecătorul ja- 
maican Patrick Robinson, 
la precizat că medicul care 
îl traitâEazâ pK Miloșevicilî 
va prezenta un raport de
taliat în care va preciza

cât timp va dura convalescența inculpatu
lui. Slobodan Milosevic este acuzat de ge
nocid, crime de război și crime Împotriva 
umanității pentru rolul jucat în trei con
flicte care au condus la destrămarea Iugo
slaviei și s-au soldat cu peste 200.000 de morți 
în anii 1990: Croația (1991-1995), Bosnia (1992- 
1995) și Kosovo (1998-1999). Miloșevici își 
prezintă singur pledoaria de apărare.

rlfice în partid, arătând că aces- 
îamn wifwnmtwia arp mujte de oferit. „O funcție 
București (MF) - Adrian ‘

NăctaM și tai Ilieacu au 
anunțat că vor candida îm
preună pentru echipa de 
conducere a partidului, „nu 
în conflict, ci consensual”.

Despăgubiri de război
Pentagonul va cere Congresului ameri
can s£ sooreas ă remunerațiile oferite 
rudelor celor peste 1.500 de militari 
morți înjrak și Afganistan, precum șl 

prim je as jurare 
pe vlatfi. acordând o 
subvenție m valoare 
de 250.000 de dolari 
pentru necare militar.
Despăgubiri curente:

12.420$

Despăgubiri propuse:
100.000$

Asigurare de viata 
curentă: 250.000$

Propunere de* asigurare: 400.000$ 
Suma va crește cu 150.000 $ grație 
contribuțiilor suplimentare

Cu efect retroactiv de la 7 oct. 2001, 
ziua lansării ofensivei din Afganistan

Despăgubiri acordata de guvernul SUA 
familiilor decedate în atacurile de la 
11 septembrie (Mie) 2,1 milioane $

Năstase și Hiescu au ieșit fin* 
preună la declarații de presă, 
după ședința Delegației Perma
nente a PSD. întrebați dacă vor 
candida unul împotriva celuilalt 
la președinția partidului, Năsta
se a spus: „vom candida împreu
nă”. Hiescu a adăugate „dar nu 
conflîctual vom aborda lucrurile, 
ci consensual”. Adrian Năstase 
a precizat că la ședința Delega
ției Permanente nu s-a discutai 
despre fdrmula tandemului, dar 
că acestea sunt variante la acest 
moment. „Lucrăm in echipă, 
ideea unor facțiuni, echipe sepa
rate este absolut neadevărată”, 
a arătat Năstase. El a spus că i 
se pare firesc că Ion Hiescu să 
respingă ideea unei funcții ono-

onorifică nu cred că i-ai ;ta foar
te bine și nu ne-ar avantaja", a 
adăugat Năstase. Ea ritadta său, 
Ion Iliescu a declarat di reveni
rea sa în partid nu a urmărit să 
creeze stări de conflict iar pre
gătirea congresului nu trebuie 
rezolvată de pe poziții conflic- 
tuale sau să fie „satisfacerea 
unui grup sau altul”. El a ară
tat că soluția pentru PSD nu este 
sciziunea, cum a apărut In pre
să. „Este o falsă problemă”, a 
precizat Iliescu. întrebat dacă 
este interesat de președinția par
tidului, Iliescu a spus că nu îl 
interesează și că poate fi și un 
simplu membru. „Autoritatea, 
după mine, ține nu de funcții, 
ud de titluri, nu de grade, ci de 
ceea ce reprezintă fiecare în 
parte”, a explicat Iliescu. El a 
apreciat că marea slăbiciune a 
PSD în timpul guvernării sale a 
fost faptul că activitatea de par
tid s-a subordonat activității gu
vernamentale.

Bruxelles (MB) - Irakul ar 
putea dăvral tateltatepen- 
dent la sfârșitul anului 2005. 
a lăsat să se înțeleagă minis- 
trul luxemburghez el Aface
rilor Externe, Jean Astelborn, 
a cărui țară asigură preșe
dinția Uniunii Europene.

Ea sfârșita!anului 2005, „dacă 
total decurge btae In peea ce pri
vește reinstaurarea statului de 
drept, ar fi o bună ocazie, pentru 
a spune că Irakul este în stare 
de-acum să trăiască fără un tu
tore”, a declarat ministrul, intro 
conferință de presă. Jeăn Assel- 
born a reamintit calendarul 
prevăzut pentru tranziția din 
Irak. Adunarea Națională de 
tranziție urmează să redacteze, 
până la 15 august, constituția 
permanentă iar un referendum 
pentru aprobarea acesteia trebu
ie organizat până la 15 octom
brie. „Dacă va fi urmat acest

scenariu, ne vom afla cu adevă
rat la începutul unui stat de! 
drept iar acesta nu poate func
ționa decât dacă nu se află suf 
ocupație, dacă nu există activi 
tate militară din partea unui 
stat străin în această țară”, a 
adăugat ministrul. El a sugerat 
că acest aspect va fl discutat cu 
președintele american, George 
W. Bush, în cursul vizitei pe 
care acesta o va efectua la Bru
xelles, cu ocazia summitului UE- 
SUA, la 22 februarie. „în Europa, 
nu este nevoie să spunem ame
ricanilor că trebuie să plece din 
Irak. Ei înșiși știu că nu vor și 
nu pot să stea la nesfârșit în aceas
tă țară”, a mai declarat Jean As- 
selbom. Vicepreședintele irakian, 
Ibrahim Jaafari, de confesiune 
șiită, a avertizat însă luni în pri
vința posibilității declanșării 
unui război civil dacă trupele ame
ricane se vor retrage din Irak.

Hamas a m silință să rupă armistițiul
Grupările palestiniene sunt gata să reia atacurile împotriva Israelului
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Gaza (MF) - Mai multe 
grupări armate palestiniene 
au anunțat că vor relua ata
curile împotriva Israelului 
dacă forțele acestei țări nu 
vor înceta operațiunile.

Potrivit purtătorului de cu
vânt al Brigăzilor Ezzedin al- 
Qassam, aripa militară a mișcă
rii Hamas, „opt grupări armate 
vor relua atacurile împotriva 
inamicului sionist dacă acesta 
va continua agresiunile împotri
va palestinienilor”. Hamas a 
anunțat, luni, că a lansat obuze 
de mortieră împotriva unei co
lonii evreiești din sudul Fâșiei 
Gaza, după uciderea unei fetițe

palestiniene de către armata is- 
raeliană la Rafiah. Cu toate aces
tea, armata israeliană a precizat 
că nu a deschis focul în zona în 
care și-a pierdut viața fetița. 
Este vorba de primul atac al Ha
mas lansat împotriva unui obiec
tiv israelian după anunțarea 
unui armistițiu neoficial între 
Israel și palestinieni, la inițiati
va președintelui Autorității Pa
lestiniene, Mahmud Abbas. Moar
tea fetiței și atacul Hamas riscă 
să afecteze angajamentul grupă
rilor armate privind suspenda
rea atacurilor. După acest anga
jament, peste 4.000 de polițiști 
palestinieni au fost desfășurați,

săptămâna trecută, în Fâșia Ga
za, pentru a împiedica atacurile 
cu rachete asupra coloniilor 
evreiești. între timp, Statele Ufti- 
te au anunțat, prin vocea secre
tarului american de Stat, Condo- 
leezza Rice, care va efectua..un 
turneu în Orientul Mijlociu în 
următoarele zile, că sunt dispuse 
să se implice mai mult în regle
mentarea conflictului israeliano- 
palestinian. Rice este așteptată 
în Israel și Cisiordania în peri
oada 6-7 februarie, pentru o pri
mă întâlnire cu liderii celor do
uă părți după preluarea funcției 
de șef al diplomației aniericane, 
săptămâna trecută.
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0 Teatral de Revistă Deva pregătește, ’ 
în această perioadă, două noi piese. Una 
este destinată copiilor și se intitulează 

JLSeara cea mare pentru cei mici”, iar a 
^Poua este o comedie, scrisă de

Gheorghe Truță, din Lupeni. Titlul aces
teia, „Marea brambureală", face, de alt
fel, trimitere la un veritabil spectacol dis- 

. tractiv. (S.B.)

0 în anul 2004 procurorii hunedoreni au 
soluționat cinci cauze privind lovituri 
cauzatoare de moarte. Cu două mai 
multe decât cu un an în urmă. Au fost 
trimiși în judecată doi inculpați, din care 
unul în stare de'arest preventiv. (V.N.)

Multe fracturi și răceli

Se caută d I printre liceeni
Deva (R.I.) - La sfârșitul săptămânii 

trecute, la Bușteni, a fost lansată a doua 
ediție a concursului „Europa la liceu”. în

Deva (C.P.) - Zeci de per
soane și-au fracturat in 
ultimele zile picioarele sau 
mâinile, fie în urma 

.căzăturilor pe stradă, fie ca 
urmare a accidentelor petre 
cute pe pârtiile de schi.

Cele mai multe cazuri S-au 
înregistrat în municipiul 
Hunedoara. Aici, peste 35 de 
oameni, care au alunecat pe 
gne.iță sau zăpadă, s-au prezen
tat, de la începutul acestei 
săptămâni, la Secția de Urgențe 
a spitalului din localitate, 
prezentând diverse fracturi ale 
membrelor. La Petroșani, 
medicii s-au confruntat zilnic cu 
câte 3-4 astfel de cazuri. 
Majoritatea celor care au ajuns 
la spital an declarat că s-au acci-

dentat la schi. Virozele pulmo
nare sunt alte afecțiuni specifice 
perioadei de iarnă. Cei mai 
mulți pacienți au primit consul
tații și tratament la Brad și 
Petroșani. „Ceea ce este grav 
pentru bolnavii care au acum 
viroze este faptul că, în ciuda 
tratamentului, durata de vinde
care este mai mare decât în mod 
normal.

Pacienții nu prezintă compli
cații, dar răceala este foarte pu
ternică”, au precizat medicii de 
la Serviciul de Urgență din 
Petroșani. Medicii recomandă 
persoanelor în vârstă și celor 
suferinde, îndeosebi celor cu 
probleme cardiace, să evite, pe 
cât posibil, deplasările în 
această perioadă.

Szali Lorincz

acest an, tema este: 
„Valori românești, va-lori 
europene”. Pe parcursul a 
două zile (29 și 30 ianuar
ie), peste 30 de organizații 
de tineret au luat parte la 
un seminar de pregătire, 
între 11 februarie - 15 
aprilie vor avea loc sesiu

ni de training, în liceele din toată țara, pe 
teme legate de construcția europeană, sem
nificația valorilor europene și mas ee 
mental proiectelor. „Cei care doresc să 
obțină ajutor pentru scrierea proiectelor, 
pot să beneficieze gratuit de consultanță, 
fie din partea unui profesor, fie accesând 
lista de oonsultanți, de pe site-tfi- 
www.europa-la-liceu.ro. Proiectele vor fi 
evaluate, în primă fază, la nivel regional, 
ocazie cu care vor fi selecționate cele că 
vor participa la faza națională din lima 
mai”, precizează Szell Lorincz, de la 
UDTM Lupeni. în Hunedora sesiunile de 
training vor fi organizate de asocigț^ 
Coriolan Deva și UDTM Lupeni, 
parteneriat cu IȘJ, Consiliul Ju 
Organizaților de-*

Studențesc și de

Frig, ninsoare și ceața
Deva (C.P.) - Astăzi, vre

mea va fi rece, cu cer mai 
mult noros. Izolat va ninge 
slab. Vântul va sufla slab la 
moderat, cu intensificări la 
munte. Temperaturile maxi
me se vor încadra între -6 și 2 
grade, ușor mai scăzute în 
depresîimi.

