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„Nu mă mai întorc la lot!”
Belu a declarat pentru CL că acceptă și statutul de evazionist numai să fie lăsat în pace

VinOUț Cuvântul liber vă oferă gratu
it suplimentul TV cu 32 de pagini inte 
grai color într-un nou format.

t’otcovei»mi crede 
hi I itfinii
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Adrian SăLăGEAN
E-MAIL: adrian.salagean@nformmedia.ro

Deva- Ieri, fostul antrenor 
al lotului național de gim
nastică, Octavian Belu, a 
făcut o declarație în exclu
sivitate pentru „Cuvântul 
liber”, referitor la situația 
în care se află după demisie.

După prezentarea demisiei de 
la lotul olimpic national al
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Deszăpezirea a "înghițit” 
cinci tone de motorină

Un câine a provocat un accident mortal
O persoană a murit și o alta a ajuns în spital în urma coliziunii

Deva (C.P.) - Primele două zile ale aces
tei săptămâni au fost cele mai grele 
desfășurate în această iarnă de angajații 
Direcției Județene de Drumuri Deva. Zăpa
da căzută din abundentă pe toate dru
murile din județ a impus acțiunea imedi
ată a utilajelor de deszăpezire. „Pot să vă 
spun că în 48 de ore consumul de motorină 
pentru cele 40 de utilaje a fost de cinci 
tone. Pe carosabil s-au împrăștiat cantități 
importante de materiale antiderapante. 
Avem în continuare asigurat stocul de ast
fel de materiale. Mai exact, avem la dis
poziție 3000 de tone de nisip și 160 de tone 
de sare. La această oră, circulația pe dru
murile județene se desfășoară în condiții 
de iarnă.Ne-am confruntat cu o situație de
osebită la Poiana Răchitelii, unde din 
cauza viscolului și a ninsorii, am avut o 
porțiune de drum blocată cu troiene de 
zăpadă. în cursul zilei de ieri, am reușit 
repunerea în circulație a întregului traseu 
rutier Feregi-Poiana Răchitelii”, a declarat 
loan Prip, directorul general al DJD.

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

Brad - în urma unui acci
dent rutier, petrecut ieri 
dimineață, o femeie și-a pier
dut viața și un bărbat a fost 
transportat in stare gravă la 
Spitalul Municipal Brad.

Accidentul a avut loc la in
trarea în Brad, când șoferul 
unei Dacii în care se aflau 3 per
soane a derapat și a intrat într- 
o autobasculantă care venea din

Emigrați în județul Hunedoara
Deva (I.J.) - Trei chinezi, 2 

ucraineni și 2 turci și-au găsit 
locuri de muncă în județ. 
Meseriile căutate de patroni 
vizau, în primul rând, cu
noașterea limbilor respective. 
Pentru ca să ajungă în tară și să 
poată lucra la noi în județ, cei 
7 temerari au avut de parcurs 
un drum care poate să-i descu
rajeze pe mulți. „Cei 7 au trebuit 
să obțină din partea AJOFM un 
fel de negație chiar dacă nu se 
află în evidentele agenției pen
tru căutarea unui loc de muncă. 
Cu aceasta s-au prezentat la Bu

României, Octavian Belu a in
trat în atenția procurorilor Par
chetului Tribunalului București 
pentru stabilirea dacă faptele re
cunoscute în instanță de către 
antrenor întrunesc elementele 
vreunei infracțiuni de corupție. 
Referitor la această stare de fapt, 
Belu a dat următoarea de
clarație: „ Dacă acesta este dru
mul prin care îmi pot afla din 
nou liniștea, sunt gata să plătesc 

sens opus. Cauza producerii 
acestuia este de-a dreptul 
șocantă. Șoferul autoturismului, 
Adrian I. Șerban, de 19 ani, din 
Crișcior, a încercat să evite un 
câine și a pierdut controlul 
volanului. Rezultatul a fost in
trarea pe contrasens și impactul 
frontal cu autobasculanta. în ur
ma impactului, pasagera de pe 
locul din spate-dreapta, Ar- 
bentina Mocanu, din Crișcior, în 
vârstă de numai 33 ani, a dece
dat pe loc. Aceasta se 
recăsătorise în urmă cu câteva 

curești, la Oficiul pentru Migra
rea Forței de Muncă pentru 
acordarea vizelor de ședere și 
angajare conform OU 194/2002 
privind regimul străinilor și OU 
233/1999 privind încheierea u- 
nui contract de muncă cu anga
jatorul”, precizează loan Marcel 
Socol, director AJOFM. între cei 
7, doar una este femeie (Ucraina) 
și lucrează ca vânzător în Călan. 
Turcii și-au găsit de lucru că 
bucătari, chinezii ca mecanic au
to, lăcătuș mecanic și inginer în 
mașini, iar celălalt ucrainean lu
crează tot în comerț, la Gălan. 

prețul. Repet că personal nu mă 
consider vinovat. Sunt impre
sionat de solidaritatea nu
meroșilor antrenori și sportivi 
români care, cunoscând obi
ceiurile în sport, mă sprijină. 
Sunt decepționat de reacția celor 
de la FRG. Asta fiind situația ac
cept să fiu evazionist, veros, cel 
mai crud antrenor, numai să fiu 
lăsat în pace. Hărtuiala asta nu
mi face bine și din păcate e din 

zile și avea un copil de cinci ani. 
Medicii spun că femeia a dece
dat din cauza fracturii de 
coloană cervicală și multiplelor 
fracturi. Pasagerul din dreapta 
șoferului, Dumitru Chervan, de 
42 ani, a fost transportat la spi
tal prezentând traumatisme 
cranio-cerebrale și comotie cere
brală. Medicii susțin că starea 
acestuia este gravă existând 
posibilitatea agravării. Șoferul s- 
a ales cu o plagă la urechea 
dreaptă fiind în afara oricărui 
pericol.

zi în zi mai rău”. Belu a de
clarat că decizia de a pleca de 
la lot este irevocabilă: „N-aș mai 
fi eu dacă m-aș mai întoarce la 
lot. Momentan sunt complet bul
versat și nu mă pot concentra 
deloc la problemele profesionale. 
Vreau o perioadă de liniște, 
vreau să-mi reevaluez situația, 
după care voi hotărî ce voi face. 
La lot nu mă mai întorc. Nu la 
lotul României.”/p.7

Examene sistate
Deva (M.S.) - Examenele 

pentru obținerea permisului 
de conducere auto au fost 
sistate, începând de ieri, în 
județ, din cauza zăpezii și 
a ghetii prezente pe carosa
bil, a declarat purtătorul de 
cuvânt al IPJ Hunedoara, 
inspector principal Magda 
Popa. Toți agenții și ofițerii 
de la Serviciul Poliției Ru
tiere au fost trimiși în tra
fic pentru fluidizarea circu
lației și prevenirea bloca
jelor rutiere care ar putea 
apărea din cauza condițiilor 
meteo nefavorabile.

Papa 
loan Paul 
al Il-lea va 
rămâne 
câteva zile 
în spitalul 
din Roma. 
Internat de 
urgentă 
marți 
seară, aces
ta a fost di
agnosticat 
cu laringo- 
traheită 
acută.

(Foto: EPA)
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E degeri amânate. Alegerile parlamen
tare din Polonia vor avea loc în toamna 
acestui an, după ce Alianța Democrati
că de Stânga (SLD), care se află la gu
vernare, a anulat decizia de organizare 
a scrutinului în primăvară. SLD promise
se că alegerile vor.avea loc în primăvară, 
pentru a permite noului guvern să pregă
tească proiectul de buget înainte de 
sfârșitul anului.

El Noi arestări. Patru cetățeni marocani 
au fost arestați, marți, la Leganes, peri
ferie a Madridului, în cadrul i ichetei 
referitoare^ la atentatele de la 11 mar
tie 2004. în prezent, 18 persoane sunt 
arestate pentru presupusă participare 
la atentatele soldate, la 11 martie 
2004, la Madrid, cu 191 de morți și 
1.900 de răniți.

Bill Clinton, emisar special ONU
Annan speră că el va realiza progrese în negocierile cu rebelii ^n Indonezia și Sri Lanks

New York (MF) - Secreta
rul general al Națiunilor U- 
nite, Kofi Annan, i-a propus 
fostului președinte american, 
Bill Clinton, să fie emisarul 
său special in țările afectate 
de valurile seismice de la 
sfârșitul lunii decembrie, iar 
acesta a acceptat, potrivit 
unui comunicat ONU.

„Secretarul general este încre
zător că Bill Clinton va aduce 
energie, dinamism și va acorda 
o atenție continuă misiunii sale 
care va fi aceea de a menține viu

interesul comunității internațio
nale față de etapa vitală de re
construcție după dezastrul pro
vocat de valurile seismice care 
au devastat Asia de Sud, la 26 
decembrie 2004”, a precizat pur
tătorul de cuvânt al lui Annan, 
Fred Eckhard.

Secretarul general ONU și i 
Bill Clinton au convenit că a- 
nunțul oficial și apariția comună 
vor avea loc la întoarcerea lui 
Clinton din turneul pe care aces
ta îl întreprinde în prezent în re
giune, în compania fostului pre
ședinte american, George Bush.

Actualul președinte american 
a solicitat predecesorilor 'săi să 
se implice în acțiunile .de -strân
gere de fonduri din surse țOate 
pentru ajutarea victimelor cata
strofei.

Eckhard a explicat că Arman 
contează pe sprijinul, fostului
președinte american „pegtru a 
realiza progrese în negoțțjerile 
cu mișcările rebele din Indone
zia și Sri Lanka”.

în opinia sa, Clinton aromea 
„facilita negocierile de pa(Ce din 
cele două țări”, în cazul îh care 
părțile sunt de acord. ; ! > Bffl Clinton (Foto: EPA)

Regate Gyanendra al Nepalului (Foto: epaj

Un BwCrwl Guvern în Nepal
Kathmandu (MF) - Regele Gyanendra 

al Nepalului a numit, ieri, un nou Gu
vern, hi pofida protestelor internaționale 
determinate de demiterea vechiului Cabi
net. marți, și instaurarea stării de urgep- 
ță.

Noul Guvern fonnat din zece miniștri 
va Q condus de rege însuși. ■*

Decizia a fost adoptată după demiterea 
fostului Executiv, acuzat de Riveran că 
nu a reușit să contracareze rebeliunea 
maoistă care a făcut peste 11.000 de morți 
începând cu 1996 și care a cuprins două 
treimi din teritoriul țării.

Mai mulți lideri politici nepaiezi au ca
talogat acțiunea regelui drept o lovitură 
de stat. Premierul demis, Sher Bahadur 
Deuba, a denunțat încălcarea flagrantă a 
Constituției și declanșarea unei crize gra
ve. El a confirmat că atât el, cât și alți 
lideri politici au fost puși sub supraveghe
re la domiciliu.

Operațiune antllslamlstâ 
vasta în Germania

Munchen (MF) - Un număr de 33 de 
apartamente și patru magazine de pe în
treg teritoriul Germaniei au fost perchezi
ționate în cursul dimineții de ieri, în ca
drul unei anchete declanșate împotriva li
nei organizații islamiste, au anunțat sur
se din poliție.

Organizația este bănuită că se ocupa 
de strângerea de fonduri pentru comiterea 
de atentate în străinătate.

Acțiunea a fost coordonată de Parche
tul din Munchen și a vizat 24 de persoane 
cu vârste cuprinse între 20 și 26 de ani. 
Este vorba despre cetățeni de origine ior
daniană, libiană, egipteană și tunisiană, 
care nu se aflau ilegal în Germania.

Potrivit datelor preliminare ale anche
tei, doi dintre membrii organizației se a- 
flau intr-o tabără de instrucție din Afga
nistan.

La 23 ianuarie, doi presupuși membri 
ai rețelei teroriste al-Qaida din Germania, 
bănuiți că au planificat cel puțin un aten
tat terorist comis în Irak, âu fost ares
tați și puși sub acuzare de cătee Parche
tul general german, pentru apartenență 1a 
o organizație teroristă.

Cu ocazia unei operațiuni antiislamiste 
de anvergură desfășurată în Germania, te 
12 ianuarie, coordonată tot de autoritățile 
din Munchen, 15 suspecți au fost plasați 
în arest preventiv, fiind bănuiți fie aparte
nență 1a o rețea tetemistă care fabrica do
cumente false și promova războiul sfitat.
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Armata irakiană va fi formată de trupele SUA
Trupele americane din Irak se vor retrage din misiunile de luptă

Washington (MF) - Oficiali 
din cadrul Pentagonului și 
comandanții militari din 
Irak intenționează să retrag» 
trupele americane din misiu
nile de luptă, pentru a le 
folosi pentru consilierea și 
instruirea unităților militare 
irakiene.

Responsabilii americani au 
declarat că obiectivul transferă
rii responsabilității de asigurare 
a securității către trupele irakie
ne justifică limitarea ofensivei 
împotriva insurgenților.

Ei au anunțat că aproxima
tiv 5.000 de militari ar putea fi 
detașați pentru a participa la mi
siuni de instruire, urmând ca ul
terior alte efective să primească 
misiuni de consultanță.

Această reorientare complică 
și mai mulț calculele privind e- 
fectivele care urmează să se ada
uge celor 150.000 de militari ame
ricani aftați în prezent în Irak. 

*. Responsabilii militari 
nunțat că vor să reducă pierderi
le generate de implicarea trupe
lor americane în lupte prin folo
sirea unităților irakiene pe care 
le instruiesc.

Bagdad 1 (Foto: r •

Aceste estimări, incluzând și 
un document care analizează si-

Soldați americani în patrulare în

Totuși, potrivit unor respon
sabili din cadrul Pentagonului, 
o serie de rapoarțe clas;” 
destinate secretarului Aț 
Donald Rumsfeld, nu anticipează 
nici o reducere semnificativăw ‘preia conducerea. cperațiunUpȚ-.. j 
prezenței militare americane pâ-

Avion doborât
Dubai (MF) - Armata 

Islamică din Irak, res
ponsabilă pentru răpi
rea a doi ziariști fran
cezi, în august 2004, 
susține că a doborât tm 
avion fără pilot, fabricat 
de o companie franceză 
care furnizează asrae- - 
nea aparate armatei 
americane, potrivit «neț 
comunicat difuzat pe u 
site Islamist.

Comunicatul, a cărui 
autenticitate nu a putut fi 
verificată, nu precizează' 
data te mire a fost doborât 
avionul firii pilot de ttțr * 
AR 741, fabricat de com£ 
pania franceză UAV-Pro- ;; 
pellers. ;. IS.

