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Vremea va fi geroasă, Îndeosebi 
dimineața. Cerul va fi variabil.

dimineața la prânz seara

Beniamin Jianu din nou liber?
/

Articolul 55 din Codul penal poate înlocui condamnarea pe viață cu 25 de ani închisoare

FII expert în transport!
Vrei să-ți cumperi o 

mașină, ai nevoie de 
transport? Soluția ta este 
“Cuvântul Liber”!

DE CE? Pentru că noi 
am lansat campania “Fii 
expert în transport!” Sun

tem ghidul tău în domeniul TRANSPORT 
și îți oferim soluția pentru problemele tale 
legate de deplasare! în fiecare miercuri 
alege TRANSPORT din pagina 9!

Ina Jurcone
E-MAIL: lna.jurcone@informmedia.ro

Deva - în ultimii zece ani 
de zile, la instanțele din 
județul Hunedoara au fost 
date doar două condamări 
la închisoare pe viață 
pentru omoruri deosebit 
de grave.

Sentința 258/8 septembrie 
2004, în procesul de omor de
osebit de grav înfăptuit de in

culpatul Gabor Victor Onesim o 
succede, la aproape 10 ani, pe 
cealaltă, a lui Beniamin Jianu. 
Potrivit art. 55 din Codul Penal, 
orice condamnat la închisoare 
pe viață poate fi eliberat dacă în
deplinește 2 condiții.

„în cazul în care inculpatul 
împlinește vârsta de 60 de ani în 
închisoare, în urma unei cereri 
- o altă condiție - de eliberare 
condiționată, sentința de con
damnare pe viață se poate în

locui cu o condamnare la 25 de 
ani, sentință care se acordă de 
instanță în cazul unui omor de
osebit de grav”, precizează Mi- 
haela Timișan, purtător de cu
vânt al Tribunalului Hunedoara.

în acest caz, ne putem aștep
ta ca, Beniamin Jianu, bărbatul 
care a îngrozit Deva în urmă cu 
aproape 10 ani prin uciderea cu 
o pușcă de vânătoare a 4 per
soane, să fie liber.

Asta în cazul în care va cere

instanței comutarea pedepsei și 
după trecerea a 25 de ani de tem
niță. „Bilanțul Tribunalului 
hunedorean mai arată că în 
cauzele judecate în 2004, 14.556 
de cauze au fost soluționate, mai 
adaugă Mihaela Timișan. La 
nivelul anului trecut s-a muncit 
foarte mult. între cauze, putem 
spune că au fost soluționate 
7.140 civile, 1.898 penale, 2.255 
comerciale și 653 de contencios 
administrativ”.

0 Galeriile „Forma” Deva vor găzdui, în
cepând din 15 februarie a.c., o inedită 
expoziție de grup. Pe simeze vor fi ex
puse 30 lucrări de pictură, ce aparțin 
unui grup de 6 tineri plasticieni, absol
venți ai Facultății de Artă din Timișoara. 
Grupul, autointitulat „Noima", a luat fi
ință la finele anului 2004 și a expus în 
două expoziții la Timișoara și Arad. (S.B.)

Avocatul Poporului la Deva
Deva (C.P.) - Personalul Biroului Teri

torial Alba Iulia al instituției Avocatul 
Poporului va acorda audiențe de speciali
tate gratuite devenilor care au nevoie de 
sfaturi pe probleme juridice. Specialiștii 
se vor afla joi în Deva, iar audiențele se 
vor acorda în Sala Albastră a Primăriei, 
cu începere de la ora 10.

Prima întâlnire dintre 
liderul Autorității Palestiniene, 
Mahmud Abbas și premierul is- 
raelian, Ariel Sharon, de la 
■care se așteaptă anunțarea 
unui armistițiu total între cele 
două părți, a început, marți, la 
Sharm el-Sheikh. (Foto: epaj

Apa Prod la PNL
Deva (D.I.) - Dumitru Gîlcescu, direc

torul SC Apa Prod Deva, a devenit aseară 
membru al PNL. “Am avut de ales între 
PD și PNL. Am ales acest din urmă par
tid din cauza orientării sale de dreapta 
mai pregnante”, a declarat pentru CL Du
mitru Gîlcescu. Reamintim că în legis
latura 1996-2000 el a fost membru PNȚCD, 
pentru ca ulterior să intre în PUR, de unde 
a demisionat în toamna trecută, nemul
țumit fiind de alianța acestuia cu PSD.