La noapte, mercurul ter
mometrelor va înregistra va
lori cuprinse între -14 și -4 
grade Celsius. «Joi, cerul va fi 
temporar noros, iar ninsorile, 
vor fi izolate. Pe alocuri va fi 
ceață asociată cu chiciură..•• 
Maximele termice se vor 
încadra între - 6 și 0 grade.

La

Zapada de doi metri

i 
I

Deva (C.P.) - Stratul de 
zăpadă măsoară în județul 
Hunedoara între 15 și 50 de cm. 
Cel mai mult a nins în 
localitățile din Valea Jiului. 
Circulația j pe drumurile 
județene se desfășoară în 
condiții de iarnă, pe carosabil 
grosimea zăpezii bătătorite fiind 
de 2-3 cm- Accesul pe drumul 
Feregi-Poiana Răchițelii a fost 
deblocat Intr-un punct, în cursul 
acestei dimineți circulația fiind 
restabilită pe întreg traseul. 
„Am «vut probleme în zopă. Pe , 
otuSfeanță W^WÎEm s-aii produsr 
blocaje din cauza zăpezii visco
lite. La Poiana Răchițelii vis
colul a creat troiene de zăpadă 
înalte de doi metri. Acționăm cu 
utilajele de deszăpezire pe toate 
drumurile județene. în baza a 15 
contracte încheiate cu primă
riile din mediul rural activitatea

noastră s-a extins și pe dru
murile comunale. Pentru a flu
idiza circulația împrăștiem 
materiale antiderapante pe 
carosabil. Am adus marți 72 de 
tone de sare, urmând ca alte trei 
mașini să plece din nou astăzi la 
Praid, cu același scop. Ieri a 
nins în întreg județul, spre seară 
s-a oprit în zona Văii Jiului”, ne- 
au declarat reprezentanții DJD.

zăpada.

Ocol privat - proprietate de stat?
Supărat pe silvicultori, primarul Blaga și-a făcut ocol privat

Daniel I. Iancu
BMAIU daniel.iancu@ir>fornimedia.ro

Centra istorii reabilitat
Orăștie (D.I.) - Primăria Orăștie are în 

vedere reabilitarea centrului istoric al 
localității și în special a Pieței Aurel 
Vlaicu, pentru care există aprobat deja 
planul urbanistic zonal. Lucrările au ca 
termen de finalizare anul 2006, valoarea 
totală a acestora ridicându-șe la 23 mid lei, 
din care 3 mid suportate de la bugetul 
local, iar restul de 20 mid de Iei urmând să 
provină din fonduri guvernamentale. 
Proiectul de reabilitare a fost gândit pen
tru a se pune în valoare și alte obiective, 
cum'ar fi cetatea medievală a Orăștiei și. 
Mimul de Etnografie și Artă Populară.

Orăștie - in lunile 
următoare va începe să 
funcționeze ocolul silvic 
„Valea Grădiștei”, constituit 
ca urmare a asocierii consili
ilor locale ale municipiului 
Orăștie și comunelor Romos, 
Beriu și Orăștioara de Sus.

forestier aflat în proprietatea 
celor patru primării. Până în 
prezent au fost angajați 

pădurarii care 
urmează să admi
nistreze ocolul 
„Valea Grădiștei”, 
în cursul lunii 
februarie urmând 
a fi organizat un 
concurs pentru

ocuparea postului de șef de dis
trict. Problema este că propri
etarii ocolului trebuie să dea cu 
subsemnatul pentru a se bucura 
de avutul lor. „Nu mi se pare

foalf Blaga
Asociația „Valea Grădiștei” a 

fost înființată în urmă cu apro
ximativ un an și a avut drept 
scop gospodărirea de către 
autori-tățile locale a fondului

normal să se cheltuiască bani 
din bugetul public, iar primăria 
să nu poată folosi fondul foresti
er. Cel puțin de acum încolo îl 
vom administra noi. Ar trebui 
însă reglementată și problema 
vânatului, pentru că, deși 
pădurea e a noastră, fondul de 
vânătoare aparține practic 
acelei asociații de vânători și 
pescari care dă autorizații și 
încasează banii, iar în bugetul 
Primăriei nu intră nimic. Noi 
doar cheltuim bani”, a declarat 
primarul municipiului Orăștie, 
Iosif Blaga.

Minori la furat
Deva (I.J.) - A.A.C, 

B.A.B., și M.V., minori din 
Deva, sunt autorii mai mul
tor spargeri din oraș în 
decurs de doi ani. Ultima 
„ieșire” le-a fost băieților 
fatidică, pentru că 
lucrătorii Politiei Deva i-au 
prins pe toți trei în cursul 
zilei de ieri. Delincvenții 
minori s-au specializat în 
spargeri de unități comer
ciale de unde sustrăgeau 
țigări, mâncare și reviste. 
Aceasta au făcut și la ma
gazinul „Orizont” din Deva, 
însă prejudiciul a fost recu
perat.

Atenție la apa „Perla”!
Deva (T.S) - Autoritatea 

Națională pentru Protecția 
Consumatorului (ANPC) â 
dispus scoaterea temporară 
din comerț a apei minerale 
Perla.

„Decizia a fost luată după ce 
analizele de laborator au arătat 
că apa carbogazoasă comercia
lizată sub această marcă, având 
termen de valabilitate minimală 
16 octombrie 2005 are o 
încărcătură microbiană.

Conducerea Autorității a dis
pus oprirea de la comercializare 
a apei minerale din acest lot și, 
ca o măsură de precauție, s-a 
dispus oprirea temporară de la 
vânzare a întregii cantități de 
apă Perla aflate în comerț”, 
declară Miron Savu, responsabil 
cu ureanal Autetttății Naționale

pentru Protecția Consumato
rului. j

De asemenea, reprezentanții 
Autorității Naționale pentru 
Protecția Consumatorului nu au 
făcut precizări privind canti
tatea de apă oprită comercia
lizării și nici privind durata 
pentru care comercializarea 
apei Perla a fost sistată.

Reprezentanții companiei 
care îmbuteliază și comercia
lizează această apă minerală au 
ținut Să precizeze că au sus
pendat producția până la clarifi
carea situației.

Compania a afirmat că miro
sul și gustul produsului este ca
racteristic apelor carbogazoaze 
caire au un conținut ridicat în 
săriiri minerale provenite din 
zonele cu relief vulcanic.

http://www.europa-la-liceu.ro
fornimedia.ro
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Foto; arhivă

0 începând de Ieri, Oficiul Județean de 
Poștă Hunedoara a deschis două noi 
oficii poștale în Deva și Hunedoara. Qfi 
Deva 5 este situat în Deva, str. Bejan, 
ii, 67, parter, cu program de funcționare 

9,30 - 17,00, iar OP Hunedoara 3 este 
situat în cartierul Micro 7, Str. Viorelelor* 
bl. 6, parter, cu program de funcționare 
între orele 8.30 - 16.00. (Li.)

0 Impozitul pe clădirile aflate în proprie
tatea firmelor din Brad este de 10 ari 
mai mare pentru imobilele care nu au 
fost reevaluate. Pentru cele reevaluate 
impozitul e de 1% din valoarea de in
ventar, și de 10% pentru cele nereeva
luate, declară Mariana Iliescu, șef Ser
viciu Taxe și Impozite Locale din cadrul 
Primăriei Brad. (C.P.)

strat în Munții Parâng.

In medie, m per- Wr i f s
’ H \ r ?soane s-au prezentat, zilnic, 1

^îa Spitalul din Petroșani, cu / '
net • ■F

fracturi ale membrelor, rezul- / W
tate în urma accidentelor de - $

moi vniilto q.qii ’ r'* ■r KLJ Miel •'

Sistem nou de acordare 
a compensatelor

Deva (I.J.) - Un nou sistem de acordare 
a medicamentelor compensate va funcționa 
începând cu 1 martie. Potrivit Colegiului 
Farmaciștilor Hunedoara, în următoarele 
2 săptămâni vor trebui întocmite liste pre
liminare care vor fi afișate pe pagina de 
Internet a ministerului. Astfel, toți cei in
teresați vor putea consulta aceste liste. „Va 
exista o listă de bază, de medicamente 
compensate, care va cuprinde un număr 
mai mare de medicamente compensate în 
proporție de 80%. Cea de-a doua listă va 
cuprinde medicamente de ultimă generație 
care vor fi compensate numai 40%. Aces
te procente de compensare ar putea fi mo
dificate, in proporții mici, în funcție de cal
culele de evaluare a listelor. De altfel,' ni
mic nu este nou. Singurele diferențe con
stau în numărul medicamentelor care se 
compensează și care este mai mic cu 
fiecare nouă listă”, precizează Constantin 
Cărăuș, Colegiul Farmaciștilor Hunedoara.

CLARA PÂS
E-MAIL: clara.pasQinformmedia.ro

Deva - Dacă aveți o 
locuință de închiriat trebuie 
să încheiațl un contract cu 
chiriașii.

Potrivit legii, închirierea 
locuințelor se fiice pe baza acor
dului scris dintre proprietar și 
ehiriaș, care se va înregistra m 
&irihep^|®J5 zile lațOmpais- 
cratiile fiscale, însoțit de' o de
clarație a venitului anual esti
mat.

din SUA * lansat pe piață 
unelte cu care .se pot c«- 

ui. Pentru europeni a des- 
tanță în Olanda. Oferte e 

tentantă pentru români, care își pot re

i.:

Venitul din chirie
Venitul brut se stabilește pe 

baza chiriei din contract. Pro
prietarul beneficiază de o de
ducere anuală de 25%. După 
scăderea din venitul brut a aces
tei deduceri se obține venitul net 
care se impozitează cu 16%. Con
tribuabilii care obțin astfel de 
venituri au obligația de~ a 
depune o declarație de venit la 
organul fiscal teritorial, până la 
data de 15 mai a anului următor 
celui de realizare a venitului. în 
baza declarației de venit orga-

zolva problema spațiului locativ, acum, 
că au zăpadă din belșug. (ftab: amivs)

Capacitate cilindrică 1000 cmc 70000 Mi
Canocitete cilindrici 1500 cmc 105000»
Capacitate cMndfcl 2000 cmc 140000mus
Capacitate c8Mc8 2500 cmc aami ■
Capacltete cilindrica 3000 ane 258000 M . •

Locuințele s-au scumpit in plină iarnă
în ianuarie volumul tranzacțiilor imobiliare a crescut cu 10%

INA JURCONE
EMAIL: ina.jurconeQimformmedia.ro

Deva - Fluctuațiile de pe 
piața valutară și teama de 
leul greu au creat, încă de la 
începutul anului, o 
adevărată nebunie pe piața 
apartamentelor.