Totuși, site-ul Internet al 
acesteia nu menționea^... 
printre activitățile sale pro
ducerea de avioane fără pi- ‘ 
Iot, ci construcția de elice 
pentru acest tip de aparate. 
Se precizează că indicativul

«-AR -741 *se referft 1» un me^.»• .ificate, tuația securități! jjn 18 provin-
.părărli. cil irakiene & ză ă fofțfelesni iștatefiariiMl» âs aelor ffleâair i

r iO pjJbt-rde mici dimfinsiufti lț

de securizare a Bagdadului până . 
onnc

i ■( -.-r

Ministrul Administrației șl Inter
nelor, Vantle Blaga (Foto: epaj

hiisiei juridice din Senat au a- 
probat, ieri, cererea ministrului 
Administrației și Internelor, Va
sile Blaga, de a reveni asupra de
misiei din Parlament.

Președintele Comisiei, Peter 
Eckstein Kovacs, a precizat că 
va fi redactat un raport prin ca
re se va revoca hotărârea anteri
oară prin care s-a luat act de de
misia lui Vasile Blaga.

Membrii Comisiei juridice 
din Senat, atât cei ai Alianței cât 
și cei ai PSD, au fost de acord 
cu această propunere, fiecare in
vocând însă alte motive pentru

acceptarea revenirii asuprii deci
ziei lui Blaga.

Doru loan Tărăcilă (PSD)‘<â 
susținut că dacă actul de demi
sie nu poate fi cenzurat, atunci 
nici revenirea asupra demisiei 
nu poate fi cenzurată. E , >

Comisia juridică a Senațului , 
amâna, in 25 ianuarie, pronunța
rea unui punct de vedere pri
vind cererea ministrului Admi
nistrației și Internelor Vasile 
Blaga de renunțare la demisia 
din funcția de senator, parla
mentarii juriști dorind să se do
cumenteze și 
ția internațională.

utilizate & misiuni le 
cunoaștere și fabricat de o 
companie britanică.

Comunicatul Armatei 
Islamice din Irak afirmă că 
avionul fără pilot a fost 
„doborât In regiunea al;) 
Muihte, în sudul Irakului".

Gruparea își exprimă* ‘1 
surprinderea față de faptul 
că „Franța, o țară a păcii ; 
și a democrației, care s-a ■ 
justificat mult timp pentru 
că nu a luat parte la ocu-. 
pația americană din Irak’.’; 
aprovizionează armata a- 
mericană.

Cei doi ziariști francezi 
răpiți de grupare, Christi
an Chesnot și Georges Mal- 
brunot, au fost eliberați la 
21 decembrie, după 124 de 
zile de la sechestrare.

Rus nu știe cu cine va vota
Cluj-Napoca (MF) - Preșe

dintele PSD Cluj, loan Rus, 
ezită să se pronunțe tranșant 
în favoarea lui Adrian 
Năstase sau Ion Iliescu pen
tru preluarea președinției 
partidului, declarând că nu 
și-a format un punct de 
vedere sută la sută, trans
mite Mediafax.

Rus a declarat, ieri, într-o 
conferință de presă, că singurul 
în măsură să decidă asupra șe
fiei PSD este doar Congresul din 
aprilie.

El susține că, dincolo de un 
punct de vedere al său Sau al al
tor colegi, Congresul va decide 
cu ce viteză va merge PSD.

„Dacă vrem să mergem cu a 
cincea, cu a patra. Dacă majori
tatea decide să mergem cu a 
treia, mergem cu a treia, care 
este problema? Este un princi
piu. Dacă Congresul va decide că 
structura viitoarei conduceri a 
PSD va fi una colegială sau in 
tandem, asta e. Minoritatea tre

buie să se supună deciziei ma
jorității. în cazul lui Iliescu și 
Năstase diferența de viteză va 
fi cea dintre 35 și 45 de ani”,

W....... ...... ....
Vreau să depășim dilema 

Uiescu-N&stase și să discutăm 
despre principii.

Io an Rus

............... • w
afirmat loan Rus, făcând aluzie 
la vârstele pe care cei doi con
sideră că le au pentru a lucra 
la reformarea PSD.

, Liderul PSD Cluj, loan Rus, 
exclude ca la Congres să nu se 
adopte nici una din prevederile 
documentului „Reforma proftui- 
dă a PSD”, adoptat de liderii a 
14 filiale județene ale partidului 
din Transilvania, pe care l-a ini
țiat.

La București a avut loc ieri 
întâlnirea dintre conducerea 
centrală a PSD și lideri ai orga
nizațiilor județene.

TtLERMNE REDACTS: 
tei 0254-211275. 212157.

Comei Pocnar
Adrian SUăgean
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Deva (R.I.) - Un număr 
record de proiecte Comenius 
s-au depus în acest an în 
H județul Hune

doara. Ește 
prima oară 
când reușesc 
acest lucru și 
școli din me
diul rural. 

Ioana Jurca „Este și 
prima oară 

când avem aplicații la toate 
cele patru componente ale 
programului. în total avem 26 
de proiecte, dintre care 9 sunt 
școli care participă pentru 
prima oară”, spune Ioana 
Jurca, inspector responsabil 
cu relațiile europene în cadrul 
Inspectoratului Școlar Ju
dețean Hunedoara. Primele 
unități de învățământ din 
mediul rural care au depus, 
astfel de proiecte sunt Școala

Generală din Vața de Jos, cu 
proiectul: „A deveni europeni 
pe tărâmul tradițiilor”, iar 
cea de-a doua este Școala din 
Petros-Baru, cu proiectul 
„Țara mea este și țara ta”. 
Principala piedică în calea 
celor de la sate o constituie 
lipsa Intemetului, suplinită în 
aceste cazuri prin mijloace 
private. începutul acestei luni 
a fost termenul limită de 
depunere a proiectelor Co
menius I - parteneriate șco
lare. îmbucurător a fost nu 
doar numărul mare de 
proiecte depuse (26 față de 17 
anul trecut) ci și diversitatea 
temelor alese: de la protejarea 
naturii la calitatea de ce
tățean european. Dacă vor fi 
aprobate proiectele, fiecare va 
fi finanțat cu 3000 de euro, în 
caz contrar ele vor primi 
oricum puncte.

„Scopul principal al acestei 
acțiuni este descurajarea acestor 
practici, afirmă subcomisarul 
loan Cociș din cadrul Poliției 
Municipiului Deva. Apoi, este 
vorba de aspectul inestetic al 
orașului, pe care aceste per
soane fl creează și nu în ultimul 
rând de faptul că majoritatea 
cerșetorilor agasează cetățenii 
ținându-se după ei în speranța 
că vor obține niște bani. De 
aceea am hotărât să inițiem mai 
multe acțiuni de acest gen pen
tru reducerea acestui fenomen”, 
afirmă loan Cociș.

în cadrul acțiunii de ieri 
desfășurate In municipiul 
reședință de județ au fost prinse 
și duse la secția de poliție șapte 
persoane. Două dintre femeile 
luate de pe stradă de polițiști 
erau țigănci din Orăștie. Acestea 
au venit la Deva, împreună cu 
copiii lor.

„Ele caută prin gunoaie, iar 
pe copii ii trimit la cerșit, spune 
subcomisarul. Sunt cliente cu 
Jiuimo J:>< ...

intră în casele oamenii 
oferindu-le diverse obiecte 
schimb cu haine vechi și hi ti 
pul in care stau în casă fură 
apucă. „De aceea le recoma 
cetățenilor să nu primească a 
fel de persoane în locuințele li 
Riscul de a fi păgubit de â 
bunuri este foarte mare”, i 
bliniază subcomisarul Io 
Cociș, din cadrul IPJ E 
nedoara.

state vechi de plată aici la not 
Astăzi, le-am dat o amendă, dar 
cu siguranță nu o vor plăti. Este 
un fel de cerc vicios. Noi le 
amendăm și le trimitem acasă, 
iar ele vin din nou. De aceea este 
foarte greu să stopezi acest 
fenomen”, este de părere sub
comisarul' loan Cociș.

Un alt fenomen semnalat de 
polițiștii deveni este înmulțirea 
cazurilor în care diferiți țigani

0 Faza națională a Olimpiadei de 
Geografie va fi găzduită în acest an de 
municipiul Deva, concursul desfășurân- 

. du-se între 19 și 25 martie. Competiția 
cuprinde $1 probe practice, iar orgâni- 

T sto.tr speră că ea se va bucura de cel 
puțin tot atâta succes ca și ediția, 
Olimpiadei de Matematică de anul tre
cut. (R.l.)

■ '■ i-
0 Contractul colectiv de muncă1 al anga- 
jațllor de la CNH Petroșani a fost pre
lungit până la data de 12 februarie, a 
declarat președintele Federației Sindi
catelor Valea Jiului, Coste! Postolache. 
Liderul sindical se va afla azi la 
București, unde va avea o întâlnire cu 
reprezentanți al Ministerului Economiei 
șl Comerțului, pe tema viitorului buget al 
CNH Petroșani. (M.S.)

SAPARD
Deva (L.L.) - Fermierii pot 

accesa mat- ușor finanțările 
SAPARD datorită unui program 
de creditare susținut de CEC, 
Fondul de Garantare a Credi
tului Rural și a Creditelor pen
tru IMM. Măsura este coordo
nată de Agenția Națională de 
Consultanță Agricolă, care a 
elaborat „Manualul solicitantu
lui pentru microproiecte de 
până la 10.000 euro”. Specialiștii 
vor identifica producătorii inte
resați să obțină finanțări ne
rambursabile SAPARD și le vor 
prezenta modalitățile de acce
sare a microcreditelor. Consul
tantul agricol și solicitantul sta
bilesc obiectivul de investiții 
propus și completează atât ce
rerea de finanțare către 
SAPARD, cât și dosarul pentru 
scrisoarea de confort din partea 
CEC. Pentru pregătirea și pro
movarea roffta ului SAPARD, 
Prefectura Hunedoara și Biroul 
Regional SAPARD 5 VEST 
Tin Is vor organiza, începând cu 
21 februarie,, sesiuni pentru 
eventualii beneficiari.

laratie

Mobilier la comandă
ragotte

edia.ro
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1395 - Prima mențiune documentara a Cetății 
Neamțului.
1924 - A murit al 28-lea președinte al SUA, 

Thomas Wilson Woodrow, la vârsta de 67 de ani. 
1950 - Au fost stabilite primele relații diplomat
ice la nivel de ambasadă între România și Viet

nam.__________ - ______________________ ___
1957 - S-a creat, la București, Arhiva Națională 

de Filme. • Poetul Ștefan Augustin Doinaș a fost 
arestat și condamnat de regimul comunist la un 

an închisoare sub acuzația de „omisiune de de
nunța__________________________________________________
1962 - SUA au instituit blocada economică asupra 

Cubei._________________________________________________
1996 - Este lansată naveta spațială .Discovery’’.
1997 - PNȚCD a anunțat că regele Mihal poate
reveni în țară.________________________________________
2002 - Papa loan al ll-lea a pledat pentru re

cunoașterea juridică a embrionului uman.

________________________________________________________________________________

Frumusețile naturii sunt principala 
atracție pentru turiști, iar marea majori
tate a pensiunilor turistice sunt situate 
în vecinătatea unor obiective turistice.

(Foto: Râluca Iovescu)

UTILITĂȚI

Energie electrică:
Sunt programate întreruperi în furnizarea 
energiei electrice:
08.30 - 15.00 Deva, Str. Zamfirescu, bl. Q4

Gaz:
Nu se întrerupe furnizarea gazului metan 
în Deva.

Apă:
Nu sunt programate întreruperi în 
furnizarea apei în Deva.

Soluția integramel din nu
mărul precedent:
P - D - VAL - MARAMA - 
AS - LA - ISLIC - BASTI - 
ATU - RAU - PRAF - SI
RING - I - ORBI - IHI -TA- 
IA - STA - RANGA - IF - 
CAL - ALUNE - A - ICI - 
NAS - RG - UE - LES -

' BASMA - STAL O.J.P.C. HD 214971

TELEFOANE UTILE
Dispecerat apâ rece 227087

Dispecerat apă caldă 212225

Dispecerat Electrica 929

Dispecerat gaz 227091

Informații CFR 212725

Ambulanța 961

Pompieri 981

Jandarmerie 956

Poliție 955

Berbec
Vei primi mai multă atenție și afecțiune din 
partea celorlalți.

Taur____________ -________ .____________
Starea ta sufletească de moment nu este una 
foarte optimistă, oi mal degrabă, alternezi între 
încredere și neîncredere.

Gemeni_______  . ___________
Evită certurile cu cei de la serviciu. Unele per
soane sunt de partea ta și bd ai de ce să îți 
faci griji fa privința unei schimbări.

Rac________________________ _________ - ■___ _
Sfatul pe care îl vei primi de la un prieten ți-ar 
putea fi util fatr<-o problemă legată de acte. Ții 
lucrurile sub control și poți face o propunere.

Leu,______ _.___________ ________________________ _
încearcă să rezolvi problemele, oricare âr fi ele. 
pe cale diplomatică. O sumă de bani primită spre 
amiază îți va fi de folos pentru plata unor facturi.

rooieara_____________ -___________ ..
Vei descoperi că pretențiile tale sunt mari fa com
parație cu ce ți se oferă. Mai multă atenție la 
posesivitatea care te caracterizează.

Balanță g ______ ____________ ,
Ești melancolic și datorită acestui lucru te vei 
simți singur și stingher. Ar trebui să ieși din casă 
sau să îți chemi prietenii fa vizită.

mu f ft an
«ic orpion _ __ ; _____ _ _____

Ai nevoie de edlbnă și n-ar fi rău dacă vei face 
câteva schimbări în programul tău. Un prieten 
îți va da o veste care te va bucura.

Săgetător___________________________
Iți petreci ziua alături de cel dragi. Spre seară vei 
primi vizita unei persoane pe care o aștepți de 
mult timp.

GapHcom______ , -________ __
Ferește-te să faci afirmații prea radicale la adresa 
unor colegi. Un cunoscut te va amâna cu o sumă 
de bani pe care trebuia să o restituie.

rrător________ ;_______ __ _________________
îți dlferențiezi mal bine opiniile și s-ar putea să 
simți cine are cu adevărat nevoie de sprijinul tău 
și cine vrea dow să profite de pe urma ta.

Timpul te presează și nu vei fi în stare să ter
mini tot ceea ce țl-ai propus. Poate că vei face 
câteva drumuri pe la cine trebuie și vei reuși.

■f

7:00 Jurnal ÎVR Sport Me

teo
7:45 Secretele naturii 
8:45 Desene animate Yu-Gi-

GlOh (Japonia, 1998) 
Episodul 12 

9:15 Corectl Prezintă 
Ruxandra Gheorghe. 
Realizator Radu Danilă 

9:20 Cinci minute de 
cultură. Realizator Cor
nel Mihalache 

9:30 Teleshopping 
10:00 Avanpremietă 
10:10 Nevastă-mea ți copii

0 Episoadele 23 și 24 
11:00 Portul miracolelor 
11:55 Euro-dispecer 
12:00 Stele de... 5 stele 
13:00 Sănătate pentru toți 
1330 Desene animate 
14:00 Jurnal TVR Sport Meteo 
1430 Teleshopping 
15:00 Dincolo de hartă 
1530 Akzente 
16:55 TVR te direct 
1725 Viața cu Bonnie 
18:00 Portul miracolelor 
18:50 Tragerile Joker și Loto 

5/40
19D0 Jurnal TVR Sport Meteo

2tt00 Povestea unui polițist
[j (polițist, Franța, 1975) 

Cu: Alain Delon, Jean
louis Trintignant 

22:05 Garantat 100%. 
2305 Jurnal TVR Sport Meteo 
2335 Amantul Marii

g Doamne Dracula. Episo
dul 3. Scenariul literar 
și regia Constantin 
Dicu, după romanul cu 
același titlu de Fănuș 
Neagu. Distribuția: 
Agatha Nicolau, Crist
ian Moțiu, George 
Mihăiță, Mircea Rusu, 
Daniela Nane, George 
Alexandru, Alexandru 
Bindea, Radu Amzules- 
□i, Andrei Araditz, 
Ligia Stan, Dan Tudor, 
Lucian Ifrim, Viorel 
Comănid, Ion Cojocaru, 
Adrian Anghel, Cristian 
Mihakea, llinca Stihi 

035 Jocte dM Mona Lisa
•-(comedte, SUA 2000)

7:00 Știrile ProTv. Ce se 1h- 
tâmplă, doctore ?

9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștit (re- 

□luare)
1030 Doctoral de suflete, 

gepisodul 15
11:45 Zâmbete Intr-o pastilă 
12:15 La Bloc (reluare) 
13:00 Știrile ProTv
13:45 Polițist sau delincvent 

B (comedie, Franța, 

1979). Cu: Jean-Paul 
Belmondo, Marie 
Laforet, Georges Geret, 
Michael Galabru, Jean- 
Francois Balmer. Când 
un inspector de poliție 
este găsit mort în casa 
unei prostituate, Stan 
Borrowitz (Jean-Paul 
Belmondo) este trimis 
să investigheze person
al acest caz.

16:00 Tânăr și neliniștit 
□episodul 2405. Cu: Eric 

Braeden
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Teo
19:00 Știrile ProTv. Sport

20:15 Bârfa (dramă, sua
□ 2000). Trei studenți 

dintr-un colegiu își 
încearcă puterile jurnal
istice lansând o mică 
bârfă care se propagă 
ca focul în campus, 
căpătând proporții 
uriașe și ajungând 
aproape să distrugă 
viața unuia dintre 
colegii lor.

22:15 La Bloc 
23:00 Știrile ProTv. Sport 
2345 Dinastia Campionilor 
23:50 Renegatul, episodul 4.

0Cu: Lorenzo Lamas, 
L.Q. Jones, Geoffrey 
Blake, Mike White, 
Kent McCord 

0:45 Știrile Pro Tv 
1:45 Bârfa (dramă, SUA, 
H2000). Trei studenți 

dintr-un colegiu își 
încearcă puterile jurnal
istice lansând o mică 
bârfă

7.00 Observator cu Sanda 
Nicola. Sport

8:00 Canalul 
de știri

10:00 în gura presei

(reluare)
11:00 Concurs Interactiv 
12:00 Sue 

Thomas
13:00 Observator cu Simona 

Gherahe
J 13:45 B.D.la munte

Ejșl te mare 
(reluare) 

16:00 Observator 
16:45 Vlvere-

0A nil cu pasiune. Cu: 
Edoardo Costa, Giorgio 
Ginex, Edoardo Velo, 
Giuditta Saltarini, Loren
zo Ciompi, Donatella 
Pompadur, Elisabeta De 
Palo

17:45 9595-Te învață ce să 
fad

18:55 Meteo 
19:00 Observator 

cu Alessandra 
Stoicescu și Lucian 
Mândruță, Sport. 
Meteo

20:15 Aventură periculoasă 
I iftiiriller, SUA 1990). Cu: 

Bonnie Bedelia, Brian 
Austin Green, Joe 
Spano.

22:00 Observator 
cu Letiția Zaharia. 
Sport

22:45 Uraganul (acțiune, 
□SUA 1999). Cu: Luke 

Perry, Robert Knott, 
Martin Sheen, Alexan
dra Powers, Rene Es
tevez. Pe 7 august 
1992, un proiect secret 
condus de generalul 
Roberts, se con
cretizează prin con
struirea unui dispozitiv 

cu care se puteau con
trola fenomenele me
teorologice.

0:30 în gura presei cu 

Mircea Badea
1:00 Concurs interactiv 
2:00 Observator

(reluare)

530 Poveștiri adevărate (re
luare)

6:00 Pădurea blestemată 
□(reluare)

8:15 Muzica de acasă 
(reluare)

9:00 Rubl (reluare)
10:15 Telenovela românească: 

□Numai Iubirea
1130 Extravaganta Anastasia 

□(reluare)
1230 Răzbunarea.

□Cu: Gabriela Spanie, 
Josă Angel Llamas, 
Marla Helena Doering, 
Orlando Miguel, 
Catherine Siachoque, 
Barbara Gardfalo, Car
los Duplat, Jorge Cao, 
Marcela Carvajal 

1430 Pisica sălbatică. Cu: 
□Marlene Favela, Mario 

Clmarro
; 1545 Pădurea blestemată. 

□Cu: Edith Gonzălez, 
Gabriel Soto

1730 Poveștiri 
adevărate

17:55 Vremea de acasă 
18:00 Gltanas. Cu: Saul 

□Usazo, Dolores Heredia

2000 Rubl. Cu: Barbara 
□Mori, Eduardo Santama- 

rina, Ana Martin, Jaque- 
‘ line Bracamontes, Se

bastian Rulli. Josefina 
Ș Echanove, Antonio 

Medelin
22:00 Ciocolată cu piper. Cu: 

□Murilo Benlcio, Mari
ana Ximenes, Marcello 
Novaes, Osmar Prado, 
Lilia Cabrai, Priscila 
Fantin

23:00 Extravaganta Anasta- 
□sia. Cu: Norkis Batista, 

Juan Pablo Raba, 
Kiara, Hilda Abrahamz, 
Dora Mazzone, Saul 
Marin, Luciano D’A- 
lessandro, Crisol Cara
ba I, Gustavo Ro- 
driguez, Mayra Alejan
dra

0:15 îngerul nopții. Cu: Ce- 
0s ar Evora, Angelica 

Rivera, Jorge Salinas, 
Alejandra Barros

7:00 Școala micilor vrăji- 
Binare

730 Simba Junior merge la 
□New York 

8:00 Teleshopping 
8:30 CeZar șîtipar 

9:00 Rebelii
10:00 Tonomatul DP 2 
1130 Clnd minute de cultură 
11:45 Pasiuni 
1240 Euro-dlspecer 
1245 Magazinul Studiourilor 

Teritoriale
13:30 Teleshoplng 
14:00 Simba Junior merge te 

0 New York
1430 Școala mldlor 

□vrăjitoare 
15:00 împreună In Europa: 
16:00 Tribuna Partidelor Par

lamentare
1630 Clnd minute de cultură 
1645 Jurnal TVR Știri, sport, 

meteo
17:00 Rebelii 
17:55 Euro-dlspecer 
18:00 Jurnal Euronews Versi

une In română
18:15 Clnd minute de cultură 
1830 Sănătate naturistă 
19:00 Maria Bonita

20:00 Dragul de Raymond 
20:30 în lumea adâncurilor 

21:00 Bugetul meu 
21:30 Jurnalul TVR 
22:00 Jurnalul Euronews pen

tru România
22:15 Fetele din Vestul 

□Sălbatic (western, SUA 
1995). Cu: Peter Coy
ote, Sam Elliott, Anjeli
ca Huston, Melanie 
Griffith, Gabriel Byrne. 
Regia Rod Hardy. An
jelica Huston joacă In 
acest film rolul lui 
Calamity Jane, care a 
apărut ani de-a rândul 
In celebrul Buffalo Bill's 
Wild West Show. Nomi
nalizare la Premiul Em- 

23:50 Vizitatorul

0:45 Dragul de Raymond 
1:15 Oscar Wilde (dramă, 
raSUA 1997). Cu: 

Stephen Fry, Jude Law, 
Vanessa Redgrave

7:00 Teleshopping
7:30 Motor
7:55 Sport cu Fiorentina 
8:00 Teleshopping 
8:30 Ed
930 Dragoste șl putere 
□(SUA 1987) Cu: Susan

Flannery, John McCook, 
Ronn Moss, Wlnsor Har

mon
10:00 Kansky Show
10:55 Clip Art
11:00 Monica
12:00 Levirrtza prezintă
1230 Teleshopping
12:55 Bani la greu 
1325 Roseanne
1350 Teleshopping
14:25 Ed. Cu: Thomas Ca

vanagh, Julie Bowen, 
Josh Randall, Regia: 
James Frawley

15:20 Focib. Emisiune infor
mativă

15:25 Dragoste șl putere 
□(SUA 1987)

15:50 Camera de râs 
1630 Trăsniți in NATO 
16:50 Kansky Show 
18:00 Focus
19:00 Monica

20:00 Vindecări miraculoase, 
în fiecare joi seara, Pri

ma TV vă propune o 
nouă emisiune In care 
se vor prezenta șl expli
ca unele fenomene in

credibile.
21:00 Vedeta la mătură 
22:00 Trăsniți în NAT.O. 
2230 Focus plus Cu: Cristina

Țopescu- Rubrica Sport 
prezentată de Letiția 
Enache. FOCUS Plus 
reprezintă jumalul-sin- 
teză al zilei 

23:15 Intermediarul (thriller, 
IJSUA 2000). Un hoț, a 

cărui specialitate sunt 
casetofoanele de 
mașină, se apucă de o 
afacere cu droguri. Sluj
ba pare simplă și 
ușoară, dar curând se 
lovește de înșelăciuni 

1:00 Șapte sari cu Adriana 
130 Focus
230 Bani la gnu

8:00 Secreta divine (come- 
radle, SUA 2002). Cu: 

Sandra Bullock, Ellen 
Burstyn

10:00 Festivalul de la Cannes 
□(comedie, SUA 2001). 

Cu: Greta Scacchi
1140 Vedeta la Hollywood: 

Russel Crowe
12:10 Eu șl doamna Jones 

•3 (dramă, Anglia, 2002). 
Cu: Robson Green

13:55 Scooby-Doo (aventuri, 
□SUA, 2002). Cu: Freddie 

Prlnze
15:25 Simona (dramă, SUA, 

□2002). Cu: Al Pacino, 
Catherine Keener 

" 17:25 Cinema, cinema, cine

ma
18:00 Secrete divine (come- 

□dle. SUA 2002)

20:00 RFK (dramă, SUA, 
□2002). Cu: Linus 

Roache, James 
Cromwell

2135 Departe da paradis 
□(dramă, SUA 2002). Cu: 

Julianne Moore
23:25 Tallsmanul viselor 

□(thriller, SUA 2003), Cu: 
Morgan Freeman, 
Thomas Jane, Jason 
Lee, Damian Lewis, 
Tom Sizemore.

140 Vedeta la Hollywood

EUROSPORT
15:00 Tenis: Turneul masculin 
de la Milano, Italia. Optimi de 
finală (live) 16:30 Schi alpin: 
Campionatele Mondiale, la 
Bormio, Italia, Masculin, com
binata alpină, slalom, manșa 
întâi (transmisiune directă) 
17:30 Snooker: Cupa Maltei 
194)0 Schi alpin: Campionatele 
Mondiale 20:00 Motocros ac
robatic: Campionatele Euro
pene, la Genova, Italia (reluare) 
2030 Fotbal: Liga Campionilor 
■ optimi de finală. Liga Cam
pionilor continuă să beneficieze 
de o prezentare in extenso la 
Eurosport. 21:00 Snooker: Cu
pa Maltei (transmisiune directă) 
OOdX) Omnisport

07.45-08.00 Observator 
Deva (r) 

16.35-16.45 Știri pe scurt 
22.30-23.00 Observator.

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 
21.05 4EVER YOUNG 

(partea al l-a)
21.50 Știrile TELE 7 Deva (r).

HALLMÂR
12.15 Misterele părintelui 

Dowling
13,00 Fiicele Iul McLeod (Aus

tralia, film serial, 2001) 
14.00 Prețul succesului (An

glia, dramă, 1983)
1545 O cursă cu obstacole 

(dramă, SUA, 2004)
1730 Dramul spre casă (SUA 

dramă, 2000)
19.15 Povestea lui Jill Ireland 

(SUA, dramă, 1991)
21.00 Fiicele Iul McLeod 

22.00 Brigada de poliție 
23.00 Jordan (SUA, s, 2001) 
00.00 Cutremur la NewYork 

(SUA, dramă, 1999)
0145 Brigada de poliție (SUA, 

s, 2001)

DISCOVERY
* 14.00 Cartagina 

16.00 Cum să devii Alexandu 
cel Mare

17.00 Istorii neeiucidate: 
Marele cutremur

18.00 Aventuri la pescuit cu 
Rex Hunter

■■ 1830 Cu undița-n junglă 
19.00 Mașini extreme, Su- 

pertrenuri
20.00 Anatomia mușcăturii de 

tigru
21,00 Femeile lui Hitler
22AX) Detectivi criminaliști 
23.00 Dosarele FBI 
01M Criminaliștii. Cei care 

vânează cu mintea.
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Scandalul ZMK continuă Sărăcia amână chiriile!
Z.999000!g.

Bloc de locuințe în Orăștie,OFERTA
^>promotionalâ<

Cursul de referință al B.N.R. în data de 3 februarie 2005
euro

Valută euro

Comerclanțll 
din Piața Agroalimen- 
tară Deva curăță zăpada 
din fata tarabelor pen
tru a permite accesul 
clienților. (Foto: Tralan Mânu)

Or&șție - Locuitorii mu
nicipiului Orăștie benefici
ază de o reducere de 10 la 
sută a impozitelor locale, 
dacă le achită anticipat până 
la data de 15 martie.