Societatea Preț Variație
închidere (lel/acțX%) 

1. SNPPETROM 4200 +1.20
2. SIF1 BANATCRf$ANA 11900 +4,42
3. TLV 12400 +2,48
4. BRD 48100 +1.27
5. IMPACT 8400 +4.35
6. AZOMURES 0
7. ANTIBIOTICE IAȘI 7$00 +2.68
8. ROMPETROL 

RAFINARE (RRC)
1170 - 1,68

9. HA6ER 6000 +5.20
10. BCCAR0ATICA 700D +2,94
11. DECEBAL 260 +M2

Considerată de agenții imo
biliari o lună slabă în materie 
de tranzacții, ianuarie 2005 a în
trecut așteptările multor agenții 
imobiliare. Reprezentanții aces
tora susțin că singura cale de a 
tempera scumpirea aparta- 

f Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 2 februarie 2005
Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian forint
Bnr~~ 37.519 28.793 54.132 24.168 153

Cursul valutar practlleat de băncile din Deva în 1 februarie 2005 >,
Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian^ forint z

4‘. • Bhșsgsi', > ' , » o i ■ v c * A-’.- * C ~9 ■ c V ' W
BancPost 37.300 37.800 28.550 29.100 53.800 54.800 24.000 25.000 ““îso 155“
BRD 37.100 38.000 28.340 29.210 53.310 55.050 23.770 24.610 145 158
Banca Transilvania 37.250 37.750 28.511 29.011 53.767 54.067 24.000 24.375 150 154
Raiffeisen Bank 37.150 37.850 28.300 29.100 53.600 54.700 23.870 24.460 146 156

Cursul valutar oractlcat de casei de rattâardln Dave
Star Exchange 37.000 37.400 28.400 28.700 53.000 55.000 23.500 25.000 148 153 I
Herdan Exchange

.
37.000 37.400 28.500 28.800 55.500 55.000 ■ 23.000 24.700 145 153 I

nul fiscal va emite decizia de im
punere, în care vor fi mențio
nate plățile anticipate pe care 
contribuabilul le va efectua în 
patru rate egale până la data de 
15 inclusiv a ultimei luni din 
fiecare trimestru. Pentru plata 
cu întârziere sau neefectuarea 
plăților anticipate cu titlu de im
pozit se calculează dobânzi și pe
nalități de întârziere. „Anul .tre
cut, la Administrația Financiară 
dih Deva s-ali înregistrat circa 
2000 de astfel de contracte. Cei 
care nu declară veniturile din 
chirii riscă amenzi cuprinse în
tre 500.000 și 15 milioane de lei. 
Vecinii sunt de obicei aceia care 
sesizează fiscul asupra faptului 
că proprietarul are chiriași în 
locuință. Așa că sunt relativ

Bunurile *e predau pa Inventar.

mentelor ar fi construcția alto
ra, nu neapărat în zone rezi
dențiale. în medie, sumele îm
prumutate de clienți pentru 
achiziționarea unei locuințe au 
crescut față de anul trecut, ceea 
ce arată că prețurile caselor sunt 
în creștere. „Gererea a devenit 
foarte mare, exact în luna în 
care, nu prea avem vânzări. 
Probabil că lumea se sperie de 
intrarea în UE care estimează o 
creștere a prețurilor locuințelor 
aproape la nivel occidental. Ast
fel, creșterea în luna „moartă” a 
fost cu 30% mai mare față de 
creșterea cu care eram obiș- 

ușor de descoperit cei care 
eludează legea", ne-a declarat 
Mihaela Boldor, purtătorul de 
cuvânt al DGFP Hunedoara.

Conținutul contractului
Actul va cuprinde: adresa 

locuinței; suprafața locativă și 
dotările; valoarea chiriei lunare, 
regulile de modificare a acesteia 
și modul de plată; suma plătită 
în avans; Condițiile în care se re- , pictarea clauzelor contractului 
alizează primirea și restituirea" de închiriere, 
cheilor; obligațiile părților 
privind folosirea și întreținerea 
spațiilor care fac obiectul con
tractului; inventarul obiectelor; 
data intrării în vigoare și dura
ta; condițiile privind folosința 
exclusivă și în comun a părților 
aferente în coproprietate; per
soanele care vor locui împreună 
cu titularul contractului; alte 
clauze convenite între părți.

Clauze interzise
Sunt nule de drept orice 

clauze care: obligă chiriașul să 
recunoască/plătească in avans 
proprietarului orice sumă cu ti
tlu de reparație în sarcina pro- 

nuiți”, precizează Cătălin Ispas, 
manager agenție imobiliară. 
Numărul celor care doresc să 
achiziționeze o locuință crește 
cu 10%. Este vorba de tineri 
care termină o facultate, vin 
înapoi acasă și au susținere fi
nanciară din partea părinților 
pentru achiziționarea unei 
locuințe, sau au obținut slujbe 
care le permit accesarea unui 
credit pentru casă. O categorie 
nouă de cumpărători sunt in
vestitorii care achiziționează 
locuințe în zone ultracentrale 
pentru a le Închiria, creând ast
fel cerere de apartamente. 

prietarului; prevăd responsabi
litatea colectivă a chiriașilor In 
caz de degradare a elementelor 
de constructii/instalștii/ obiec- 
te/dotări aferente spațiilor co
mune; impun chiriașilor să facă 
asigurări de daune; exonerează 
proprietarul de obligațiile ce îi 
revin potrivit prevederilor 
legale; autorizează pe proprietar 
să obțină venituri din neres-

Rezilierea contractului
Dacă nu se reînnoiește con

tractul, chiriașul e obligat să 
părăsească locuința la expirarea 
termenului contractual. Rezili
erea contractului de închiriere 
înainte de termenul stabilit se 
face: la cererea chiriașului (cu o 
notificare prealabilă de 2 luni) 
sau la cererea proprietarului 
dacă chiriașul nu a achitat 
chiria și cheltuielile comune cel 
puțin 3 luni consecutiv, a pro
dus stricăciuni locuinței, a in- ț 
străinat bunuri ale proprietaru
lui ori are un comportament 
inadecvat. <

I

Contractul tie credit
Deva (C.P.) - Solicitanții 

trebuie să fie attenți la 
clauzele contractului de 
credit. El conține: numele 
și adresele părților; va
loarea uobânzii anuale efec- 
tive-DAE (care include taxe 
și comisioane); dacă poate 
fi modificată DAE (dacă 
valoarea DAE nu poate I fi 
stabilită, solicitantul tre
buie informat, pifln con
tractul scris); o listă cu Va
loarea, numărul și datele 
plăților pentru rambur
sarea creditului, precum și 
pentru dobândă și alte cos
turi; documentația de cre
dit specifică băncii.

clara.pasQinformmedia.ro
ina.jurconeQimformmedia.ro
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FiMIlfiMHNBttfe E bine ca profesorii să fie plătiți in funcție de realizări?

0 Szopoș Ladislau, de 37 de ani, din 
Lupeni. a ajuns în arestul Poliției Muni
cipiului Petroșani. Pentru că și-a abando
nat familia, el are de executat 2 ani de 
închisoare. (V.N.)

0 Potrivit datelor Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Hunedoara, în anul tre
cut, numărul violurilor a crescut cu 30 la 
sută față de anul precedent. Procurorii 
au soluționat 52 de astfel de cauze, fi
ind trimiși în judecată 25 de inculpați. 
De remarcat că între aceștia se află și 
un minor. (V.N.)

0 în ultimele 24 de ore, polițiștii hune- 
doreni au aplicat la Legea circulației 141 
de amenzi. 27 dintre acestea au fost la 
regimul de viteză. în total, ei au constatat 
169 de încălcări ale diferitelor acte nor
mative sancționate cu amenzi în valoare 
de 73,5 milioane de lei. (V.N.)

glftfMyrffî*- BALCUHSM

Poștașul, pensionarii 
și târfele de lux
Tiberiu Stroia
E-MAIL: tiberiu.stroia@inforrnrnedia.ro

Orice persoană aflată în pragul 

pensionării se gândește cu oarecare satis
facție că va veni vremea în care va sta 
toată ziua fără să facă nimic, așteptând să- 
i aducă poștașul pensia. Care pensie, deși 
va fi, lună de lună, recalculată, recorelată 
și reindexată de isteții ăia de la Guvern, se 
va încăpățâna să rămână la fel de mică. 
Nimeni însă nu se gândește că banii lui 
vor întârzia, pentru că poștașul a plecat 
la... curve. Și culmea! Chiar cu pensia lui! 
Și totuși treaba asta s-a întâmplat. Un 

poștaș din Brașov a plecat să împartă vreo 
300 de milioane de lei pensionarilor și nu 
a mai ajuns. Asta pentru că a luat banii și 
s-a distrat, vreo două zile, cu târfele de 
lux de prin oraș. Și bineînțeles că, în 
această perioadă, pensionarii stăteau cu 
nasurile lipite de geam așteptând poștașul. 
Nu se știe încă ce pedeapsă va primi 

poștașul amator de senzații tari. Totuși, 
pentru a fi iertat de bătrânii pensionari, ar 
îi bine să le ducă câte o poză cu gagicile 
alea. Să trăiască și ei cu impresia că pen
sia lor a crescut atât de mult, încât și-au 
permis să plătească o curvă de lux.

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

• Prefectura județului Hunedoara:
Florin Flavian Ștefan, secretar general 10.00-13.00

■ ÎP.I rHnvdoara:
Cc-misar-șef Tomiță Anucuța, adjunctul șefului IPJ

Ajutor pentru familiile militarilor americani uciși

Președintele Bush a propus ca, pentru 
familiile celor peste 1500 de militari 
americani uciși în Irak și Afganistan - 
și în viitoarele războaie zonale - să

fie mărite primele de 
asigurare de viață, 
acordând o 
subvenție de 
250.000 $ pentru 
fiecare militar.

S-a propus mărirea sumei 
la 100.000 $.

în prezent, familia unui 
militar mort primește 
12.420 $.

S-a propus mărirea sumei la 400.000 $.
Guvernul propune o garanție de 150.000 $ 
pentru fiecare militar.

5
r

Asigurările de viață la ora 
•* actuală: 250.000 $.

Creșterea se aplică retroactiv, de la 7 oc
tombrie 2001, când SUA au invadat Afganis
tanul.

în mod obișnuit, Guvernul a plătit familiilor 
celor uciși în atacurile de la 9 septembrie 
2,1 milioane $.

©GRAPHIC NEWS

Nu trebuie să ne 
așteptăm la rezultate 

miraculoase și imediate. 
Sunt mulți factori de 
care depind rezultatele 
la învățătură ale elevilor 
și numai când acești fac
tori interacționează 
rezultatele sunt pe 
măsura așteptărilor. 
LUMINlțA STăNCIULESCU, 
Deva

Cred că această 
măsură a fost intro

dusă tocmai pentru a 
stimula concurența între 
profesori. Sper să se 
concretizeze și în 
apariția unor rezultate 
notabile pentru 
învățământ și elevi în 
cât mai scurt timp. 
Maria,
Deva

Denumire societate_________
SPITALUL MUNICIPAL ORĂȘTIE

Localitate
ORĂȘTIE

TOREDO ' LUPENI

NERA COMFOREST SRL DEVA
GIESGUTH MOBELELEMENTE PROD SRL LĂPUGIU

DEC0V1T PRODCOM SRL DEVA

DAN CONS SRL DEVA

STAR CONSTRÂNS SRL DEVA

COMPACT DEVA

INTERNAȚIONAL CONSTRUCT SRL DEVA

E&D FLEISCHER PROD COM SRL DEVA

STAR CONSTRÂNS SRL DEVA

SC HIDROCONSTRUCȚIA SA HAȚEG

DECORAMET SRL LUPENI

SOFT PLUS M&M SRL LUPENI ANINOASA

REP ROVER SERVICE SRL DEVA

COLEGIUL TEH.TRANSILVANIA DEVA

CRISTINA COMIMPEX SRL DEVA

ELIXOR COM SRL ORĂȘTIE

COOP. HATEGANA HAȚEG

VISION SRL DEVA

DIADORA TEXTIL SRL VULCAN

INTERNATIONAL CONSTRUCT SRL DEVA

STAR CONSTRÂNS SRL DEVA

De la profesori asta se 
așteaptă, ca rezul

tatele la învățătură ale 
elevilor să fie mai bune. 
Este o schimbare și, de 
fiecare dată, de la orice 
schimbare se așteaptă 
doar lucruri bune și în- 
tr-un timp cât mai 
scurt.
Gheorghe R., 
Deva