0 Un nun* de 15 agențl economici, pro
duse oprite temporar de la comercializare 
în valoare de 64,9 milioane de lei 'șt 
șapte amenzi contravenționale în valoare 
ie 20 de milioane de lei este bilanțul re
alizat de inspectorii OPC Hunedoara-frt 
cursul săptămânii 'tfeciite. Acțiunea de 
control a vizat prevederile legale privind 
protecția consumatorului la etichetarea 
detergenților, produselor de întreținere 
și a produselor de curățat. (I J.)

Petroșani (I.J.) - Țăranii 
care vând in Piața Centrală din 
localitate trebuie să scoată din 
buzunar, zilnic, 60.000 de lei. 
Banii provin din taxa pe piață, 
de 35.000 de lei și din închiri
erea cântarului, 25.000 de Iei. 
Administratorul pieței, Con
stantin Alexandrescu, spune că 
cei care nu vând nimic sunt 
amânați de la plata acestor da
torii, pentru că .au existat 
situații în care țăranii n-au mai 
putut pleca acasă, nemaiavând 
bani de transport. Potrivit sur
sei citate, oamenii vin de multe 
ori la piață doar pentru o 
jumătate de kilogram de car
tofi, puțină brânză și ouă, cele 
mai ieftine alimente. Deciziile

Deva (C.P.) - Legislația 
pensiilor private este inapli
cabilă, spun firmele de pro
fil. Sistemul va fi obligatoriu 
pentru angajații cu vârste de 
până 1A 35 de ani, aflați la 
prima angajare, din 1 iulie 
2006. Pensiile ocupaționale 
reprezintă o formă alternati
vă la sistemul public, bazată 
pe conlucrarea între sindi
cate și angajatori. înființarea 
unei scheme ocupaționale es
te condiționată de un număr 
de minimum 100 de membri.

Impozitele locale la Orăștie
Toate apartamentele din localitate sunt incluse în zona A .
Clara Păs
E-MAIL: clara.pasOinfbrmmedla.ro

Poliția rutieră recomandă șoferilor 
hunedoreni să-și echipeze mașinile cu 
cauciuri de iarnă și lanțuri antidera
pante. (Fqto: Traian Menu)

0 Restituirea sumelor reprezentând 
diferențe de impozit pe venit mai mici de 
50.000 lei'se va face numai la soli
citarea contribuabilului, și nu din oficiu, 
au precizat reprezentanții DGFP Hune
doara. Aceasta din cauza faptului că în 
multe cazuri costurile restituirii sunt mai 
mari decât sumele de restituit. (G.P.)

„Sancțiunile contravenționa
le au fost aplicate pentru neres- 
pectarea traseului interurban. 
A fost aprobată la ultima șe
dință de Consiliu Local o nouă 
stație in care transportatorii 
pot opri, vizavi de UPSRUEEM 
Petroșani. Cu toate acestea, 
firma ZMK continuă să efectu
eze transportul de persoane 
prin oraș, fără a respecta ho
tărârea Consiliului Local Pe
troșani", spun responsabilii 
Compartimentului de Transport 
Public Local.

Acțiunile de control au vizat 
și activitatea taxiurilor. Astfel, 
au &st aplicate numeroase 
amenzi pentru nepornirea apa
ratului de taxare, sancțiunile 
mergând de la 5 milioane de lei 
până la 10 milioane de lei, pre
cum și pentru lipsa atestatului.

Facilitatea este acordată, în 
baza prevederilor legale, la plata 
impozitului local pe clădiri, 
terenuri și autoturisme. Im
pozitele se mai pot plăti anual și 
în tranșe -patru la număr-, până

liră sterlină.
■ r. v ■.

Petroșani (I.J.) - Greva spon
tană a transportatorilor interur
bani declanșată în urmă cu o 
lună nu a adus nimic bun dole
anțelor celor care au început con
flictul. Aceasta datorită faptului 
că Primăria Petroșani a mai în
chis ochii la deplasarea mi
crobuzelor prin centrul orașului 
și nu doar pe șoseaua de centură, 
așa cum prevedea hotărârea Con
siliului Local. De aceea sancțiu
nile contravenționale au început 
să curgă. Atunci când se decid să 
organizeze acțiuni de control, 
reprezentanții Compartimentului 

,i de Transport Public Local ce 
. 4iip£ți£>nBtfcă te cadrul

sancționează șoferii prinși cu 
mâța în sac cu amenzi cuprinse 
Intre 15 și 25 de milioane de lei, 
iar cei de pe maxi - taxiuri cu 
câte 50 de milioane de lei.

în data de 15 a lunilor martie, iu
nie, septembrie și noiembrie. 
„Valoarea impozitului pe clădiri 
se stabilește te funcție de zona în 
care este amplasat imobilul, an
ul și materialele de construcție, 
suprafață, dotări. în municipiul 
Orăștie, spre exemplu, toate 
blocurile sunt încadrate te zona 
A, în vreme ce pentru case se 
păstrează încadrările In toate cele 
patru zone, de la A la D”, spune 
Dina Căstăian, șef Serviciu Taxe 
și Impozite Locale din cadrul 
Primăriei Orăștie.

Impozitele locale se achită Ia 
casieriile Primăriei Orăștie, după 
următorul program: luni, marți, 
miercuri: 8,30 -12,00 și 13,00 -15,30; 
joi: 8,30 -12,00 și 13,00 -17,00; 
vineri: 8,30 -12,00 și 13,00 -14,00.

dictate de regulile primăriei și 
pieței însă vor putea fi încăl
cate pentru ca țăranii să fie în 
continuare motivați să vândă 
în piață. „Deciziile noastre tre
buie analizate de o comisie 
mixtă. Aceasta pentru că se 
pare că o decizie nemulțumește 
atât producătorul cât și benefi
ciarul. Sărăcia are multe fețe 
în Valea Jiului și de aceea vor 
purta discuții cu reprezentanții 
administrației, ai comercian- 
ților, ai societăților comerciale, 
ai producătorilor, ai celor care 
vând produse industriale și cu 
cumpărătorii pentru a ajunge 
la o soluție bună pentru toți”, 
a precizat Constantin Alexan
drescu.

8w
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Valută
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Cursul valutar practicat de băncile din Deva în 2 februarfe20Q5

liră sterlină
53.872

r- ■ ■ fj
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BancPost
BRD 36.900 37.800 28.130 29.000 53.020 54.760 144 157
Banca Transilvania 37.250 37.750 28.482 28.592 53.643 54.443 150,13 154.38
Raiffeisen Bank 37.000 37.700 28.200 29.000 53.300 54.400 146
Cursul valutar practicat de casele de schimb valutar din Deva
Star Exchange 37.000 37.500 28.300 28.700 52.500 55.500 145

clara.pasOinfbrmmedla.ro
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Consilierii șl poliția din Hațeg
83 Patru țineri ou vârste între 16 și 19 
ani și o femeie de 36 de ani au furat 
îritr-o noapte peste o tonâ de obiecte 
metalice din incinta Complexului de Porci 
Gelmar, care se află în lichidare. Este 
vorba de Nicolae P., Viorel P., loan B., 
Alin B. și veterana Elena B. Toți sunt din 
Geoagiu. (V.N.)

Șl Un elev de 13 ani, din Oră șt ie, a fost 
prins în flagrant, noaptea, în timp ce forța 
cu un levier ușa de acces de la Școala 
Maghiarâ din Orăștie. Șl cu alte ocazii 
el mai furase bunuri din școală. (V.N.)

63 în urma controalelor efectuate în 
trasee, polițiștii hunedoreni âu aplicat în 
ultimele 24 de ore la Legea Circulației 
129 de amenzi. De asemenea au ridicat 
în vederea suspendării mai multe per
mise. Cinci dintre acestea au fost pen
tru consumul de alcool. (V.N.)

Hațeg (V.N.) • Unul dintre 
cele 13 puncte ale ordinii de
zi a recentei ședințe a Consi
liului Local Hațeg a privit și 
activitatea Poliției deardine 
publică și a PoRției rutiere 
din localitate în anul 2004.

în general, consilierii care au 
abordat acest subiect au avut cu
vinte de apreciere la adresa 
polițiștilor din Hațeg, evidențiin- 
du-se inclusiv colaborarea cu bu
ne rezultate a acesteia cu Primă
ria. S-a spus bunăoară că, deși 
prezenta polițiștilor dă un sen
timent de siguranță cetățenilor, 
aceasta ar trebui să fie mai ac

tivă. Cu deosebire atunci când 
este vorba de siguranța circu
lației rutiere. Se pâre însă că 
numărul relativ restrâns al aces
tora face dificil de realizat acest 
luau.

Consilierii au atras apoi a- 
tenția asupra unor solicitări ale 
cetățenilor. Este vorba de faptul 
că, în zonale de periferie, pro
gramul de patrulare al polițiș
tilor să fie corelat cu cele ale 
jandarmilor și gardienilor pu
blici. De asemenea, este necesar 
să fie organizate acțiuni per
manente de legitimare a per
soanelor suspecte din oraș, mai 
ales sâmbăta și duminica.

Tiberiu Stroia
EMUL Ubertu.atrolaOtnfonnrriedta.ro

Tîpu' do la capital 
conductei

Dacă America e țara tuturor posibilităților, 
țările arabe sunt mama și tata petrolului. 
Nu poți să vorbești despre arabi fără să nu 
te gândești la un tip, care stă tolănit în pat, 
cu ochii la sonda de petrol din curte. însă, 
analizând ultimele evenimente din Româ
nia, nu putem să nu tragem concluzia că i- 
am bătut și pe americani și pe arabi. Și asta 
pentru că numai la noi e posibil să faci 
afaceri de mii de miliarde cu petrol când 
pe la noi, nu prea există petrol.
Și nu e vorba de amărâții ăia prinși de 
mascați furând combustibil cu găleata, ci 
de „afaceriști" din ăia adevărați ca-n filmul 
Dallas. Singura diferență este că ai noștri 
nu se chim^^^te^emtesenul după 
petrol, ci îl sefvesc direct de la conductă. 
Cel puțin așa reiese dintr-o declarație a 
ministrului Economiei, Codruț Sereș, care a 
acuzat o serie de mari mahări că au făcut 
afaceri ilegale cu petrol în valoare de circa 
1.500 de miliarde de lei. Bineînțeles că 
„petroliștii* cu pricina, printre care și 
fratele fostului prefect de Constanța, au 
sărit că arși și au amenințat cu tribunalul. 
In fond și la urma urmei au și ei drep
tate. Nu cred că pe costumele lor Armani 
se vede vreo pată de petrol. Deci e clar 
că nici petrol n-au furat, și nici costumul 
nu le miroase.

Ca pieton nu am nici 
o obiecție. Se poate 
circula cu destulă lejeri- 

tete doar cei cu mașini 
întâmpinând anumite 
dificultăți. Autoritățile 
publice au făcut tot ce 
s-a putut pentru ca cir
culația să se desfășoare 
in siguranță.
CtAUDU, 
Dm

Nu am circulat decât 
pe centru, dar sunt 
mulțumită de modul 

cum au fost curățate 
străzile. Dacă se poate 
circula pe străzi și tro
tuare înseamnă că este 
bine. Locatarii trebuie 
să participe și ei la 
curățenie!
Sanda Ianc, 
Deva

Sunt mulțumit de 
modul cum s-au des
curcat autoritățile lo

cale. Cred că au fost su
ficient de prompți, acest 
lucru fiind posibil și da
torită faptului că la noi 
nu a fost viscol și per
sonalul a putut inter
veni Imediat.
CpRNEL, 

Deva

Chiar dacă în ultimele 
zile a nins foarte 
mult, cei care se ocupă 

de dezăpezire au fost 
prompți și nu s-au În
registrat victime. Cred 
că acesta este cel mai 
important lucru. în test 
fiecare trebuie să par
ticipe la curățenie! 
Mama S.,
Deva

NANFLOR SYMBOL SRL vânzătorSCĂRIȘOARA

EDEN C0M1MPEX SRL DEVA

vânzătorLUPENI

C. PORtjMBEȘCU vânzător cl'b

TOREDO

Urmirlt general
Deva (T.S.) - Emil Brumaru, in vârstă de 

23 de ani, unul dintre autorii furtului în 
valoare de un miliard de tei care a avut loc 

in localitatea Simeria, a 
reușit să se sustragă 
arestării. La această dată el 
este dat in urmărire locală 
și In consemn la frontieră 
de către lucrătorii din 
cadrul Poliției din Simeria. 
Cei care pot oferi amănunte 
pentru prinderea acestuia 

sunt rugați să sune la numărul de telefon 
260240 - Politia Simeria.

Ora fe vttf ta car* ta-
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0 Președintele Comitetului Olimpic și 
Sportiv Român, Octavian Morariu, a de
clarat, ieri, că regretă faptul că fSWSl 
antrenor al lotului feminin de gimnastică 
al României, Octavian Belu, a intrat în 
atenția Parchetului, după ce a recunos
cut că a primit bani de la gimnaste. „Re
gret ceea ce i se întâmplă, dar consider 
că nimeni nu este mai presus de lega. 
Nu este de competența mea să apreciez 
dacă verificările ar trebui sau nu să con
tinue”, a spus Morariu. (C.M.) ’“J-

0 Jucătorul Laurențiu Reghecampf, lm^| 
plicat in scandalul privind manipulareW 
rezultatelor unor meciuri din Germania, a . 
fost reținut de poliție într-un hotel din 
Aachen și ulterior pus în libertate. Poliția 
l-a reținut pe Reghecampf pentru a evita 
ca fotbalistul român sâ se sustragă cer
cetărilor, dar potrivit unui comunicat remis .

Record de echipe în CJ 
de Futsal

“Culmea justiției” in cazul boii
Antrenorul demisionar va fi anchetat de PNA pentru posibile infracțiuni de corupție

Li

««IAN MARINUț
&MA1L: olprian.marinut@infortnmedla.ro

București - Justiția din 
România și-a dezvăluit încă 
o dată fața vigilent bal
canică, încordându-și 
mușchii în cazul procesului 
intentat antrenorului Octa
vian Belu de fosta gimnastă 
Oana Petrovschi.

de gruparea Alemannia Aachen, jucătorul : -j* 1 
a fost repus în libertate. (C.M-.) s’ .

Himedoara - Aproximativ 
100 de persoane au venit,

. ieri, în fața bustului iui 
Michael Klein din fața sta
dionului cu același nume, 
pentru a comemora 12 ani

| de la dispariția Iubitului fot- 
liftt hunedorean.