Cred că deocamdată 
este doar la nivel de 

intenție și până când nu 
se vor ști mai multe nu 
se pot face nici un fel 
de speculații. Orice 
măsură prin care se îm
bunătățește calitatea 
învățământului este 
bine venită.
Lucia G., 
Deva

Nu ne putem aștepta 
să crească peste 

noapte calitatea predării 
cunoștințelor în școlile 
românești. Acest lucru 
depinde de conștiința 
fiecărui profesor, dar 
cred că rezultatele se 
vor vedea după un inter
val mai mare de timp. 
Cristina Oprea,
'Deva

Adresa
Str. PRICAZULUI, 16 consilier economic 1
LUPENI croitor 1
HĂRĂULUI, 8 gaterist la tăiat bușteni 2
GRIND, 68A gaterist la tăiat bușteni 3
PIETROASA, 1 gestionar depozit 1
GRIVIȚEI, 7 inginer construcții civile, industriale și agricole 1
22 DECEMBRIE, 37A inginer construcții civile, industriale și agricole 1
22 DECEMBRIE inginer construcții civile, industriale și agricole 1
22 DECEMBRIE, 118 inginer construcții civile, industriale și agricole 2
D.V0DĂ, 13 inginer textile, pielărie 10

22 DECEMBRIE, 37A instalator apă, canal 2
HOREA, 8 lăcătuș mecanic 2
LUPENI lăcătuș mecanic 2
DĂNUȚONI COSTEN. 303 magaziner 5
ZARANDULUI, 69 mecanic auto 1
22 DECEMBRIE, 116 mecanic auto 1
DECEBAL barman 3
CLOȘCA, 5 barman 2
UZINEI, 3 confecționer-asamblor articole din textile 10
SANTUHALM, 31A confecționer-asamblor articole din textile 50
MORII, 6 confecționer-asamblor articole din textile 9
22 DECEMBRIE, 118 consilier economic 1
22 DECEMBRIE, 37A contabil 1
PIETROASA, 1 contabil 1DEVADECOVIT PRODCOM SRL

Matt Oamor» in „Chtntâ royaiis"

Canale TV Cele mai bune filme

Legenda

Amănunte picante, cât și 
detalii din culisele filmelor de 
succes puteți citi pe paginile 2, 
3, 7, 11, 15, 19, 21, 27 și 31. 
Totodată, articolele cuprind și 
informații despre actorii, 
regizorii și producătorii 
filmelor alese special pentru a 
vă ține în fața micilor ecrane.

emisiunile, 
serialele, filmele 
aEtistice, 
documentarele 
sa» desei ale 
animate suni 
marcate cu eăte 
un simbol 
aferent.

Ora de vârf la care 
incep filmele artistice 
și emisiunile speciale 

este 20:00. Cele mai 
vizionate canale de 
televiziune vă sunt 

prezentate pe larg in 
partea de sus a 

paginilor din 
JURNAL TV.

Chintă 
royală
JSSS w

Ore de vârf 
în fiecare zi a săptămânii, 
pe coloanele din marginea 

paginilor puteți afla 
amănunte despre 

serialele. ITlmele și 
emisiunile care încep cu 

ora 19:00 și se termină cu 
cele de la orele 23:00

wu ati»
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Filmele nopții
Pentru flecare zi a 
săptămânii, la 
rubrica Filmele 
nopții puteți găsi 
recomandările 
noastre.

.......

Emisiuni de succes
Selecția de talk-show-uri, 
documentare, seriale și 
desene animate, 
difuzate în timpul zilei, 
o găsiți in rubrica 
Emisiuni de succes.

mailto:tiberiu.stroia@inforrnrnedia.ro


■cuvÂtmB Expoziție cu tematica sportivă
Marii sportivi hunedoreni, foști și actuali campioni, sunt invitați să-și expună trofeele

SPORT

g Reprezentanții clubului Corvinul Hune
doara vor comemora împlinirea a 12 ani 
de la moartea lui Michael Klein, cel mai 
iubit fotbalist al clubului, prin depunerea, 
de coroane de flori la bustul jucătorului 
din fața stadionul care îi poartă numele. 
Ceremonia va avea loc azi, la ora 11.00. 
(C.M.)

0 Federația Română Sportul pentru Toți 
organizează, în perioada 18-25 februa
rie, la Izvorul Mureșului, Cursul de In
structori pentru sporturi recreative: fit
ness, aerobic, jogging etc. înscrierile se 
fac la sediul DSJ Hunedoara, iar infor
mații suplimentare se pot obține de la 
expertul DSJ Marius Simina, la numerele 
de telefon 212067, 214985, 0722 - 
710773. (C.M.)

Handbalul românesc, 
locul cinci în Europa

Nyon (C.M.) - Federația Europeană de 
Handbal a dat publicității clasamentul pe 
națiuni al anului 2004, România ocupând 
locul cinci în ierarhia generală feminină. 
România a obținut un total de 140 de 
puncte, din care 44 de puncte acumulate 
în competițiile de tineret, iar 96 în cele 
de senioare. Primele trei poziții ale clasa
mentului feminin sunt ocupate de Norve
gia (236 de puncte), Danemarca (204) și Ru
sia (200). La masculin, România ocupă lo
cul 15, cu un total de 92 de puncte, din care 
naționala under 18 a adunat 24 de puncte, 
cea de tineret 60 de puncte, iar seniorii, 
doar opt puncte. Topul european la mas
culin este dominat de Germania (304), 
Slovenia (284) și Danemarca (276). Cumu
late, cele două clasamente europene pla
sează România pe poziția a 12-a în ierarhia' 
continentală, cu un total de 232 de puncte.

ClPRIAN MARINUț
E MAIL: ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Muzeul Civilizației 
Dacice și Romane Deva va 
găzdui, începând de săptămâ
na viitoare, o expoziție cu 
tema „Sportul din antichi
tate până în prezent”.

Reprezentanții muzeului hune- 
dorean în colaborare cu Direcția 
pentru Sport a Județului inten
ționează să expună cu acest prilej 
și trofeele și medaliile cucerite de 
marii sportivi hunedoreni.

„Expoziția Sportul din anti
chitate până în prezent, aparți
nând Muzeului Sportului din Bu
curești, va ajunge la Deva, după 
un stagiu la Reșița. Ne-am propus 
să completăm și să particula
rizăm această expoziție, prin 
prezentarea salbelor de medalii, 
a cupelor și distincțiilor obținute 
de marii sportivi hunedoreni, mo
tiv pentru care am solicitat spri
jinul Direcției pentru Sport a 
Județului”, declara Marcel 
Morar, director adjunct în cadrul 
Muzeului Civilizației Dacice și 
Romane Deva. „Inițiativa muzeu
lui hunedorean este excelentă. în 
acest sens, rugăm toți marii 
sportivi hunedoreni, foști și ac
tuali campioni, care au obținut

Mădăllna Gogîțu, prezentându-șl trofeele cucerite de-a lungul carierei.

cupe și medalii la diferite com
petiții sportive și care doresc să 
le expună, în cele mai bune con
diții de siguranță, să contacteze 
instituția noastră la numerele de 
telefon 212067 și 214985”, preciza 
Marius Simina, expert în cadrul 
DSJ Hunedoara.

îmbrățișând ideea expunerii 
trofeelor marilor campioni hune
doreni, „Cuvântul liber” vine cu 
o primă propunere, prezentând 
această fotografie de arhivă cu o 
parte a medaliilor și cupelor 
cucerite de fosta gimnastă și 
practicantă a sportului aerobic

Mădălina Gogâțu. O invităm deci 
atât pe Mădălina, cât și pe alți 
mari campioni să răspundă „da” 
la propunerea muzeului și a DSJ 
Hunedoara și să ofere iubitorilor 
de sport hunedoreni ocazia de a 
rememora marile succese ale 
sportului din județ.
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FRG uită repede de elu și Bitang
Oficialii federației caută deja înlocuitori pentru cei doi antrenori

Gheorghe Tadici a fost numit de 
FR Handbal în funcția de antrenor prin
cipal al echipei naționale feminine a 
României. Tadici, care antrenează în pre
zent echipa Silcotub Zalău, va fi secon
dat pe banca tehnică de Dumitru Muși, 
tehnicianul formației Tomis Constanta.

(Foto: Traian Manti)

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

București - Forul de spe
cialitate pare preocupat mai 
degrabă de găsirea unor în
locuitori, decât de identifi
carea unor mijloace de a-i 
convinge pe antrenorii demi- 
sionari să revină asupra de
ciziei.

Secretarul general al Fede
rației Române de Gimnastică, 
Adrian Stoica, a declarat că lo
tul național trebuie să își conti
nue activitatea, chiar dacă an
trenorul Octavian Belu nu va re
veni asupra deciziei de a demi
siona. „Trebuie să ne continuăm 
activitatea chiar dacă domnul 
Belu este determinat de anumite 
situații să nu poată participa la 
pregătire. Există mai multe va
riante. Nu aș putea spune că a- 
ceste variante ar fi ceva spec
tacular. E greu de spus în acest 
moment, dar ne preocupă rezol
varea acestei probleme. în cazul 
în care nu se va răzgîndi, vor 
trebui găsiți înlocuitori. Eu am 
convingerea că domnul Belu nu 
va părăsi gimnastica pe ușa din 
dos. încă nu a spus tot ce avea 
de spus în această disciplină”, 
a declarat Adrian Stoica. Secre
tarul general al FRG a lăsat să 
se înțeleagă că nu este exclus ca 
Octavian Belu să revină asupra 
deciziei. „Din punct de vedere

Antrenorii Octavian Belu și Mariana Bitang, pe vremea când 
performanțele gimnastelor le aduceau felicitări și onoruri.

profesional a spus că ar putea, 
liniștit, să se «bată» cu o lume 
întreagă, dar anumite chestiuni 
care tin de intimitatea oricărei 
persoane nu îi permit să își 
desfășoare activitatea normală. 
Acesta este și motivul pentru 
care, până la rezolvarea acestor 
probleme care îl vizează în mod 
direct, și-a depus această 
demisie, urmând ca în momen

tul în care lucrurile vor intra pe 
un făgaș normal să reluăm pro
blemele legate de pregătire. De
ocamdată demisia este defini
tivă, dar poate reveni fiindcă 
ușa nu s-a închis pe niciuna din
tre părți--”, a spus Stoica, care 
a adăugat că demisia lui Belu nu 
are nici o legătură cu tergiver
sarea semnării contractelor cu 
COSR.

„Stelele” bat în 
retragere

Deva (C.M.) - Liderele 
echipei naționale de gimnas
tică a României, Cătălina Po
nor și Monica Roșu, au afir
mat că e posibil să se retragă 
din lotul national dacă antre
norii Octavian Belu și Mari
ana Bitang nu vor reveni 
asupra deciziei de a-și părăsi 
posturile. „Sunt bulversată 
de situația aceasta legată de 
demisia antrenorilor Belu și 
Bitang. Am nevoie de câteva 
zile de gândire pentru a-mi 
ordona ideile. Nu pot spune 
că m-am decis. în scurt timp, 
voi ști exact ce am de făcut. 
Antrenorii nu au mai intrat 
în sală de mai bine de o săp
tămână și m-am simtit ciu
dat să văd că nu mai vin la 
antrenament”, a declarat tri
pla campioană olimpică, Că
tălina Ponor. „Singurul mo
tiv pentru care nu m-aș re
trage încă, e că vreau să-mi 
respect promisiunea pe care 
i-am făcut-o domnului Belu, 
și nu numai, de a deveni 
campioană mondială. Este 
singura medalie care-mi lip
sește din palmares”, a com
pletat Ponor. „Nu știu dacă 
voi rămâne la lot, dar cel 
mai probabil dacă nu revin 
antrenorii Octavian Belu și 
Mariana Bitang mă voi re
trage”, preciza Monica Roșu.

Participant! la Promoții*:
House of Art. Effect. Bad Axei. Polo. Avanglion. Kenvelo. Daro Sport. Dandy Conf. 
Nike, Steitmann. Diverta. Quasar, Mayic Foto.
Oferta este valabila în perioada 15 ianuarie- 15februarie 2005. in limita stocului disponibil. Citiți 
cu atențieterm enul de valabilitate, eticheta sau prospectul produsului înainte de cumpărare.

Steaua în Italia
București (C.M.) - Com- 

ponenții echipei FC Steaua 
au plecat în Italia pentru un 
stagiu de pregătire. în cadrul 
turneului din Italia, Steaua 
va disputa trei meciuri a- 
micale: cu echipa de amatori 
Angri pe 3 februarie, cu Gra
zer AK din Austria pe 5 fe
bruarie și cu Intemazionale 
Milano pe 9 februarie. Preșe
dintele clubului, Mihai Sto
ica, a declarat că jucătorii 
trebuie să uite de diferentele 
care îi separă de FC Valen
cia. Stoica a urmărit meciul 
pe care FC Valencia l-a ter
minat la egalitate cu Athle
tic Bilbao, în campionatul 
Spaniei. „Dacă o echipă ar 
întâlni Valencia din ultimele 
30 de minute ale acestui 
meci, e de rău. Poate că vom 
întâlni Valencia din primele 
60 de minute. Important este 
ca băieții să se autodepă- 
șească și să uite pe Mestal- 
la de diferențele care ne se
pară”, a subliniat Stoica.

Suporterii din Deva ai echipei Steaua pot achiziționa 
azi fulare, fanioane și insigne ale echipei favorite de la 
camionul suporterilor aflat în Piața Victoriei din localitate. 

(Foto: Traian Mânu)
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Z Politehnica Timișoara a câștigat, cu 
scorul de 5 - 0, meciul de pregătire dis
putat în compania echipei italiene Lan- 
cianese. Velcea, Voicu, Silvășan și Ba- 
lauru, de două ori, elevii tehnicianului 
Cosmin Olăroiu, și-au înscris numele pe 
lista marcatorilor.(D.M.)

0 Echipa Rapid București a terminat la 
egalitate, scor 2 - 2 (2 -1), meciul ami
cal disputat, luni, în compania formației 
croate Hajduk Split, ultimul din cadrul 
turneului de pregătire din Antalya. Golu
rile echipei Rapid au fost înscrise de 
Sabin llie '5 și Daniel Niculae '44.(MF)

Alin Petrache

Mihaela Senocico (dreapta) va rămâne în Danemarca până când se va însănătoși.

Repaos total pentru Senocico
Fostul căpitan al echipei naționale de handbal s-a accidentat destul de grav

Petrache revine în țară
București (MF) - Căpitanul echipei na

ționale de rugby a României, Alin Petra
che și conducerea clubului Beziers au 

ajuns la un acord în pri
vința rezilierii contractu
lui, se arată într-un co
municat dat publicității 
pe site-ul oficial al clubu
lui, www.asbh.net. „Be
ziers și Alin Petrache au 
încheiat contractul de 
joc, Petrache urmând să 
se întoarcă aproape sigur

în România, din motive familiale și pentru 
a se consacra carierei internaționale”, se 
precizează în comunicatul citat. Ruptura 
dintre Alin Petrache și clubul francez s-a 
produs după ce jucătorul nu a mai fost 
folosit ca titular în ultimele etape,Jucăto
rul român figurând ca accidentat. în cam
pionatul intern, Petrache a jucat la Dina
mo, club de unde s-a transferat la echipa 
franceză Toulon. După expirarea contrac
tului cu Toulon, Alin Petrache a semnat 
un contract cu formația Beziers. Petrache 
este doctor în rugby, el susținând, anul 
trecut, teza de doctorat.

Contra, încă în tratative
* -A • ' •

Madrid (MF) - Antrenorul echipei West 
Bromwich Albion, Bryan Robson, a decla
rat că a decis să renunțe la serviciile mij
locașului Cosmin Contra, împrumutat de 
la Atletico Madrid, deoarece nu-i putea ga
ranta locul de titular, informează agenția 
britanică Sportinglife. „Am cântărit bine 
jucătorii din echipa'mea și, având în ve
dere că i-am achiziționat pe Richardson și 
Koumas, am decis că nu mai am nevoie 
de Contra. El are aspirații internaționale 
și are nevoie să joace în prima echipă iar 
eu nu-i puteam garanta asta”, a afirmat 
Robson. Contra fusese împrumutat de Atle
tico Madrid, până în vară, formației West 
Bromwich Albion. Site-ul oficial Poli AEK 
Timișoara a anunțat că jucătorul român 
s-ar putea alătura lotului echipei timișo
rene în turneul de pregătire din Cipru, ca
re va începe pe 11 februarie, dacă va ajun
ge la un acord cu oficialii grupării Atletico 
Madrid privind un împrumut al său până 
în vară la Poli.

Randers (MF) - Handbalis- 
ta Mihaela Senocico (23 de 
ani), legitimată la Randers 
HK, nu mai poate juca în 
acest sezon, medicii danezi 
interzicându-i efortul din 
cauza unei discopatii lomba
re descoperite după un exa
men RMN.

Fostul căpitan al echipei na
ționale de handbal a României, 
Mihaela Senocico, a declarat că 
nu are rost să facă nici un co
mentariu despre schimbările la 
nivelul primei reprezentative, 
tocmai pentru că în următoarele 
luni nu poate juca. „Am efectuat

„Câștigurile trebuie împărțite”
Mihai Leu susține modelul „echipă-antrenor”

Reghecampf și „cazul Hoyzer”
București (MF) - Jucătorul român al 

echipei Alemannia Aachen, Laurentiu Re
ghecampf, a respins acuzațiile potrivit că
rora ar fi implicat în scandalul privind ma
nipularea rezultatelor unor meciuri din 
campionatul Germaniei, în scopul obținerii 
de câștiguri la pariuri. „Nu am fost și nu 
sunt implicat în nici un fel în influențarea 
rezultatelor vreunor meciuri. Nu am fost 
contactat de nimeni niciodată în acest sens, 
nu a încercat nimeni să mă influențeze sau 
să-mi ceară să influențez eu vreun rezul
tat”, a spus Reghecampf. Jucătorul român, 
care s-a transferat la Alemannia Aachen 
pe 7 ianuarie, de la gruparea Energie Cot
tbus, a fost nominalizat de arbitrul Robert 
Hoyzer, acuzat că a influențat rezultatele 
mai multor meciuri de fotbal la care a fost 
delegat, printre persoanele implicate în 
acest caz. Trei persoane au fost plasate în 
arest preventiv duminică, în cadrul anche
tei deschise împotriva lui Hoyzer.

Cluj-Napoca (MF) - Fostul 
campion mondial la box, Mi
hai Leu, a declarat într-o 
conferință de presă, că toți 
sportivii de performanță le 
dădeau antrenorilor o parte 
din câștigurile obținute în 
cadrul competițiilor la care 
participau.

„în timpul în care am practi
cat sportul de performanță, le 
dădeam managerilor și antreno
rilor 35 la sută din câștigurile pe 
care le-am obținut”, a afirmat 
Mihai Leu, ca reacție la demisia 
antrenorilor lotului național fe
minin de gimnastică, Octavian 
Belu și Mariana Bitang. Octa
vian Belu a recunoscut, în fața 
instanței Tribunalului București, 
că a primit bani de la fosta gim

Viorel Moldovan încă nu poate veni la Poli
Procesul falimentului, la echipa Servette Geneva, a fost amânat

Laurențlu Reghecampf (d) Joacă la Aachen.

Geneva (MF) - Tribunalul 
comercial din Geneva a 
aprobat, luni, amânarea cu 
încă două zile a declarării 
falimentului clubului Servet- 
țe Geneva, la care este legiti
mat atacantul român Viorel 
Moldovan.

Aceasta este a doua amânare 
în acest proces, după cea acor
dată pe 21 ianuarie. Conducerea 
clubului Servette Geneva trebuie 
să prezinte, până miercuri după- 
amiază dovada că s-au găsit in
vestitori care să prezinte garan
ții financiare. Potrivit bilanțului 
contabil, clubul Servette Geneva, 
al cărui președinte este, de la 
începutul anului 2004, francezul 
Marc Roger, a înregistrat o pier
dere de 7,2 milioane de euro. 
Gruparea elvețiană ar putea fi 
preluată de un grup de investi

radiografia RMN iar medicii mi
au comunicat rezultatele, care 
nu sunt deloc încurajatoare. Dis- 
W ..........-...................  -
Am efectuat radiografia RMN 
iar medicii mi-au comunicat 

rezultatele, care nu sunt încu
rajatoare. Discurile vertebrale 

apasă nervii, pe care îi pot 
distruge, din cauza efortului.

Mihaela Senocico 
..................................... » 
curile vertebrale apasă nervii, 
pe care îi pot distruge, din cauza 
efortului. Trebuie să fac repaus 
cam șase săptămâni, după care 
voi fi examinată din nou. E po- 

nastă Oâna Petrovschi, preci
zând că suma i-a fost dată po
trivit unei reguli neoficiale mon
diale, practicată la competiții 
private unde antrenorii nu pri
mesc bani de la organizatori. 
„Mi se pare firesc să se întâmple 
astfel. Eu consider că avem de-a 
face cu o echipă sportiv-antre- 
nor, deci câștigurile trebuie îm
părțite”, a spus Leu, care se nu
mără printre candidații la postul 
de vicepreședinte al Agenției Na
ționale pentru Sport. Belu a de
misionat, duminică, de la condu
cerea lotului feminin de gimnas
tică, ca urmare a dezvăluirilor 
din presă privind viața sa pri
vată și a procesului intentat de 
fosta componentă a lotului olim
pic, Oana Petrovschi.

tori din Orientul Mijlociu, care 
cere însă demisia lui Roger din 
funcția pe care o ocupă. Grupul 

de investitori a 
anunțat, dumi
nică seara, câ nu 
s-a stabilit încă 
legătura cu Marc 
Roger și că pâ
nă când acest 
lucru se va rea
liza negocierile 

V. Moldovan pentru o even
tuală preluare a grupării elveție
ne vor fi sistate, timp în care se
va încerca însă stabilirea unei 
strategii pentru salvarea de la 
faliment. Cu o istorie de mai mult
de o sută de ani, Servette Gene
va este singura echipă care nu 
a retrogradat niciodată din pri
ma ligă după 1899. Jucătorii for
mației Servette Geneva, care nu 

sibil să se pună problema unei 
intervenții chirugicale, deci se
zonul este compromis, pentru că 
în Danemarca se încheie îh luna 
aprilie”, a declarat Mihaela Se
nocico. Handbalista a renunțat 
la banderola de căpitan al na
ționalei în urmă cu câteva săptă
mâni. în luna decembrie, la 
Campionatul European desfășu
rat în Ungaria, unde naționala 
României a ocupat locul 7, Mi
haela Senocico a acuzat dureri 
puternice de spate, evoluția ei 
fiind sub nivelul obișnuit. 
„Atunci lumea mi-a spus doar că 
joc prost. Acum, nu știu cui îi 
mai pasă, când s-a descoperit că

Campionii de raliuri, Mlhai Leu (s) și Dan Gârtofanu (Foto: Freelancer)

și-au mai primit salariile din oc
tombrie 2004, au amenințat că nu 
se vor mai prezenta la antrena
mente și că se vor considera li
beri de orice angajament față de 
club. Trei jucători ai echipei Ser
vette Geneva s-au transferat deja 
la alte cluburi, francezii Chris
tian Karembeu, Stephane Ziani 
(ambii la Bastia) și portughezul 
Nuno Miguel Da Cunha Kata (la 
Brest). Și jucătorul Viorel Mol
dovan ar putea părăsi gruparea 
elvețiană, de serviciile sale hind 
interesate câteva cluburi din liga 
a doua franceză, precum și divi
zionara A Poli AEK Timișoara, 
care i-a făcut deja o ofertă con
cretă. Moldovan ar fi trebuit să dea 
un răspuns conducerii grupării 
timișorene luni, după hotărârea 
judecătorească privind soarta 
clubului Servette Geneva. 

motivele erau întemeiate”, a 
afirmat Mihaela Senocico. Hand
balista Mihaela Senocico a mai 
afirmat că în perioada impusă 
de medici trebuie să rămână în 
Danemarca, pentru a efectua 
programul de exerciții recoman
dat de specialiști. „Dacă Randers 
rămâne în prima ligă, voi conti
nua aici. Dar până atunci mai 
este. O să vin, în vară, acasă, îm
preună cu soțul meu, pentru a 
face nunta, la Bistrița. Anul tre
cut ne-am căsătorit doar la sta
rea civilă”, a mai spus Senocico, 
una dintre cele mai bune jucă
toare ale handbalului românesc 
din ultima vreme.