■ B
Au adus coroane sau buchete 

ie flori și au vărsat o lacrimă la 
oustul celui mai cunoscut și a- 
preciat fotbalist hunedorean ma
ma și fratele mai mare al jucă
torului, foștii coechipieri* repre
zentanții clubului Corvmul, ai 
autorităților și ai presei sau sim
pli admiratori. Dintre foștii colegi 
ai celui mai selecționat hune
dorean la echipa națională au 
fost prezenți doar Nicșa, Vaetuș, 
Dubinciuc, Stroia și Colesniuc.

> Deva (C.M.) - Ediția 2005 a Campiona
tului Județean de fotbal in sală va alinia 
la start un număr record de echipe. Ast
fel și-au anunțat participarea înscriindu- 
se la AJ. Fotbal 23 de echipe, după cum 
urmează: 10 din Deva, nouă din Hunedoara 
și câte două din Petroșani și Simeria. "în 
prima fază se vor disputa etapele locale, 
iar primele trei clasate din Deva și Hune
doara și ocupantele locurilor I din Sime
ria și Petroșani se vor califica la etapa 
județeană”, preciza Edy Kovacs, președin
tele Comisiei de Fotbal în Sală din cadrul 

. AJ Fotbal Hunedoara. Cele 10 echipe din 
s Deva au fost împărțite în două -»u; de 
* câte cinci formații și vor juca în istem 

campionat, la Sala Sporturilor, în zilele de 
5,6, 13 și 20 februarie.

Justiție vigilentă
în vreme ce oamenii onești 

din lumea sportului se dau - unii 
și de trei ori - peste cap pentru 
a-1 convinge pe tehnicianul care 
a adus sute de medalii pentru 
România să revină la lot „vigi
lenta justiție română" lovește 
„legal” sub centură.

Ministerul Public, altă dată 
complet insensibil la sesizările 
presei in cazul adevăraților 

. corupți și mafioți, s-a trezit și 
s-a autosesizat în urma materi
alelor apărute în mass-media 
care consemnau că Octavian 
Belu a admis că a primit bani de 
la gimnaste.

In consecință, la cererea „vig
ilentei” Secții de urmărire pe
nală și criminalistică din cadrul 
Parchetului de pe lângă înalta 
Curte de Casație și Justiție, pro
curorii Parchetului Tribunalului 
București vor face verificări, 
pentru a stabili dacă faptele re
cunoscute în instanță de către 
Octavian Belu, privind primirea 
de bani de Ia gimnaste, întru
nesc elementele vreunei infrac
țiuni de corupție. Reacția oame
nilor legii arată că justiția e cu 
adevărat legată la ochi și repre
zintă o răsplată „perfect româ
nească” pentru performanțele re
alizate de antrenor pentru ... 
România.

Comemorarea lui Michael Klein
-^promisiuni la bustul lui bOșa 

încerca, la vară, să reia seria 
turneelor memoriale ‘‘Michael 
Klein”, care în ultimii doi ani nu 
s-au măi organizat din cauza di
ficultăților financiare cu care se 
confruntă clubul hunedorean.

ne âe
I’.,

T ClPRIAN MARINUț
6MAHj clpriap.marinuUMnformmedia.ro
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Cele cinci echipe rămase în 
cursă după meciul preliminar în 
care Gr.Șc. Grigore Moisil Deva

AiaekaTeam;,-,

Deva (C.M.) - Primele cin
stii partide ale etapei munici- 
țpaîe a Campionatului 
Național al Liceelor la volei 
băieți, desfășurate, ieri, în 
sala Colegiului Teoretic 
„Traian” Deva s-au deraiat 
sub semnul echilibrului.

Rwfcstar;

Naționala de rugby to* • 
manager

București (C.M.)- Consiliul Director al 
Federației Române de Rugby (FRR) a afTy* 
cis demiterea lui Pompilie Borș, 
gerului echipei naționale a Român 
candidat la președinția FRR. S 
general al FRR, Adrian Dumitrescu, ss 
că Borș a încălcat trei puncte ale cc 
tului.de muncă. Acestea sunt: 
tarea la serviciu în nici o zi de h 
luna ianuarie, efectuarea de depl 
interes personal cu autoturismul de S0f _ 
ciu fără aprobarea secretarului general și 
folosirea în scop personal a telefonului mo
bil pus Ia dispoziție de federație. Pompilie 
Borș a declarat câ motivele demiterii 
reprezintă o măsură de forță.

lr

r»
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obținute sub îndrumarea antrenorilor Belu șl Bitang.

Gest de recunoștință, 
nu corupție

Antrenorul Octavian Belu a 
recunoscut, joia trecută, în fața 
instanței Tribunalului Bucu
rești, că a primit bani de Ia pa
na Petrovschi, precizând că su
ma i-a fost dată potrivit unei re
guli neoficiale mdiidl e, practi
cată la competiții private unde 
antrenorii nu primesc bani de la 
organizatori, Antrenorul Belu a 
explicat astfel instanței civile a 
Tribunalului București că a 
primit aproximativ trei mii de 
euro de la fosta gimnastă Oana 
Petrovschi, dar că nu a forțat-o 
să focă acest lucru și nu a con-

Au lipsit motivat Gabor și Pateu 
care deși de obicei erau prezenți 
acum nu au putut veni pentru că 
sunt în cantonamente cu echipele 
pe care le antrenează. Oficialii 
Coritinului aU declarat că vor

Reprezentanții Clubului Corvmul la bustul Iul Mlșa Kleln.

ditionat primirea acestei sume 
de prezența tinerei la competi
țiile sportive.

„Recunosc că am primit ast
fel de sume de bani de la Oana 
Petrovschi, nu i-am cerut acest 
lucru th mod expres, nu am avut 
discuții pe această temă, pro
centul este aleator și reprezintă 
un gest de recunoștință a con
tribuției antrenorilor la perfor
manțele sportivilor.

Gestul nu este o regulă, este 
ocazional, fiind permis la com
petițiile private, foarte puține de 
altfel, unde antrenorii nu pri
mesc sume de bani de la orga
nizatori. Este o regulă in sportul 
de performanță mondială”, a 

i

spus Octavian Belu, în cadrul in
terogatoriului la care a răspuns 
în timpul ședinței de judecată 
din 30 ianuarie, ca și antre- 
noarea Mariana Bitang.

Nu va reveni la lot
înaintea acestui demers 

justițiar, antrenorul demisionar 
lăsase totuși o portiță deschisă 
ideii de a reveni, după rezolva
rea probelemelor, la conducerea 
lotului de gimnastică al Româ
niei. După acest „atac” al Jus
tiției prin care Belu a fost pus 
în aceeași barcă cu infractorii, 
galonatul antrenor a declarat 
pentru Cuvântul liber că nu va 
mai reveni la lot. Păcat!

ia i
Dinamo. turneu 
în Antalya

,ț .?!. ' ■■■ (■ : .

București (C.M.) - Antre
norul Ioan Andone a rețin
ut 26 de fotbaliști care vor 
participa la turneul efectu- 

, at de echipa Dmamr In An
talya, în perioada 3-23 feb
ruarie, informează site-ul 
oficial al grupării din Șos
eaua Ștefan cel Mare. în 
cadrul acestui turneu, Di
namo va susține șapte par
tide amicale cu formațiile 
Jeff United (Japonia) - 9.02; 
Levski Sofia (Bulgaria) - 
11.02; Cernomoreț Odessa 
(Ucraina) - 14.02; MSK Zili- 
na (Slovacia) -16.02; Austria 
Lustenau (Austria) - 18.02; 
Legia Varșovia (Polonia) - 
20.02; Bate Borisov (Belarus) 
- 22.02. Delegația echipei Di
namo va pleca spre Istanbul, 
azi, de la ora 19.25, de pe 
Aeroportul Henri Coandă.

luptă strânsă în CN al liceelor la volei 
a învins cu 3-2 formația GT 
„Transilvania” joacă în sistem 
campionat, fiecare cu fiecare. La 
jumătatea competiției, după 
primele cinci meciuri disputate, 
situația în clasament e mai mult 
decât „strânsă", trei echipe aflân- 
du-se la egalitate de puncte. Par
tidele decisive se vor disputa azi, 
iar ocupantele primelor două 
locuri se vor califica pentru eta
pa județeană a competiției.

Dispută la fileu între

.:Si
OLI
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S Adrian Mutu, care a 
fost prezentat marți la Ju
ventus Torino, a declarat 
că impresarul loan Becali 
nu ar trebui să vorbească 
despre onoare și morali

tate. „Nu știu despre ce moralitate vor
bește el”, a spus atacantul Adrian Mutu.(MF)

0 Mijlocașul lonuț Bădescu este cea de-a 
treia achiziție a echipei de fotbal Oțelul 
Galați în această iarnă, fostul jucător 
al formației FC Farul Constanța efectu
ând, marți, primul său antrenament sub 
comanda tehnicianului Mihai Stoichiță.(MF)

0 Tehnicianul secund al echipei de fot
bal Universitatea Craiova, Eugen Nea- 
goe, s-a declarat nemulțumit de jocul for
mației sale în repriza secundă a meciului 
amical disputat marți cu WIT Georgia, 
încheiat la egalitate, scor 1 - 1, în tur
neul din Turcia.(MF)

A. Mătăsaru

Mătăsaru, locul cinci la Sofia
Sofia (MF) - Sportiva Alina Dumitru a 

câștigat finala la categoria 48 de kilograme 
din cadrul Turneului A de judo de la Sofia, 

desfășurat la sfârșitul 
săptămânii trecute. La 
turneu au participat șase 
judoka din lotul national, 
însoțite de antrenoarea 
Simona Richter. Sportiva 
Ioana Dinea-Aluaș a fost 
învinsă în finala la cate
goria 52 kilograme, în 
timp ce Alexandra Mătă

saru (78 kg) și Raluca Pășcuță (plus 78 kg) 
au ocupat locul 5 la categoriile lor. Lore- 
dana Roibu (63 kg) s-a clasat pe poziția a 7-a, 
iar debutanta la senioare, Corina Căprioriu, 
a fost învinsă din primul tur, la categoria 
57 de kilograme. „A fost un turneu puternic, 
la care au fost prezente echipe din 20 de 
țări, printre care Japonia, Franța, Belgia 
sau Olanda. Fetele s-au comportat bine, 
având în vedere că e prima competiție a 
anului", a declarat Simona Richter. Lotul 
a revenit luni seară, la Cluj, locul tradițio
nal de pregătire al sportivelor antrenate de 
Florin Bercean și Simona Richter.

Dugarry renunță la fotbal
Paris (MF) - Fostul international francez 

Christophe Dugarry, în vârstă de 32 de ani, 
a declarat, într-un interviu acordat cotidia
nului L'Equipe, că își încheie cariera de 
jucător. Dugarry este cel de-al optulea com
ponent al selecționatei Franței, campioană 
mondială în 1998, care se retrage, după Lio
nel Charbonnier, Stephane Guivarc'h, 
Alain Boghossian, Bernard Lama, Laurent 
Blanc, Didier Deschamps și Emmanuel 
Petit. El s-a retras de la echipa națională 
după Cupa Mondială din 2002. „Decizia de 
a-mi încheia cariera am luat-o în urmă cu 
patru sau cinci zile, chiar dacă am primit 
o ofertă de la Benfica Lisabona”, a spus 
Dugarry, care a menționat că nu se retrage 
din motive medicale. Dugarry, care și-a 
început cariera profesionistă la Girondins 
Bordeaux (1988-1996), a mai evoluat la AC 
Milan (1996-1997), FC Barcelona (iulie 1997 
- decembrie 1997), Olympique Marseille 
(1998 - 1999), Birmingham City (2003 - 2004) 
și Qatar Club (mai 2004 - ianuarie 2005).

Christophe Dugarry (d), la Euro 2004 (Foto: epai

Rezultate - etapa a XXV-a (marți)
Portsmouth - Middlesbrough 2-1
Au marcat: Taylor '40, Yakubți '58 / Christie '35 
West Bromwich ’»Crystal Palace 2-2

Au marcat: Campbell ‘82. Earnshaw '89 / Johnson 
'47, Rilhilahti '90 __________________ ______
Arsenal - Manchester United 2 - 4
Au marcat: Vieira '8, Bergkampi '38 / Giggs '18, 
Cristiano Ronaldo '54, '58, O’Shea '89____________
Bolton - Tottenham 3-1
Au marcat: Diouf '49, Ben Hlaim '86, Davies '87 
/ Defoe '66__________________ '___________ ___ _______ ___
Chariton - Liverpool T 1-2

Aa Marcat: Bartlett '20 / Morientes '61, Rlise '79

Dezvăluiri în cazul Robert Hoyzer
Ignjac Kresic recunoaște că jucătorii echipei Dynamo Dresda au primit 15.000 de euro

Berlin (MF) - Portarul 
echipei Dynamo Dresda, Ig
njac Kresic, a confirmat că, 
în iunie 2003, după o victo
rie în fața formației Mun
ster, în liga a treia germană, 
a primit, împreună cu coe
chipierii săi, suma de 15.000 
de euro de la o persoană ne
cunoscută.

„Este adevărat, am primit ba
nii de la o persoană necunoscu
tă, după această victorie”, a de
clarat jucătorul croat, luni seară, 
după înfrângerea suferită de for
mația sa, cu scorul de 0 - 1, în 
fața formației Energie Cottbus, 
în liga a doua germană. Kresic, 
care a confirmat astfel informa
țiile apărute în presă, face parte 
din cele 13 persoane (nouă jucă

tori, trei arbitri și un responsa
bil de club) nominalizate de ar
bitrul Robert Hoyzer ca fiind im
plicate în scandalul influențării 
de rezultate în scopul obținerii 
unor câștiguri substanțiale la pa
riuri.

Potrivit cotidianului Bild, 
printre persoanele nominalizate 
de Hoyzer se află și jucătorul ro
mân al formației Alemannia Aa
chen, Laurentiu Reghecampf, ca
re însă a negat orice implicare 
în acest scandal.

în cursul zilei de luni, Kresic 
a negat că ar fi primit bani pen
tru a influența rezultatul unui 
meci. „Este clar: mafia pariuri- 
lor este croată, deci toți croații 
sunt bănuiți”, a spus portarul 
echipei din Dresda. Pe de altă

parte, Tribunalul sportiv al Fe
derației Germane de Fotbal 
(DFB) a anunțat că au fost depu
se nouă contestații privind rezul
tatele unor meciuri, în urma de
clanșării acestui scandal.

Reghecampf, acuzat
Meciurile ale căror rezultate 

sunt contestate s-au disputat în 
perioada august-noiembriec2004, 
patru dintre ele în liga a doua 
germană, trei în primul și al doi
lea tur al Cupei Germaniei și do
uă în liga a treia. <

Potrivit tribunalului, validi
tatea rezultatelor meciurilor din 
Cupa Germaniei va fi decisă îna
inte de începerea sferturilor de 
finală, respectiv 1 și 2 martie.

Hoyzer, în vârstă de 25 de ani, 
a recunoscut joi că a influențai 
rezultatele mai multor meciuri 
pe care le-a arbitrat și pe care 
a pariat.

Potrivit Bild, Hoyzer, care a 
câștigat aproximativ 70.000 de 
euro în urma influențării rezul
tatelor a patru meciuri la care 
a fost delegat, a acuzat de im
plicare în acest caz următorii ju
cători: Thijs Waterink, Alexan
der Lobe, Georgi Donkow (Pa
derborn, liga a IlI-a), Tomislav 
Piplica (Energie Cottbus, liga a 
II-a), Laurentiu Reghecampf (Ale
mannia Aachen, liga a II-a), Stef
fen Karl, Markus Ahlf (Chemni- 
tzer FC, liga a IlI-a), Ignjac Kre
sic și Torsten Bittermann (Dy
namo Dresda, liga a II-a).

; echipei Liver- 
• pool, Milan

Baros (dreap
ta), în duel 
pentru balon 
cu adversarul 
său de la 
Charlton, Matt 

’ Holland, în 
■ meciul desfă

șura! marți, in 
cadrul etapei a 
25-a a campio
natului primei 
divizii din An
glia. Liverpool 
a câștigat cu 
scorul de 2 - 1, 
prin golurile 
marcate de 
Morientes și 
Riise, spre 
finalul 
meciului. La 

'"ISfcn

ducea cu 1 - 0, 
prin golul 
înscris, în 
minutul 20, de 
Bartlett.(D.Ș.)

(Foto: EPA>

Jose Couceiro, 
antrenor la FC Porto

Porto (MF) - Conducerea 
echipei de fotbal FC Porto a 
anunțat, marți, că noul 
tehnician al formației va fi 
Jose Couceiro, potrivit unui 
comunicat dat publicității la 
Bursa din Lisabona.

Couceiro, fbst antrenor al for
mației Vitoria Setubal, a semnat 
un contract valabil până la fi
nalul sezonului 2005-2006 și îl în
locuiește pe Victor Fernandez, 
demis luni. „FC Porto nu poate 
avea decât un singur obiectiv în 
acest sezon, câștigarea campio
natului”, a declarat Couceiro, în 
timpul prezentării oficiale. Teh

nicianul Victor Fernandez a fost 
demis, după a treia înfrângere 
pe teren propriu înregistrată de 
FC Porto în acest sezon, dumini
că, în meciul cu Sporting Braga, 
scor 1 - 3. După 19 etape, FC Por
to ocupă locul trei în clasament, 
la două puncte diferență de noul 
lider, Sporting Braga. Sub con
ducerea lui Fernandez, FC Porto 
a câștigat Supercupa Portugaliei 
și Cupa Intercontinentală. 
„Atunci când lucrurile nu merg 
bine, trebuie să știi să pui punct 
la momentul oportun și cu dem
nitate”, a declarat președintele 
Jorge Pinto da Costa, calificân- 
du-1 pe Fernandez drept „un gen
tleman al fotbalului”, care va ră
mâne în „istoria clubului ca an
trenorul care a câștigat Cupa In
tercontinentală” .

Cristi Munteanu visează la Cupă
FC National și-a încărcat bateriile în Cipru

București (MF) - Portarul 
Cristian Munteanu a decla
rat, miercuri, la revenirea 
echipei FC Național din Ci
pru, că obiectivul principal 
ăl formației bancare este 
câștigarea Cupei României.

„Va fi foarte greu pentru că 
vom juca cu Dinamo, dar vom 
încerca să le suflăm acest trofeu. 

Nu-mi va părea 
rău, pentru că 
am ajuns la 
echipa care m-a 
solicitat și voi 
da totul pe te
ren pentru ea. 
Nu am făcut un 
pas înapoi, am 
venit la echipa

de pe locul trei, unde pot evolua 
constant”, a spus portarul. Mun
teanu, venit de la Dinamo sub 
formă de împrumut, a afirmat că 
victoria obținută la finalul sta
giului din Cipru, 1 ■ 0 cu Legia 
Varșovia, a venit cum nu se poa
te mai bine. „Vremea este foarte

urâtă în România și dacă nu am 
pleca în Italia, pentru un nou 
turneu, am pierde ce am acumu
lat pe terenuri bune. Echipa în
cepe să se miște, după venirile 
lui Vlad Munteanu și Pitu înce
pem să formăm un lot cu jucă
tori de valoare, care pot pune 
probleme și în campionat și în 
Cupă”, a subliniat Munteanu. 
Antrenorul italian Roberto Lan- 
di a declarat că jucătorii săi au 
acumulat foarte mult în acest 
turneu. „Progresul echipei a fost 
vizibil în jocurile amicale, în 
care am obținut rezultate bune. 
Cu toate acestea, după numai 12 
zile de pregătire, mai este mult 
de muncă. Am întâlnit la FC Na
țional un grup de jucători excep
ționali, cărora le place să se pre
gătească bine. Jucătorii tineri m-au 
impresionat în meciul cu Legia 
Varșovia. La revenirea din tur
neul din Italia voi discuta cu 
președintele Gino Iorgulescu și 
vom decide dacă mai este nevoie 
de alti jucători”, a spus Landi.

FC Steaua a învins LPF
București (MF) - Tribunalul 

București, Secția Comercială, a 
dat câștig de cauză clubului 
Steaua în procesul cu LPF în 
ceea ce privește o datorie de 
233.085 de dolari, reprezentând 
restul de plată pentru drepturile 
de televiziune pentru sezonul 
2003/2004, informează site-ul ofi
cial al clubului din.Ghencea. Li
ga Profesionistă de Ebibșj.pșțe 
obligată să achite grupării din 
Ghencea și cheltuielile de jude
cată, care se ridică la suma de 
107.500.000 de lei. în cazul neplă

ții la termenul care urmează a 
fi stabilit de Steaua, se va trece 
la executarea silită a conturilor 
bugetare ale LPF.

De asemenea, instanța a re
cunoscut faptul că drepturile TV 
au aparținut și aparțin Stelei, nu 
Ligii Profesioniste de Fotbal, așa 
susțineau reprezentanții forului 
condus de Dumitru Dragomir. în 
plus, Steaua va cesiona LPF, 
contra cost, aceste drepturi pen
tru următoarele sezoane, înce
pând cu cel actual, menționează 
FC Steaua.

lanis Zicu a fost împrumutat de Inter Milano la Dinamo 
București. Zicu a fost nevoit să accepte o micșorare a salariului 
cu 30% pentru a juca din nou în România. Potrivit presei italiene, 
salariul anual al românului la Inter este de 600.000 de dolari.(MF)
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Ina Jurcone
EMAIL in=.jurcore@irrformmedla.ro

- HotJobs.com (recomandat) 
De 'uneți-vă CV-ul In această

bază de date, una dintre cele mai 
importante din lume, și aveți 
posibilitatea să fiți contactați de 
angajatori din întreaga lume.

- Monster.com (recomandat)
Alt serviciu important în care 

vă recomandăm să vă depuneți 
CV-ul.

- Bralnbench.com
- Career.com
- Eurojobs.com
- CareerBuihier.com

Neincluderea unei lirâe de abilități. 
* GREȘELI "tografie traducere, 
tipărire ... ORICE FEL DE GREȘEALĂ.

RECfri'ți, CORECTA©, RECITI©! Gu- 
vinte cheie?

gatoriu în buletinul de identi
tate, fie ca domiciliu stabil, fie 
ca mutație. Potențialul angajat 
trebuie să 'acă dovada că are 
abilități pentru munca pe care o 
va presta.
Probă de lucru

Aceasta se poate face prin 
probă de lucru la sediul firmei 
angajatorului și prin diplomă că 
a finalizat un curs sau o școală 
în domeniul respectiv. „Per
soana care dorește să jcreze la 
domiciliul său trebuie să pre
zinte garanții serioase; întrucât 
■MMHS]»smv- ii sunt puse- lr. 
diăpdtițîe sunt, de obicei,

1 Trebuie să știi destul dă 
exact la ce să te aștepți.

2. învață cum să fii destul 
de calm.

3. Informează-te asupra fir
mei.

4. Informează-te asupra 
celui care va lua interviul.

5. Identifică-ți dorințele și 
nevoile - fă diferența clară în
tre ele.

Persoane cunoscute doar de 
angajatori, cei ce muncesc la 
domiciliu preferă acest tip de 
muncă pentru că obțin câștiguri 
nedeclarate la fisc și, ca urmare, 
veniturile lor sunt nud mari 
decât ode cut forme legale. Pen
tru a lucra la domiciliu, anga- 

iiMtașlinească 
W«- Condiții. AdrăU la care 
locuiește trebuie să apară obli-

fl

Avantaje și dezavantaje?
Odată angajată o persoană, 

salariul său variază în functfb 
de munca prestată la domicilii. 
Venitul pleacă de la minimm 
pe economie și poate ajunge 
până la 12-13 milioane ie lei. 
Avantajul celui care lucrează 
acasă nu este prea mare, fiindcă 
foarte rar un astfel de angajat' 
poate să-și depășească norma 
impusă. Nefiind înregistrați în 
evidențele ITM, nu-și primesc la 
timp banii pe munca prestată, 
însă cei care au avut o slujbă 

, iar acum, șomează pot
obține venituri onorabile fără a 
fi cunoscuți decât de angajatori.

mailto:jurcore@irrformmedla.ro
HotJobs.com
Monster.com
Bralnbench.com
Career.com
Eurojobs.com
CareerBuihier.com
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E Primăria Geoaglu a depus în această 
perioadă, la Agenția de Dezvoltare Re
gională V Vest, două proiecte de fi
nanțare prin fonduri PHARE, potrivit prl- 

rutul Slmlon Mariș, autoritățile locale 
earcă prin cele două proiecte reabi

litarea rețelelor de apă șl canalizare din 
orașul Geoaglu șl stațiunea Geoaglu-Băl. 
|D.I.)

E Asociația pentru Protecția Cetățea- ‘ 
nulul (APC; 11 avertizează pe toți posesorii 
de mobile să nu răspundă decât , la nu

merele pe care le cunosc pentru că au 
fost depistați hoți care, sub indentitatea 

/falsă a unui .provider’ de la una dintre 
’companiile de telefonie mobilă, solicită 
celui apelat tastarea unui cod (09#). 

țApoi, după o procedură de copiere a 
cartelei, aceștia pot vorbi nestingheriți 
pe banii altora! (S.B.)

i';.

dorește să-și deschidă o' 
de îmbuteliere apă plată ta județul 

-hostru, mai precis lângă Orăștie, locali
tatea în care domiciliază. Ce trebuie să 

2 facă pentru aceasta, ne-am adresat dlui 
Jpălin Pogăciag, directorul Camerei de 

Conn r și Industrie Hunedoara. „Pașii 
5.sunt clari. Pentru început dl. Istvan tre 
'buie să și facă o firmă în obiectul de ac- 

, ți vita te al acesteia să prevadă îmbt telierea 
tfepei plate. Urmează apoi să concesioneze 
>b sursă de apă la Autoritatea Națională a 
Resurselor Minerale București, după care 
btapele sunt simple, dar costisitoare. Mai 

recis trebuie să-și achiziționeze un spațiu 
ii care va monta instalația pe care o va 
achiziționa de la o firmă de profil care se 
ocupă cu aceasta. Iar ultimul pas este vân- 

- '.zarea produsului in județ sau la nivel 
. ttiațional”, precizează Pogăciaș.

EAgenții economici din 
Deva au respectat, majori- 

W* ’ tatea, prevederile legale referi- 
E*. toare la curățarea de zăpadă a 
■r trotuarelor din fața firmelor. 
HBl (F010: îrelsn Menu)

„Fluturașul” primit lunar va avea noi sume înscrise la impozit, față de cele din 2004
Clar* PAs
EMAIL: clara.psB9lnfomimedla.ro

Deva * Angajațil datorează 
pentru salariile primite un 
impozit lunar, final, care se 
calculează și se reține la locul 
de muncă de către firmă, care 
are obligația să-I vireze ulteri
or bugetului statului.

None impozite se vor regăsi 
începând de pe statele de plată 
aferente salariilor lunii ianua
rie, deoarece cota unică de im- 
pozitare â veniturilor de 16% a‘ 
intrat ta vigoare doar din acest 
an. Există două situații diferite, 
reglementate de lege, privind 
me' (iogia de calcul ai impo
zitului.

Un singur loc do munct
Acolo unde angajatul are 

cartea de muncă depusă (altfel 
spus acolo unde are funcția de 
bază și lucrează după un pro
gram complet de 8 ore), impozi
tul se calculează prin aplicarea 
cotai de 16% asupra, bazei de cal- 
cul Aceastâ „bază de calcul” se 
obține prin scăderea din salari

ul brut a con lbițiilc obliga
torii (sănătate, pensii și șomaj, 
adică 17% din salariul brut), a 
deducerii personale (ce este sta
bilită prin lege in funcție de 
nivelul salariului și de numărul 
persoanelor aflate in Întreți
nere), a cotizației sindicale și a 
contribuției la schemele 1 iu) 
tative de pensii ocupaționale 
(care nu poate depăși echiva
lentul ta lei a 200 de euro pe în
treg anul 2008)

Alte colaboriri
Pentru veniturile obținute de 

o persoană, sub formă de rei u- 
nerație, ta orice alte izuri, im
pozitul se calculează prin apli
carea cotei de 16% asupra bazei 
de calcul determinată ca dife
rență intri mitul brut și con
tribuțiile obligatorii pe fiecare 
loc de realizare a acestor veni
turi.