Lotul de Tineret 
pentru Slovacia

București (MF) - Antreno
rul reprezentativei de tineret 
a României, Nicolae Manea, 
a convocat 18 jucători pen
tru meciul amical cu selec
ționata similară a Slovaciei, 
care va avea loc pe 8 februa
rie, la Larnaca. Din lot fac 
parte jucătorii: Sebastian Hu- 
fan, Traian Marc - portari, 
Andrei Prepeliță, Cosmin 
Mofi, Gabriel Tamaș, Marius 
Constantin, Cosmin Frăsi- 
nescu, Mihai Neșu. Râul 
Ciupe - fundași, Răzvan Co- 
ciș, Adrian Cristea, Silviu Iz- 
voreanu, Nicolae Grigore, 
Radu Mărginean - mijlocași, 
Ionut Pereș, Lucian Burdu- 
jan, Claudiu Keșeru, Romeo 
Surdu - atacanti. Reunirea 
lotului de tineret este pro
gramată pe 7 februarie.

« v

http://www.asbh.net
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Deva, 
bd. 22 
Decembrie, 
bl 41.
parter.
Tel. 211120.

Con»uUing’ **ecut»e 5

FII EXPERT ÎN DOMENIU!

Vrei un jutotu , o ă sau un ?

SC PUNTO PROD SRL, societate 
româno-italiană, îți va îndeplini 
Societatea noastră importă toate 
din Germania, Franța, Suedia, Italia, Bel
gia, Olanda, Luxemburg, Malta și din alte 
țări ale lumii.

Societatea noastră vă mai oferă și toate 
tipurile de asigarar; , și

îți DOREȘTI t’fc toar sau alte ■
cofe, buldozere sau e.xcaft ti ....... ?

auto. Pentru fiecare produs achiziționat vă oferim 6 luni garanție și în 
plus vă dăm posibilitatea să le cumpărați în rate și leasing pe o perioadă
de până la 5 ani.

V. -

Ca mărci de renume puteți avea și dv: Nis- 
>. san. Volvo, Toyota, Peugeot, Opel, Re- 
■B^^nault, Mercedes, Ford.

Totul este să vă exprimați 
dorințele și NOI

. le transpunem în realitate.

MEGA - OFERTĂ xPROMOȚIONALA

fifliaiSnariia

Informații 1,.tel• « -W A* <■ X •» |Ș Ș

L O72J38O509, O7«5 296015.

Deva

Te 1.0254/218490, 0723-514843, 0788-340581. 
e-maikinoftioviotrans@zappinobile.ro

i

^âreak Point
IT Center

V* așteptârr. la magazinul rwxtru 
situat la adresa: Oe-va. 

b-dul Oecebaf, bl. A, parter 
(fostul M. Tineretului).

Tel. 02541234590.

Poza cea mai haioasa!
Premiul CeL mare: 1.000.000 lei

Pregătește-te pentru Ziua îndrăgostiților împreună cu noi!
• Fă o surpriză persoanelor dragi din 
jurul tău! Cotidianul Cuvântul liber 
te invită să faci cunoscută dragostea 
ta tuturor!
• Urmărește Cuvântul liber, în zilele 
de 3, 4, 5, 7, 8 și 9 februarie, în 
paginile ziarului vei găsi talonul în
drăgostiților!
• Completează talonul cu declarația 
ta de dragoste și trimite-1 direct pe 
adresa redacției: B-dul 22 Decembrie, 
nr. 37A, cod 330166, Deva sau la O.P.
1 C.P. 3, Deva. De asemenea, poți

depune talonul în cutiile Cuvântul 
liber din oraș!
• Mesajul tău de dragoste va fi publi
cat într-o pagină specială; premergă
tor zilei îndrăgostiților. In acest fel 
persoana iubită va ști cât de mare 
este dragostea ta!
• Topește zăpada și mută munții prin 
căldura iubirii!

ală^urtdenoi! CiP/AjO

Cele mai reușite fotografii vor apărea în numerele de sâmbătă 
ale Cuvântului liberi

Condiții:
• fotografii color;
• să surprindă o imagine nostimă din viața familiei, o întâmplare de va
canță ș.a.;
• protagoniști pot fi membrii familiei (copii, părinți, bunici), prieteni sau 
aceștia și animalele lor preferate.

Perioada desfășurării concursului: 11 ianuarie - 31 martie 2005

Fotografiile se vor trimite, împreună cu o scurtă explicație și talonul de 
participare, pe adresa 
Cuvântului liber: Deva, 
Str. 22 Decembrie, nr.
37 A (în clădirea CE- 
PROMIN, la parter), 
pentru Viorica Roman; 
sau pe E-MAIL: 
viorica. roman@inform- 
media.ro.

Informații suplimenta
re: 0254-211.275.

TALON DE CONCURS - 2 feb
Nume............................................
Prenume......................................
Adresă . ......................................
Telefon.........................................
Sunteți abonat? z.

NU □ DA □

mailto:e-maikinoftioviotrans@zappinobile.ro
mailto:roman@inform-media.ro
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0 începând din această săptămână, în 
municipiul Deva se derulează o campanie 
de strângere de semnături pentru înfi
ințarea unui nou partid: Partidul Uniunea 
pentru Mișcarea Populară. Campania se 
va răsfrânge apoi în întreg Județul Hune
doara, fiind susținută inclusiv de per
soane din străinătate. (S.B.)

(Rs»:> Daniel L tenets

Săli la G«oaglu

A crescut

învățământul din județ se atrofiază

contractul-cadru din acest an, 
încheiat între casele de asigurări 
și medici, îl obligă pe medicul 
de familie primitor să-l anunțe 
in scris (prin poștă), in maxi
mum 15 zile lucrătoare, pe 
medicul de la care a plecat asi
guratul, precum șl casă de asi
gurări de săpătate. Fișa med
icală ă asiguratului va fi trans
ferată tot prin poștă medicului 
primitor, în termen de 15 zile lu
crătoare din momentul soli
citării. Cabinetul medical de la 
care pleacă asiguratul păstrează 
o copie după fișa medicală a 
acestuia cel puțin un an.

Deva (V.N.) ■ Dintr-un docu
ment al Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara reiese că 
procurorii din județ au soluțio
nat în anul trecut 8800 de cauze, 
ceea ce înseamnă o creștere cu 
5,72 Ia șută față de anul anteri
or. Rechizitorii au fest întocmite' 
în 1343 de cauze, feță de 1328 cu 
un an în urmă.

Numărul total de inculpați 
trimiși în judecată a fest de 
1887, și aici realizându-se o 
creștere, dar mai mică - 1,6 la 
sută. In schimb a scăzut cu 
21,84 la sută numărul trimișilor

în judecată în Btare de arest 
preventiv.

Un fenomen periculos este 
considerat faptul că numărul mi
norilor trimiși In judecată a spo
rit cu 16 la sută. Nu mai puțin 
de 281 de minori au ajuns în in
stanță. Procurorii apreciază că 
asemenea situație reprezintă sub 
aspect criminologie un fenomen 
periculos, mai ales că o parte din 
minori au săvârșit fapte grave. 
Ponderea minorilor din totalul 
trimișilor In judecată este de 15 
la sută, procentul fiind in creș
tere constantă in ultimii ani.

intre anii școlari 1996-1997 și 
2003-2004, numărul personalului 
dicfectk: din România a scăzut cu 
aproape 32.000 de persoane, In ul
timul an școlar lnregistrăndu-se

Cauze: condițiile din învățământ și reducerea numărului de elevi
Raluca Iovescu
&MAIU raluca.loveucuOipfomnmedla.ro

cel mai mic număr de personal 
didactic, respectiv 281.272 de per
soane, se arată in raportul „Ten
dințe sociale”, publicat recent de 
I.N.S. Această scădere nu a fost 
insă uniformă la toate nivelurile 
educaționale, se mai arată In ra
port. Numărul cadrelor didactice 
care activau In învățământul 
preșcolar a scăzut cu 4.581 per
soane, al celor din Învățământul 

liceal cu 5.560 persoane, iar în 
învățământul profesional și de

ucenici și postlteeal cu aproxi
mativ 3.500 de persoane, .0 creș
tere a fost Înregistrată doar in 
mvațamantui superior - acnu per- 
soane. în Hunedoara erau, în a- 
nul școlar trecut, pnțfa gyte 5600 
de dascăli care predau pM&fc mai 
mult de 65.000 de elevLiAata în 
condițiile in care in anul școlar 
1990-1991 existau 113342 de elevi 
în județ, număr nare .s-a redus, 
Încet și sigur , î» anul 1995-1996. 
erau inregî»tr«fl«proxlmati •» 
96.000 de elevi, iar în prezent cifra 
este în continuă scădere.

de sport să fie dată DU- 
mmif S^on’iferiș U*' *

Geoagiu (D.I.) - Simion y 
Mariș, primarul orașului, 
Geoagiu, ne-a declarat di în 
aceste zile au fost făcute

/

comenzile pentru dotări la 
noua sală de sport din lo
calitate. „Am alocat 300 de 
milioane de lei din bugetul 
Consiliului Local, pentru 
achiziționarea de mobilier 
sportiv și sperăm ca, cd 
mult intr-o lună de zile, sala

ANUNȚ ' - imn ■ i -i . ■■ ■...............  ,

Primăria Comunei Luncoiu 
de Jos

organizează în data de 14.02.2005, ora 1Q.00. 
LICITAȚIE în vederea închirierii unui spațiu din in
cinta clădirii Primăriei Comunei Luncoiu de Jos, în 
suprafață utilă de 12,7 mp, pentru desfășurare ser
vicii către populație.
Relații suplimentare - Itf sediul Primăriei Luncoiu de 
Jos, telefon 0254/684.610.

IINESML
ANGAJEAZĂ 

farmaciste și 
asistente de 
farmacie.