Deduceri » or-’
Hunedorenli au dreptul la re

ducerea din salariul net a unei 
sume sub formă de deducere 
personală, acordată pentru 
fiecare lună, doar la locul de

muncă unde are fimeția de bază. 
„Deducerea pernenală se acordă 
celor care au salarii brute lu
nare de până la. 10 milioane Ide 
lob inclusiv, și are valori cu
prinse intre 2,8 și 6,5 milioane 
de lei, în fu ții de numărul 
persoanelor pe cue le au ta în
treținere. Cei care ausalarll 
brute lunare cuprinse tatre 10 
și SO de milioane de Uri primesc 
și ei deduceri personale tex mai 
mici și sunt prezentate ta Or
dinul Ministerului Finanțelor 
Publice nr. 19/2006. Pentru con- «

Generale a Finanțelor Publice 
Hunedoara. •

Persoane ta întreținere -
Acestea pot fi soția/soțul, 

copiii sau alți membri de fluhi- 
lie, rudele contribuabilului sau - 
ale soțului/soției acestuia-până* 
la gradul ăl doilea inclușii alei' 
căror venituri, impozabile și 
neimpozabile, nu depășesc 
2.500.000 lei lunar. în cazul Tn

tribuabllll care realizează veni
turi brute lunare dta salăriî de' 
peste 80 de milioane de lei nu se 
acordă deducerea personală”, 
declară Mlhaela Bolder, pur
tătorul de cuvânt al Direcției

care o persoană este întreținută 
de mai multi contribuabili, 
suma reprezentând deducerea 
persenală-es atribuie uniri W 
gur . cbhtribuabil, confâfâf 
Înțelegerii tatre părți. Copiii 
minori, ta vârstă de până la 18 ,. 
ani mpllniți, ai ca tribuabilu- ■'£ 
lui sunt considerați Întreținuți.

Orăștienii - proprietari, dar săraci
Două obiective preluate în 2004 nu pot fi gestionate corespunzător
Daniel I. Iancu
EMAIL: dBnlal.lancueinformmsdlB.ro

Orăștie - Preluarea In 
regim de urgență, ta cursul
anului trecut, a zonei de 
agrement din jurul Lacului 
Șumuștău, precum șl a fostei 
baze a unității de apărare 
a laerianâ de pe Dealul 
Mic, a condus la apariția al
tor probleme.

Cea mai presantă este cea a 
gestionării celor două zone, mai

ales că din cauza lipsei de fon
duri pentru amenajări, există 
riscul distrugerii acestora de 
către comunitatea de rromi din 
Împrejurimi.

Deja din fostul gard Împrej
muitor ai unității militare nu a 
mal rămas decât poarta, dar nici 
aceea pentru prea mult timp. 
Situația nu stă prea bine nici la 
Șumuștău unde, cu toate așa- 
zisele investiții ale fostului pro
prietar (Direcția Silvică Hune
doara), lucrurile par lăsate in 
paragină.

, icercăm să găsim soluții ta 
ambele cazuri, insă ni dta 
bugetul local nu putem faoe 
prea mult. în special ‘ b 
Șumuștău vom Încerca conce
sionarea zonei unor investitori 
care să aibă puterea financiară 
de a o transforma înțr-o bază de 
agrement", a declarat Iosif Bla- 
ga, primarul municipiului 
Orăștie, adăugând că in acest 
an Primăria va face eforturi 
pentru refacerea gardului ce 
împrejmulește lacul și cabana 
de la Șumuștău.

Hunedoara (R.I.) - In 
jur de 800 de : rsoane din 
Hunedoara, da preferință 
șomeri, vor beneficia de 
cursuri de reconversle pro
fesională pilh intermediul 
unul jirooam Phare. Proiec
tul are o valoare de 70.000 de 
euro. iar cursurile se desfă
șoară prii Intermediul Cole
giului Tehnic „Matei Cor- 
vta” din Hunedoara. în ur- 

, ma urnii seminar se vor ho
tărî cursurile necesare.

Subscrisa SC HERAL 
CONSULTING SRL, desemnată 

administrator judiciar în dosarul 
nr.8293/2004 privind pe 

SC SELECTYV PROD 2001 
SRL, cu sediul în Călan, Str. 
Gării, nr.6, județul Hunedoara,

ORC J20/682/2001 
NOTIFICĂ deschiderea procedurii 

șl eventualii creditori al societății 
debitoare în vederea depunerii de
clarațiilor de creanță, până în data 
de 28.02.2005, la sediul adminis

tratorului judiciar: Orăștie, str.
N.Bălcescu, nr.42, județul Hune

doara, șl la Registratura Tribunalu
lui Hunectoara.

KNUMvȘC Boromir 

pUBLIC geniul in i0. 
calitatea Hune

doara, str.Mihai Viteazul, 
nr.l, județul Hunedoara, 
anunță depunerea soli
citării pentru eliberarea 
autorizației de mediu 
pentru obiectivul "Pro
duse de Panificație și Pa
tiserie”, situat ta locali
tatea Hunedoara, str.Mi
hai Viteazul, nr.l.

Informații se pot 
obține la sediul A.P.M 
Hunedoara, zilnic, între 
orele 9-17.

Eventualele sesizări și 
reclamații pot fi depuse 
in termen de 10 zile de la
data anunțului

AdminMratorul vnk al 
sc instalații gevis sa

Cu sediul în Deva, âjeea Nuferilor, M M5. județul Hunedoara 
Convoca Adunarea Generali Extraordinari a Acționarilor 

societății pentru data de 26.02.2005. ora 10. la adresa din Deva, 8r, 
Ardealului, nr.l. Județul Hunedoara eu urmi ordine dă zi:

1. Analiza activității economlco-flnanclare a societății, masuri de 
reorș are a societății;
2. & rmoerea structurii acțlonarlatulul, pentru o mai buna stimu 
lare șl motivare a personalului;
3. Schimbarea sediului oclal al societății din Deva, Aleea Nuferilor. 

. Bl. M5, Județ Hunedoara în Deva. Str. Ardealului, nr. 1, Județ Hunedoara;
4. completarea obiectului secundar de activitate cu;

- 5154 Comerț cu r dlceta .îl echipamentelor șt furniturilor de fc 
erărls pentru Instalații sanitare șl de încălzire;
- 5190 Comerț cu ridicata ai altor produse.

5. Eliberarea dl fuact't s membrilor Comisiei de cenzori șl nu
mirea unor noi cenzori;
6. Diverse.
în cazul Tn oare nu se întrunește cvorumul necesar la prima convo 
oare, se oonvbcă adunarea generală a acționarilor pentru deda de 
28 0 20 ore 10. în același loc.

clara.psB9lnfomimedla.ro
dBnlal.lancueinformmsdlB.ro
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contest gresie, faianță parchet, tavan fals, 
zona Gojdu, preț negociabil. Fără Intermediari. 
Tel. 0744003(85.

apartament, 2 camere, deed-

V- ,-'i ap. 3 camei

• sM apvtamnt, 3
nksanu, bl. F3. amenajat, preț 20JXX) 
0720/19962&

• «M casă in Deva sau schimb cu apartament 
2 - 3 camere, e&i 1, Mi centrată. Tet 
034/215795
• «Mcaeă mare cu gaz, anexe, curte, grădină 
de 1250 mp, pomi, vie, apă curent telefon. In 
comuna Cfogud • Mia. Tel. 22132&
• «M cMă anexe gospodărești și grăfflnăla 
iOkmdeOr6ștte.TeL24S9i.
• «M cart, ta Orișfe str. Crișan, fir. 34, cu 
șură, insiattte de gaz S curent electric; anexe

241263.

• cai* * vacante construcție 2002, D+P+E. 
stațiunea montană Strata. 7 camere decoman
datei băi, 3 wc, sc 180 mp, toate utilitățile, 
facilități HG 1307/2004.Td. 0723/320995.

• *M imMart, bdul taNu Maniu Deva, etaj 
inTBTnitQliu, mOQiTICoIfl^ OuJCuf\ 
termopan, gresie, faianță, lavabH, 790 milioane 
lei negociabil. Tel. 0780A657D3.
• «M ganMteră Dorobanți gresie, faianță, 
apometre, etaj 1 decomandată preț 620 
milioane lei negedaiATeL 0722^93683,211021

V :e
• 3Mreptereniniravaan,grrtiii-20x60mp,in 
localltetea Toteștl ■ WJMă școală 12W 
lei, mp, negociam. Tel 212272.

M7Wmp teren pentru agrtculturășl«oc mp 
(I teren pentru construcții sau agricultura, ambele 
^—/localitatea Toteșd- Hațeg, I ângâ canton. Tel. 

213272.
• 2S88 mo teren, intravlfan, la căpătui străzii 
Rasat». faciHtfti apă gaz, curent preț 12 
euro/mp, negociabil Tel. 222176, Deva.
■ dau Urai pentru flkn oontra bani sau în 
natură Dau panânt în arendă Tet 0722/719670.
• vând H parcele teren a 500 mp, zona 
Căprioara. Relații la tel. 211124.
• vând 21
principală__________
prețuri convenabila. Tet!_„
• M teren intravilan la

Di
Tete
• văd aintravfen, 
în șâmuș,S 1200 
curent ia poartă 
0746/029059

fij

icuri de vedta cfmitfrul Bejaa aleea 
cruci .marmură și rertc, șeminee, 
venabite. TetsmBSm.
w intravilan la șosea. Hirta» 
zgeiît awț^aă^i pțan^( BeurtVinp, 
Bffi.

Decese <75)
e«M Mi 1303. rt 1961 Tel. 218509, 
0721/956802.
• vând Dada 131ă at 1998, 27.000 km, 86 
milioane M, preț negociabil. 
Tel217149D726/We8
• vM Mâl Urna full-options, 3.000 km,
Qeoaglu -RH243.
• «M li»l* irt*w L4, culoare perla, 
închidere centralizată Tel. 0723/388543, 
0254/243503.

Tel, 0723/388543,

auto străine (37)

• «M M 15 DOHC, af 1996, abs/ac, full- 
electric, 55.000 km, preț 4.100 euro, negociabil. 
Tel. 0720/199629
v «M Mro 15 DOHC. af 1996, abs/ac, full 
electric, alarmă, 65.000 ten, preț 4800 euro. Tel. 
O723/MD9O3.
• «MM Escort 1100 nelnmatttaM stare de 
funcționare Tel. 230772

Camioane, remorci ;>')
• i* Htectertrei cu macats «s ♦ 5 tone, neîn- 
mistriculat. preț negociabil. Tet 229228,

• «M Inelar U 650, preț 98 milioane lei, nege- 
oabllTel 740785.

Garaje (43)
• oter spre închiriere garaj. DOva. Micul Dales, 
pretabil șl pentru comerț. Tel. 212272, 
0723/732560.

deosebit, ticus mare 
duble. Ti ■

aeMTVPWUps, cu dțegonaia 63 cm, preț
3-800.000 lei și video stereo Philips, preț,
3200.000 let ambele ki stare foarte bună. Tet

Mb na NaMa 6100. preț 90 
euro. Tel. 07®ffiB6M

• vând MlumăfiOOMHz. 128 RAAAHD04GB, 
ssasasaw*"*’’"

• «M criteMM PentiumI. GD-IMt, monitor, 
Windows 98. PMțamtâO kă MâtâabiL Tel.

■ nov asae»ail4a> tr» > iii»»J

/_ Cumpăr spatii comerciale U (26)

Arfa, ar-T>ta.’
revist" (^5*

• vM or din lemn, vechi de peste 60 ani, preț 
-oorfeMTel.»»-• 237139.

• cunpir mNki comercial, la stradă, 10-15-20 
mp, zonă bună Tel 0723/227560. Electrocas nice (56)

Imobile chirii (29)
i MM apartament 2 camere nemobilat, 

/pion, contorizat, etaj 2 din 4, pe termen lung, 
>_Ja Astoria, Deva, liber, preț 70 euro/lună 
anticipat pe 2 luni, 0745/302200.
• eter spre închiriere garaj în Deva, cartier Micul 
DaHas, pretabil șl pentru comerț Tel. 212272, 
0723/732560.
• taddriez pa termen lung apartament 2 camere 
complet mobilat, utilat, contorizat, apă, gaz, 
căldură zona piață Deva, preț 100 euro. Tel. 
0723/251498.
• ofer pcolni închiriat garsonieră. Deva, zonă 
centrală mobilată contestă etaj Intermediar, 
preț 80 euro/luni Tel. 072^710903.

• ofar am închiriere, în Deva, spațiu comercial 
ultracentral. 30 mp, în prezent amenajat ca sediu 
firmă Tel. 0722/330084.

•vând centrală termică în stare de 
funcționare VaiDant, 75 milioane lei, mașină 
de spălat Btwtoeith 35 milioane lei, 
betonieră ILSiWiSrtie lei. Relații tel. 
0254/232225,Oî^'351821.

cont 1, 32 mp, etaj 2, 
parchet instalație completă pentru centrală 
termică pe gaz, corrtorizată Tel. 233026.

aiigura»)

di/îl ^"Atenție, și asigurările au 
«ui început campania de 

reduceri!

ANUNȚ
Primăria Comunei Luncoiu 

de Jos
organizează în data de 14.02.2005, ora 10.00, 
LICITAȚIE în vederea închirierii unui spațiu din 
incinta clădirii Primăriei Comunei Luncoiu de Jos, în 
suprafață utilă de 12,7 mp, pentru desfășurare 
servicii către populație.
Relații suplimentare - la sediul Primăriei Luncoiu de 
Jos, telefon 0254/684.610.

Familiile Fleischer și Meszaros împreună cu nepoții și 
strănepoții anunță cu multă durere încetarea din viață, 
după o lungă și grea suferință, a celei care a fost

FLEISCHER IT
născută Kolozsvary. înmormântarea are loc astăzi 3 febru
arie, ora 13, în Cimitirul Reformat din Deva.

Odlhnească-se în pace.

Colectivul din cadrul Agromec Deva este alătun de domnul 
inginer Răcătean loan în greaua durere pricinuită de 
trecerea în neființă a tatălui său.

Odihnească-se în pace.

Colectivul din cadrul SC Agroservice SRL Deva este alături 
de colegul lor, tng. Răcătean loan, în aceste momente grele 
pricinuite de decesul tatălui său.

Sincere condoleanțe întregit familii.

vagaz cu 3 Ochiuri, fără cuptor, 
nefolosit. Preț 1.900.000 lei negociabil și fier 
de călcat nou, preț 750.000 lei. Tel. 231268.

Plante și animale, 
aqroalimentare (57)

■ cumpi opaM. Relații tel. 0745/662433, 
0724/278233.
• vând 2 cuveinox, 500 litri, pentru brutărie. Tel. 
0254/682165,0723/236949.
• vând 2 terestre duble In 2 carate, 150 x 160 
m, o ușă balcon. Tel. 0726/321244,224112, seara.
• vând acte Mercedes Cobra Diesel, preț nego
ciabil. Tel. 0724/12568&
• vând dapteteri porumb și 5 ol gestante. 
Relații la tel. 6254/2^664,

• «M ol. vârsta 8 ani, vacă vârsta 5 ani, cu 
vfțet Certe], tel. 0254/548620.
• vM Un și otavă de grădină Hunedoara. Tel. 
9723/005657.

Pierderi (62)

Ait<- e (6
«vând aparat cu ultrasunete, irnoort USA, 
pentru dresat câini sau apărare* Mic

• Wkr■ WMt’ •

• decter ptantat certificat de acționar pe numele 
Sim loan Avram, deținut la SIF Banat Crtnra SA 
Arad cu nr. 28698% având Uri numteft 975 
acțiuni.

Cursuri gratuite de pregătire iii domeniul IT

SC INFOMIN SA Deva
Organizează la DEVA: 

cursuri de pregătire în domeniul tehnologiilor Informației, 
proiect finanțat de Uniunea European! prin programul PHASE 
2002 Coeziune Economie! fl Social! - Dezvoltarea Resurselor

* peraone! angajat în IMM-ud,

• personal angajat tn întreprinderile de stat aflate în 
proces de restructurare.

Proiectul permite accesul gratuit, egal fl nedlscrimlnatorlu 
al adutțNor care au leș It din sistemul școlar, cu pregătire minim 
Hceal!, pentru care sunt oferite oportunități egale.

înscrierile pentru participarea la curo au început cu data do 
26 Ianuarie 2005, la sediul SC INFOMIN SA DEVA din:

DEVA: STR.22 DECEMBRIE, NR.87A, 
TELEFOANE: 213915, 214718.

♦Cu adâncă durere și cu lacrimi în suflet anunțăm 
trecerea în neființă a scumpului nostru soț, tată, 
socru și bunic

RĂCĂTEAN PETRE
înmormântarea are loc astăzi, 3 februarie, ora 13, la Cimi
tirul Ortodox din Certeju de Sus.
Copiii Ionică și Rodica cu familiile și nepoții Radu și Alin. 

Dumnexeu să-l odihnească în pace.

Comemorări (76)

Se împlinește un an de când ne-a părăsit pentru 
totdeauna

COSTEA TRANDAFIR
un bun soț, tată, bunic și străbunic. Parastasul de pomenire 
va avea loc duminică 6 februarie, la Biserica Ortodoxă din 
Cărmăzănești.

Dumnezeu să-l odihnească. 
Familia.

• pterărt cMnrt asigurări sănătate pe numele 
Vanvacas Natalia. Se declară nul.

■nat asigurări sănătate itgitima;. 
și permis CFR și bilet de tratament pe numele 
Manea Aurelia. Se declară nule.

Prestări servicii (72)
• batarirt eMită 2 sur gri șl solistă vocală 
pentru trupă. Nlstor Sandu, sat Culeș, nr. 16, Ilia

• nivaltnHunedoat?rS7Ssr. ------
• gitedM MMI asigurări săntate pi r.«nei 
Acnlm loan. Se declară nul..
•iiigiMil, ImNI, faianță gresie, finisaje 
interioare șl exterioare. Tel. 222466, după dfia 
2b

SoiiutaH iocuri de munca 
(73)

• Mate Interiser» și exterioare gresie, faianță 
și parchet laminat Tel. 222466, după ora 20.

Ofeite locuri de munca (74,
• K <MM SRL fiffl> specializată In umplărle 
de PVC, având sediul In Sibiu, angajează agent 
de vânzări iientru zona Hațeg - Deva. Irtforrtațll 
te'fi269 3271078BZ35894.
• MMI gsmairtaM angajează urgent agent 
vânzări produse papetărle birotică stagiul 
militar satisfăcut, posesor permis conducere 
cat B; contabil contabilitate primară sl de 
gestiune, cunoștințe operare PC CV-urile se 
depun le tex 233239. Informații la tel. 
0721/328S35.
• Mlitete preducIM angajează personal de 
pază autorizat Relații tel. 0721/463581

• fadltatei Mardite Alexandru Import 
Export SRL Deva, distribuitor autorizat 
pentru Județul Hunedoara al produselor 
Intesa, Mallzlă fax, Footmark etc, anga
jează agențl comerciali. CV prin tex 
0254/23K93.

tari, sudori instalație autogen. Tel. 
0726/076256.

MMM

Filiala Dtva
*țlHchWMMÎXre^M 

ANUNTAtOTI ^MDmnil d»■ 
l dMȘHte dMdlHarM pro- 

«JUNI COMnUIY SRL
HuiM(loftrDi

Potrivit ort.75, oUn.1 dhi 
Lagoa mAUINS - repuMkatA 

ii. ponM 
trarea creanțalor la gnda 
TribunalaM Himadoara aata
data d* 1L02200S.

__ _ _ _ _ _ -—- _ _ J . Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat,
r" V I > r" M £ IA 7 A«TF I încearcă variantele speciale contra cost.
I- W I ĂZ Ui I I I U ■ ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

t • chioșcul de ziare de lângA 
Comtlm;
• chioșcul de ziare din Mafia 
de autobuz Orizont- Micro li
• chioșcul de ziare de lănuA 
Galeriile de Ai-tA Forma.
• chioșcul de ziare de lAngA 
Alimentara Dacia;
a chioșcul de ziare intersecția 
Zamtlrescu &dul Decebal.

i
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0 Nou bilanț. Numărul persoanelor 
moarte sau date dispărute ca urmare 
a valurilor seismice a depășit 290.000 
miercuri, după ce Indonezia a anunțat 
un nou bilanț
0 La Berlinală. Un documentar despre 
viața lui George Michael, „A Different 
Story”, va fi prezentat la ediția de anul 
acesta a Festivalului de la Berlin.
0 Refuz. Topmodelul Cindy Crawford a 
decis să refuze oferta de a poza pen
tru Playboy pentru a treia oară, deoarece 
fiul ei are acum cinci ani și ar putea fi 
deranjat.

Carte de identitate electronică
Va fi integrată în MSN Messenger

Bruxelles (MF) - Cartea de 
identitate electronică bel
giană, a cărei difuzare la sca
ră largă a început cu câteva 
luni în urmă, va fi integrată 
în MSN Messenger, produs 
de compania Microsoft, a 
anunțat marți, la Bruxelles, 
Bill Gates.

Carnavalul cenzurat
Rio de Janeiro (MF) - Școala de sam

ba Beija-Flor de la Rio de Janeiro a fost 
nevoită să renunțe la ideea de a-și deschi
de parada la Carnaval cu o coregrafie 
montată în jurul unui Isus însângerat bi
ciuit de centurioni romani, după o cerere 
specială a Bisericii braziliene.

Pe 23 ianuarie, Beija-Flor, școala de 
samba care a obținut titlul de campioană 
la edițiile din 2003 și 2004 ale Carnavalu
lui, și-a prezentat conceptul paradei, de 
inspirație mistică și religioasă, în timpul 
unei repetiții generale deschisă publicu
lui.

La mai puțin de o săptămână distanță 
de defilările marilor școli de samba, Bei
ja-Flor a trebuit să le promită reprezen
tanților Bisericii că vor renunța la repre
zentarea lui Isus în această formă. Res
ponsabilii școlii au declarat că poziția Bis
ericii este retrogradă, însă s-au supus ex
igențelor.

Carnavalul de la Rio se desfășoară în 
perioada 5-8 februarie.

„Nu știu precis când anume 
vom putea integra cartea de 
identitate în MSN Messenger, 
dar specialiștii noștri din Belgia 
și Statei Unite au testat concep
tul și lucrează la găsirea unor 
soluții concrete”, a explicat pre
sei fondatorul Microsoft.

Cartea de identitate dotată cu 
un chip, cuplată la programele 
Microsoft, „va facilita utilizarea 
Intemetului” și va face rețeaua 
„mai sigură pentru copii”, a de
clarat Bill Gates, care a fost invi
tat marți în Parlamentul belgian.

Belgia este prima țară din 
lume care a introdus progresiv

Pe numele lui Gates (Foto: epaj

cartea de identitate electronică. 
Până în prezent au fost dis
tribuite în jur de 150.000 de cărți 
de identitate dotate cu un chip 
electronic. Până în 2009, toți bel
gienii cu vârsta peste 12 ani, 
adică opt milioane de persoane, 
ar trebui să se afle în posesia 
unei asemenea cărți de identi
tate.

Guvernul belgian a dezvoltat 
aplicații specifice pentru noua 
carte de identitate, precum plăți 
de impozite și consultarea do
sarelor medicale online.

S-a amânat selecția juraților
Los Angeles (MF) - Proce

sul lui Michael Jackson la 
un tribunal din California a 
fost amânat marți, în cea de-a 
doua zi a selectării juraților, 
urmând a fi reluat în 7 fe
bruarie.

Judecătorul Rodney Melville 
a fixat următoarea audiere pentru 
luni, după ce prima fază a selec
ției juriului, care ar fi trebuit să 
dureze până miercuri, a ținut 
mai mult decât fusese prevăzut.

Spectacol Copiii din Manila au avut 
parte ieri de un spectacol pe zăpadă arti
ficială, sub auspiciile unei organizații de 
protecție a copiilor. (Foto: EPA)

Marți, la tribunal (Foto: epa»

Părțile s-au reîntâlnit marți, 
în prezența acuzatului, pentru 
a audia sute de potențiali jurați. 
Dintre aceștia trebuie aleși 12, 
care vor decide soarta cântăre
țului judecat pentru agresiune 
sexuală a unui minor. O primă 
serie de potențiali jurați a fost 
chestionată luni, la tribunalul 
din Santa Maria, asediat de pre
sa mondială și de o mulțime de 
fani.Potrivit specialiștilor, apăra
rea are interesul de a alege ju
rați celibatari, fără copii, tineri, 
căci aceștia au crescut cu muz
ica lui Michael Jackson. La rân
dul său, acuzarea va privilegia 
fără îndoială persoane conser
vatoare, părinți, mai ales mame, 
care ar putea stabili o relație de 
empatie cu presupusa victimă. 
Procesul de selecție a juraților 
ar trebui să dureze între trei și 
patru săptămâni.

Starea Papei „s-a stabilizat”
Nu există motive de îngrijorare în ceea ce privește sănătatea Suveranului Pontif

Rușii vor Disneyland
Moscova (MF) - Construcția „Parcu

lui minunilor”, o variantă a Disneyland- 
ului, inspirat dintr-un basm rusesc, este 
gata să înceapă, la 13 ani după ce 
Primăria Moscovei a propus-o pentru pri
ma dată.

Ideea unui parc de distracții după mod
elul celor construite de Disney a aparțin
ut inițial liderului sovietic Nikita Hruș- 
ciov, după ce acesta a vizitat Statele Unite 
în anii '60. Planul a fost abandonat și nu 
a reapărut decât în 1992, când Guvernul 
rus a ales locația: insula Nizhniye Mnev
niki, de pe un râu, la vest de Moscova.

Insula are 350 de hectare și este un ter
itoriu pe care se află câteva birouri, un 
fost CAP și un sat parțial abandonat. Lu
crările la prima etapă a proiectului Par
cului Minunilor sunt programate să în
ceapă în mai sau iunie, anul acesta, 
potrivit investitorului principal în acest 
proiect, Sotsialnaya Initsiativa.

Roma (MF) - Starea de 
sănătate a Papei loan Paul 
al II-lea „s-a stabilizat”, iar 
„parametrii cardio-respira- 
tori” sunt în „limite nor
male”, a declarat ieri purtă
torul de cuvânt al Vaticanu
lui, Joaquin Navarro-Valls.

„Papa mai are puțină febră, 
dar în momentul în care am 
părăsit spitalul se pregătea să 
celebreze mesa, împreună cu 
secretarul său, Monseniorul Sta
nislaw Dziwisz”, a precizat pur
tătorul de cuvânt.

„în cursul nopții trecute, te
rapiile de asistență respiratorie 
au continuat, permițând stabi
lizarea stării sale clinice”, a 
informat el.

„în prezent, parametrii car- 
dio-respiratori și metabolici sunt 
în limite normale. în consecință, 
putem confirma diagnosticul de 
laringo-traheită acută cu episoa
de de spasm laringian, așa cum

Papa loan Paul al ll-lea mal rămâne în spital. (Foto: epaj

s-a anunțat ieri”, a adăugat Na- potrivit căreia Papa a suferit o 
varro-Valls. traheotomie pentru a-1 ajuta să

El a dezmințit informația respire.

Navarro-Valls a declarat că 
nu există motive de îngrijorară 
în ceea ce privește sănătatea Po 
pei. ’

„Trebuie să fim calmi”, a 
spus purtătorul de cuvânt la 
ieșirea din spitalul Gemelli, 
unde este internat Suveranul 
Pontif.

„în prezent nu există nici un 
motiv de îngrijorare”, a adăugat 
el.Papa loan Paul al II-lea a fost 
spitalizat de urgență marți seara 
din cauza unor probleme respi
ratorii pe fondul gripei de care 
suferea de duminică.

Surse medicale au declarat că 
Papa a fost internat la inițiati
va medicului său personal. 
Internarea a fost decisă din 
cauza tusei persistente a Papei, 
care este extrem de periculoasă 
pentru pacienții care suferă de 
maladia Parkinson, au adăugat 
responsabilii citați, precizând că 
respectivii bolnavi riscă să se 
sufoce.

Candidaturi la Premiul Nobel pentru Pace
Oslo (MF) - Depunerea can

didaturilor pentru Premiul 
Nobel pentru Pace 2005 s-a 
încheiat marți.

Persoanele abilitate să propu
nă un candidat, parlamentari și 
miniștri din orice țară, foști la- 
ureați ai premiului și anumiți 
universitari, au avut termen 
până la 1 februarie să trimită In

stitutului Nobel propunerile.
Printre candidaturile deja cu

noscute se numără cea a preșe
dintelui Ucrainei, Vicktor Iuș- 
cenko, și a președintelui Geor- 
giei, Mihail Saakașvili, cea a lui 
Colin Powell și a lui Geroge W. 
Bush, pentru eforturile lor în fa- 
vorea păcii în Sudan. Au fost 
propuse și organizațiile umani
tare „Salvați copiii” și „Oxfam”,

pentru contribuția lor la aju
torarea victimelor valurilor seis
mice. Se remarcă, de asemenea, 
candidatura lui Rebiya Kadeer, 
prizonieră politică în China, a 
mișcării „1.000 de femei pentru 
Premiul Nobel pentru Pace 2005” 
și a organizației japoneze Hîdan- 
kyo, din care fac parte supravie
țuitori ai bombelor atomice de 
la Hiroshima și Nagasaki.

'u/'

l.‘ ”
înfrigurate un
de berze așteaptă încălzirea 
vremii pe un câmp înghe
țat în apropiere de Halzen, 
Germania. (Foto: KI’A) i