Relații la telefonul 748.199. 
CV-urile se depun la far
macia de pa Strada Re
publicii, nr.8.

rlmli ytVnMMrfVfMM IMTuKl rin* 
ner caută fete șl băieți f«swi »l 
bărbați Istmuți purtai o prietenie 
dt bep Arați iau cbMaria.
Ramteii tai.: 0743/693327 țl 
0745/751388
Garmama tal: 0049/7725.915714 fi 
0M9H52O-542C571
E-malt ifaădaOfui» 
WtnMți ți b taWaaMh ăs Gr- 
■abbMiimtai.

| Sobis Consult caută pentru clientul 
C'ry N S U LT satt" cvmpari* distribuitoare de 

i____________________ materiale de construcții și instalații,

REPREZENTANT VÂNZĂRI
Cerințe:
• Studii superioare (studii tehnice de preferat);

■ • Experiență în vânzări; 
Bune abilități de comunicare, promovare 
produse și negociere;

• Disponibilitate la deplasări în județ.

Se oferă:
• Pachet salariat atractiv; 

<• Autoturism de serviciu;
• Oportunitatea de a lucra într-un mediu dinamic 

și profesionist

’ Pd rugam trimiteți CV-urile la fax: 0269 24 32 84 sau 
e-mail: oana. menrea^soh’~ m

pdnă cel târziu la data de 07.02.2005. 
Numai candidoții selectați wrfi contactați.

Anunțurile de 
mică publicitate 
pentru Cuvântul 
Liber se pot 
depune in cutiile 
speciale instalate 
la următoarele l 
puncte de di
fuzam a presei 
din municipiul 
Deva:

de autobuz Ori
zont- Micro 15; 
8. chioșcul de 
ziare de lângă 
Galeriile de 
Artă Forma; 
A chioșcul de 
ziare du lănol 
Alimentara Da-

8CWHNSN HHMSBi.
car* vă oferă; 

-Rețele fa apl ți canalizare. 
-Instalații Interioare fa gaze naturale. 
-Rețele fa termoficare.
-Montare/instaU.-e, PIF și service, VTP pentru cen
trale termice.0
-Revizii șl spălări chimice la centrale termice. 
-Instalași sanitare și fa încălzire centrală.
-Instalații ai /entilare șl climatizare.

Oferim garanție și calitate!
Dțva, strvL Meniu, bl. A, sc. E, parter. 
TWt8 «220020, 1723-185302.

raluca.loveucuOipfomnmedla.ro
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termopane, centrala 
lei. negociabil. Tei.

camere, frumos amenajat

1 camere InSimeria, centra, etaj 3 
din 4,80 mp, decomandat, centrală, contorizat, 2 
băl preț 9M milioane lei, negociabil. Tel. 

0726/737953.
• ipMtMMrt 3. camere, Hațeg, str. T. 
Vtadlmirescu, bL 13, ap. 50, eaj 4, dotat cu toate 
facilitățile. Informații 771764 după ora 18

Vând ap. 4 camere (07^
• apartemnt 4 came», decomandat centrală 
termică contorizat parchet etajlM-Eminescu, 
bl. C2, preț negociabil. Tel. 0723/673773.

cti grădină, teren Intravilan și 
extravilan, sat Hofița, comuna Sarmizegetusa. 
Relații tel. 777581,218831 după ora 18
• vând casă fo Deva sau schimb Cu apartament
2 ■ 3 camere, etaj 1, zonă centrală. Tel. 
0254/215795.
• vând cazi mare cu gaz, anexe, curte, grădină 
de 1250 mp, pomi, vie, apă, curent telefon. în 
comunaClugud-Alba. Tel 221328
• vând eart. anexe gospodărești și grădini, la 
10 km de Orăștie. Tel. 246391.
• vând art, suprafață construită 600mp, teren 
aferent 1700 mp, Deva, zonă ultracentrală Tel. 
(J727/"'253, 216003 orele 17-20.

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

«

curent preț 12

» parcele te. ’ - 5» mț>. tdriâ 
Căprioara. Relații la tel. 2II124. ' ’’
• vândZ locuri de veri In cimitirul Bejan,ateea 
prmdpaia, crud de marmura, nwzac, prețavvr 
tajos. Tel. 0722/836699.

v x • vând Bvart pomi fructiferi 12 ha, sat Bohott 
"'v' Posibilități racordare la utilități, preț 2 eura/mp.

Tel. 0720/195198 0254/232783.
• vând ara arabil, intravilan, 050 ha, 6i satul 
Mintia. Tel 0722/545721.
• vând teren Intravilan la șosea. Hunedoara, 
apă gaz, curent suprafață plană 6 euro/mp. 
TeL 0723/005657.

Cumpăr spatii comerciale 
(26)

• coopta sadte comercial, la stradă 10-15-20 
mp, zonă buna. Tel. 0723/227589.

imobile chirii (29)
• caut lugsnt de închiriat garsonieră, aparta
ment mobilat sau semimobilat Tel. 231284.
• «fer spre închiriere, In Deva, spațiu comercial 
ultracentral, 30 mp, în prezentamenajat ca sediu 
firmă Tel. 0722/330084.

Imobile schimb (30)

• scNmb apartaniMt 2 camere Galați cu 
similar Deva. Tel. 0746/691556.

pentru consum, calitate 
deosebită, preț avantajos, 5.000 lel/kg. Informații 
Hațeg 771190.
• vtart tta și otavă de grădină, Hunedoara. Tel. 
0723/00565'/,
• grâu șl 5 scroafe. Relații la tel.

• cumpăr HMpatațl Relații tel. 0745/662433, 
0724/278233,
• SC Mstyfe Alex SRL cu sediul In localitatea 
Brad, str. Ecaterina Varga, nr. 1, județul Hune
doara, anunță Depunerea solicitării pentru eB- 
berarea autorizației de mediu pentru obiectivul 
Atelier încălțăminte, situat în localitatea Brad, 
str. A. lancu, nr. 30. Informații se pot obține lă 
sediul APM Hunedoara, zilnic între orele 9-17. 
Eventualele sesizări și reclamagii pot fi depuse 
îri termen de 10 zile de la data anunțului.
• vând 2 bucăți a 7 im fiecare țeavă Izolată 
pentru gaze, de 2 toB, preț foarte avantajos. Tel. 
0724/188610,234198

• vând 2 ferestre duble în 2 cariate, 1.50 x 1.60 
m, o ușă balcon. Tel 0726/321244,224112, seara.
• vândtahnțâanalitică200gr,tip Sibiu, pentru 
bijuterie, case de amanet laborator, asigur 
garantie6 luni și service, preț lSmilioane lei. Tel. 
0740/150728
■ vând (taipoluri porumb și 5 ol gestănte. 
Relații la tel. 0254/282664.
• vând parnasian mare cu roți și lănțișor aur 
alb cu cruciuliță briliante, preț negociabil. Tel. 
0746/231153,225678
• vând gobten peisaj „iarnă", preț 2,5 milioane 
lei, negociabil. Teî. 229654.
• vând rocHa de mireasă tip nou, cu tot cu 
sorii Tel-0722/98572.

i
i .

r

once ntveiae pregnure, 
în Hunedoara. Tel 749067.
_ ImmNI bIsi nrccis finiră In ii*Wg RCSCi MfnaOJCII
rloare șl exterioare. Tel. 222466, după ora 20.

parte a unei corporații Internationale

• nfentanmut Sa Deva, execut la domi
ciliul clientului masaj reflexogen șl de 
întreținere pentru vindecarea mal multor 
afecțiuni digestive, stomac, diabet, respira
torii, circulația sângelui, ginecologie, 
sexuale, reumatism, tlroldiene etc. Pentru 
o sănătate bună sunați la 0722/756092.

Solicitări locuri dc munca 
(73)

• hgkwr MsnomM. absolvent 2004, cunoștințe 
operare PC, Catia, Word, Excel. Autocad, permis 
de conducere cat B, doresc angajare. Tel. 
0742/270036.

Oferte locuri de munca (74)
• sectetate «Mmrdrit angajează urgent aoent 
vânzări produse papetărie birotică stagiul 
militar satisfăcut, posesor permis conducere 
cat B; contabil contabilitate,primară șl de 
gestiune, cunoștințe operare Pt cv-urile se 
depun la fox 233239. Informa#! la tel. 
0721/328835.
• socMate productivă angajează personal de 
pază autorizai Relații tel. 0721/463581.

• societate raretargemană angajează 2 
instalatori sanitari. CV-urile se depun la 
sediul societății din str. Andrei Șaguna, 
7, sau la tel/fax 0254/220410, până în d 
de 10.02 2005.

caută pentru dezvoltarea echipei In 
Deva, Hunedoara, Orăștle, Brad, Slmaria

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

Cerința:
• program de lucru Intre orele 6,00 -10,00;
• seriozitate; 
n dinamism;
• abilități de comunicare.
Oferim:
• salariu fix + comision; 
o atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr;
• Un loc de muncă modem și sigur;

' n 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: 
Sorina Sârmai, tel. 0788/276878, 
a-mniV Barina.8annai@infoniun6dla.ro

JURNAL

•iviI

asigurări sănătate pe numele 
Anghel Gheorghe Dorin, din Hațeg.Se declară 
nul. .
• ptonlut carnet asigurări sănătate pe numele 
Juna Mărioara. Se deci ară nul.
• pfetetat carnal asigurări sănătate pe numele 
Nicatoen. Se declară nul.
• glariiit carnet asigurări sănătate pe numele 
Pușcaș Emilian. Se declară nul.

• SnM carnet asigurări sănătate pe numele 
Szabo Alexandra. Se declară nul
• pMut camei asigurări sănătate pe numele 
Toma Macrina Maria. Se declară nul.
• fMM carnal asigurări sănătate pe numele 
Truță Margareta. Se declară nul.
• pMul carnet student pe numele Groza Lateș 
Daniela Felicia, eliberat de Institutul de Științe 
Economice Petroșani. Se declară nul.

krtMcat înmatriculare al SC Ramo
se declară nul.

angajează Instala
tori, sudori instalație autogen. Tel 
0726/076256.

6Q

Primăria Comunei

profesionist adun 
fend funciar, divorț, recuperez i 
bani Tel 0745/231153,225678.

la comandă, birouri, dormi-

organizează, în data de 
18.02.2005, CONCURS pen
tru ocuparea a două posturi:

- Inspector IA - Comp. Buget
- Contabilitate

- Muncitor calificat in specia
litatea conducător de mașini 
și utilaje terasiere.
Detalii suplimentare la sediul 
primăriei sau la tel. 282.060.

T

corporație internațională mass-media care deține poziția 
de lider ta publicarea de ziare și servicii Internet ta vestul 

' Austriei, ta nord-estul Ungariei, cât și ta județele Bihor, 
Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara și Satu Mare

ANGAJEAZĂ
Operator calculator

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

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

Dacă oferta noastră v-a trezii 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@informmedifl.ro.

a Persoană de contact: Laura Contra.
CUVUOUL informații la tel. 0254/211.275 inț.8805 sau

Banca Comercială Carpatica derulează o 
nouă finanțare externă

După ce a dovedit o foarte bună performanță în derularea finanțării externe puse la dispoziție prin inter
mediul Fondului Româno-German de către KfW Germania (colaborarea a început în anul 2000, actualmente

finanțarea ijdicându-se la 8 mil. euro, având ca destinație IMM-urile), Banca Comercială Carpatica ă încheiat la finele lunii 
ianuarie a.c. o Convenție de colaborare cu Ministerul Finanțelor Publice privind derularea unei linii de credit în cadrul Proiectului 
de dezvoltare rurală a Munților Apuseni. Acest proiect este finanțat de către Fondul Internațional de Dezvoltare Agricolă (FIDA). 
BCC este cea de a doua bancă din România care a fost agreată de FIDA și de MFP pentru derularea Proiectului, având la bază 
expertiza bună deținută în domeniul creditării și rețeaua teritorială care acoperă practic toată țara.

careaudomi- 

i: Alba, Arad, 
Buzău, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Neamț, Sălaj. Sibiu, Suceava, Vâlcea și Vrancea. Pentru finanțare, fum 
rități specifice mediului rural: prelucrarea produselor alimentare, agroturism si industrii rurale, sprijinirea și 

Ițirea șeptelului, furnizarea de capital circulant pentru întreprinderile productive si finanțarea stocurilor pentru comer-

Finanțările se 
cUiul, respect 
Bacău, Bihor, 
eligibile activități 
îmbunătățirea șepl 
dalizarea produselor de larg consum și agroalimentare.

Solidtanții unui credit pot benefica de finanțare în limita nunei de 100.000 USD, iar durata maximi a creditului nu poate depăși 
5 ani. Carpatica va colabora în cadrul acestui proiect și cu Direcțiile județene pentru agriculturi și dezvoltare rurală situate in 
județele în care se derulează Proiectul de dezvoltare rurali.

Prin semnarea acestei Convenții de colaborare, ca» facilitează accesul la finanțări externe destinate acordării de credite, pe 
termen mediu și lung, beneficiarilor eligibili din România, Banca este mai aproape de Îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare 
stabilite, unul dintre acestea fiind creșterea cotei de piață.

Daci vrei cu adevărat ca anunțul tiu ei fie remarcat,■mb ■■ mm mb ■ |V| k 1 wava vrvs vu auavarai va anunțul iau «a iL 1/1 J fă l\| I I A 7 A-T f> f încearcă variantele speciale contra cost. 
" ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONULI

CUVÂNUț
r

• chioșcul de ziare de langâ 
Comtim;
• chioșcul de ziare din Maps 
de autobuz Orizont- Micro 15;
• chioșcul de ziare de Unsa 
Galeriile de Art A Forma.
• chioșcul dc ziare dc tongfi 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamflrescu - B-dul Decedai.

mailto:Barina.8annai@infoniun6dla.ro
Ha%25c8%259beg.Se
mailto:laura.contra@informmedifl.ro
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0A încetat din viață. Scriitoarea amer
icană Susan Sontag (71 ani) a încetat

Dat în judecata pentru viol
din viață marți, la New York. Sontag a 
fost printre puținii intelectuali americani 
care au denunțat războiul din Irak, ceea 
i-a adus numeroase critici și chiar 
amenințări cu moartea.

□Din experiență. Politicianul democ
rat Wesley Clark, care a pierdut alegerile 
primare americane în fața lui John Ker
ry, se lansează într-o nouă carieră, 
pregătind un sitcom inspirat din pro
pria sa experiență de viață.

□Tensiunea de luni. Cercetătorii au de
scoperit că tensiunea arterială a oa
menilor este mai ridicată în prima zi a 
săptămânii decât în oricare alta, din 
cauza trecerii dificile de la relaxarea din 
weekend la activitatea obișnuită.

□Nu dă autografe. Cântăreața Britney 
Spears se află pe prima poziție într-un 
top al vedetelor cu cele mai urâte reacții 
atunci când li se cer autografe, conform 
revistei americane Autograph Collector.

Los Angeles (MF) - Rappe- 
rul american Snoop Dogg a 
fost dat în judecată de o fe
meie care îl acuză de viol și 
pretinde 25 de milioane de 
dolari.

Femeia, de profesie make-up 
artist, susține că rapperul și 
câțiva apropiați ai acestuia au 
drogat-o și au violat-o, după în-

Sărut furat (Foto: FAN)

Snoop Dogg (Foto: FAN)

A primit o stea la Hollywood
Los Angeles (MF) - Actorul 

Keanu Reeves, care a jucat 
în filme cu succes enorm la 
public, precum „Speed” și 
„Matrix”, a primit o stea pe 
celebrul Bulevard al Gloriei 
(Walk of Fame) de la Holly
wood.

Sărutat de o admiratoare
Londra (MF) - Tony Blair a fost săru

tat fugar de o admiratoare, în timpul un
ei vizite pe care a făcut-o luni, la Man
chester, femeia mărturisind ulterior că 
premierul britanic are „buze de bebeluș, 
foarte moi”.

Blair, care venise să se întâlnească cu 
asistenții sociali dintr-un cartier al 
orașului Manchester, nu a avut timp să 
reacționeze și gărzile sale de corp nu au 
reușit să o oprească pe Jean Peterson.

în vârstă de 42 ani și mamă a trei copii, 
aceasta l-a îmbrățișat pe Blair și l-a săru
tat pe gură, spre deliciul celor prezenți.

în vârstă de 40 de ani, actorul 
american a primit cea de-a 2.277- 
a stea pe celebrul bulevard. „Am

Keanu cu mama sa Foto: FAN)

0 prezență discretă luni la tribunal
Michael Jackson a fost prezent luni la audierile pentru selectarea juraților

Telefon pentru căței
Londra (MF) - Un telefon mobil sub 

formă de os a fost creat special pentru câi
ni. Dispozitivul, care va fi atașat de lesa 
câinelui, va fi pus în vânzare în cursul 
acestui an.

Variantele cele mai sofisticate vor fi 
dotate cu o cameră digitală pentru câ stă
pânii să își poată urmări animalul de casă 
în absență. Dacă remarcă ceva în neregu
lă, stăpânul poate forma un număr și vor
bi cu câinele.

Cameron Robb, directorul companiei 
PetsMobility și inventatorul telefonului 
PetsCell, este de părere că acesta ar putea 
fi utilizat și pentru găsirea câinilor.

Los Angeles (MF) - 
Cântărețul Michael Jackson 
a ales să adopte o atitudine 
sobră, luni, la sosirea la tri
bunalul din Santa Maria, 
unde au început audierile 
pentru selectarea juriului 
care va da un verdict în 
cazul său.

Cu puțin înainte de ora locală 
9:00 (17:00 GMT), o mașină de 
teren neagră cu geamuri fumurii 
a sosit în curtea tribunalului din 
Santa Maria. Un asistent l-a pro
tejat cu o umbrelă neagră pe 
cântăreț, a cărui apariție a pro
vocat isteria fanilor și curioșilor 
adunați în jurul tribunalului.

însoțit de avocatul său, Tho
mas Mesereau, cântărețul. îm
brăcat într-un costum alb. s-a în
dreptat spre tribunal, mulțumin- 
du-se să facă un mic semn din 
mână și să le zâmbească fanilor. 
Nici o asemănare cu spectacolul

Etiopia îl omagiază pe Bob Marley
Addîs Abeba (MF) - Zeci 

de mii de adepți ai rastafari- 
anismului sau fani ai lui 
Bob Marley sunt așteptați 
săptămâna aceasta la Addis 
Abeba, orașul care găzduieș
te pentru prima oară 
ceremonii publice dedicate 
comemorării legendei reggae.

Capitala etiopiană organizea
ză începând de marți concerte, 

Visul lui Depardieu
Roma (MF) - Actorul francez a declarat 

că i-ar plăcea să realizeze un „Don Camillo” 
modern, împreună cu actorul și regizorul 
italian Roberto Benigni.

. „Am un vis: să fac «Don Camillo» cu Ro
berto Benigni. El în sutană și eu în rolul 
lui Peppone. Roberto, hai să facem asta”, a 
spus Depardieu într-un interviu cu revista 
italiană Sorrisi e Canzoni, publicat ieri.

registrarea unei emisiuni de 
televiziune, cu doi ani în urmă.

Agentul de presă al rapperu- 
lui a declarat că acuzațiile sunt 
„mincinoase” și că femeia „se 
folosește de sistemul juridic pen
tru a obține câștiguri financia
re”. Rapperul nu a fost pus sub 
acuzare.

în reclamația depusă vineri la 
un tribunal din Los Angeles, 
sunt acuzați de viol Snoop Dogg, 
pe numele său adevărat Calvin 
Broadus, trei apropiați ai aces
tuia, societatea Walt Disney 
Company și ABC Inc.

Femeia a așteptat doi ani 
înainte de a iniția o acțiune ju
ridică deoarece încerca să obțină 
un acord cu cele două companii 
media, a arătat avocatul ei. Fe
meia acuză Disney și ABC că nu 
au reușit să-i ofere un mediu de 
lucru sigur, a mai spus avocat
ul.

Se pare că și Snoop Dogg i-a 
intentat proces femeii, acuzând- 
o de șantaj.

întrebat-o pe mama dacă e de 
acord să mă fac actor. Ea mi-a 
răspuns: «Cum vrei tu». Deci 
mulțumesc, mamă!”, s-a adresat 
Keanu mamei sale, prezentă la 
ceremonie.

Reeves a debutat în televiz
iune, apoi a primit un rol minor 
în „Youngblood”, în regia lui Peter 
Markle, alături de Patrick Sway- 
ze și Rob Lowe. A devenit un 
nume pe plan internațional în 
1994, după „Speed”, în care a ju
cat alături de Sandra Bullock. 
Au urmat câteva filme care nu 
s-au ridicat la succesul acestuia, 
dar revoluționarul „Matrix” i-a 
relansat cariera în 1999.

Reeves va lucra din nou cu 
Sandra Bullock începând din ma
rtie, când va începe filmările la 
comedia romantică „II Mare”. Fil
mul este așteptat în cinematografe 
la începutul anului 2006.

Michael Jackson părăsind tribunalul din Santa Maria (Foto: EPA)

pe care l-a oferit la prima sa 
apariție la tribunal, în ianuarie 
2004, când a dansat pe capota 
mașinii.

conferințe și expoziții care ar 
trebui să atragă în jur de 400.000 
de persoane.

Etiopia, „capitala Africii” și 
leagănul mișcării religioase ras- 
tafaeriene printre ai cărei adepți 
s-a numărat și Marley, a fost 
aleasă de familia muzicianului 
pentru a găzdui festivitățile, 
desfășurate pentru prima oară 
în altă țară decât Jamaica.Come
morarea, a cărei temă este „Afri

Jackson s-a comportat la fel 
de discret în pauza de prânz și 
la părăsirea tribunalului, mulțu- 
mindu-se cu saluturi și semne 

ca Unită”, titlul uneia dintre me
lodiile lui Marley, și-a propus să 
strângă fonduri pentru fundații
le de caritate din Somalia și pen
tru victimele valurilor seismice. 
Fondurile strânse vor servi pen
tru construcția unui centru pen
tru tineri în Addis Abeba și a 
unui muzeu în memoria fostului 
lider al acestei țări, Haile Selas
sie, considerat liderul spiritual 
al rastafarianismului. 

spre admiratorii săi, pentru c:| 
apoi să urce în mașină și să dial 
pară sub escorta poliției.

Având în vedere numărul 
mare de potențiali jurați chema
ți la tribunal luni, familia Jack- 
son, prezentă la celelalte etape 
de procedură, a rămas acasă. Mi
chael a fost însoțit doar de câți
va apropiați.

Purtătorul său de cuvânt a de
clarat că Michael „trebuie să 
facă față procesului, are în
credere în echipa sa de apărare 
și are moralul ridicat”.

Fanii lui Michael și-au ocupat 
pozițiile încă din zori, scandând 
„Michael este adevărata vic
timă”.

La tribunal nu se află însă nu
mai susținătorii lui Michael. Di
ane Hansen a venit împreună cu 
asociația sa de protecție a mi
norilor „pentru a susține victi
ma și pe cei 40 de milioane de 
supraviețuitori ai pedofiliei”.

*•

Tribal La New Delhi s- 
a desfășurat luni un festi
val al dansurilor tribale, 
festivități ce coincid în 
fiecare an cu ceremoniile 
de Ziua națională a Indiei. 

(Foto: EPA)

z