Scumpiri la utilități din aprilie
Acesta este rezultatul ultimelor negocieri cu FMI

CUVÂNTUL LIBER

® Str. 22 Decembrie, 
nr. 37 A
© (0254) 211275

Clara Păs
E-MAIL: clara.pas@informmedia.ro

Deva - Autoritățile au 
încheiat cu FMI o scrisoare 
suplimentară de intenție, 
prin care Guvernul se anga
jează să facă o rectificare a 
bugetului pe 2005 până la 
sfârșitul lunii februarie.

FMI va evalua în martie acor
dul stand-by și va decide 
semnarea unui nou memoran
dum tehnic. Conform ultimelor 
negocieri, tarifele la utilități vor

Cale ferată privata în județ
Hunedoara (T.S.) - Datorită 

nerentabilității ei, SNCFR a con
cesionat unei firme private din 
Arad, linia ferată care ‘leagă 
Hunedoara de Simeria. Proble
ma este însă că această conce
sionare poate aduce o serie de 
dezavantaje hunedorenilor care 
doresc să călătorească cu trenul 
din Hunedoara spre o destinație 
din țară. Și asta deoarece nu se 
vor mai putea cumpăra bilete 
din Hunedoara, decât până în 
gara Simeria. Asfel, călătorii vor 
fi puși în situația fie de a aștep
ta ore în șir, în gara din Sime

crește din aprilie, deficitul buge
tar va fi de 0,4 - 0,5% din PIB, 
liberalizarea contului de capital 
va avea loc până în iunie, iar 
procesul de recalculare a pensi
ilor se va derula potrivit pro
gramului propus de Guvern. 
Prețul gazelor naturale va crește 
la 95 $/1000 mc la 1 aprilie, la 
105$/1000 mc - la 1 iulie și la 
110$/1000 mc - la 1 octombrie. Se 
vor majora și tarifele la elec
tricitate, cu 2,5% până la 5%, 
în aprilie/ iulie. Energia termică 
se va scumpi cu 20%, la 1 iulie. 
Concomitent, va fi efectuată în 

ria, trenul spre destinația finală, 
fie îl vor pierde. „Odată cu pri
vatizarea liniei de cale ferată 
aceasta nu se mai află în pro
prietatea SNCFR. Prin urmare, 
un călător care vrea să ajungă 
din Hunedoara la București va 
trebui să-și cumpere un bilet 
până la Simeria. De aici va lua 
un tren până la București. Cei 
mai dezavantajați vor fi pen
sionarii și persoanele cu handi
cap. Aceștia vor fi nevoiți să 
folosească 2 cupoane gratuite”, 
susține un operator din gara 
Hunedoara.

luna aprilie și o majorare a ac
cizelor la uleiuri minerale, tutun 
și alcool, iar din iulie, energia 
electrică și gazele naturale vor 
fi și ele accizate. Astfel, curen
tul electric folosit în scopuri 
comerciale va fi accizat cu 0,12 
euro/MW, iar cel utilizat în 
scopuri necomerciale - 0,26 eu
ro/MW, gazul pentru autove
hicule -1,4 euro/gigajoule, păcu
ra pentru încălzire prin sisteme 
centralizate - 6 euro/1000 kg. Tot 
în prima jumătate a anului se 
vor majora și accizele la carbu
ranți.

Sediu nou
Deva (M.S.) - Corpul 

Gardienilor Publici (CGP) al 
județului Hunedoara se va 
muta într-un nou sediu, 
după ce clădirea pe care in
stituția o ocupă în prezent 
a fost câștigată de fostul 
proprietar, a declarat șeful 
CGP Hunedoara, Tibi 
Ghilea. Termenul pentru 
eliberarea actualului spațiu, 
de pe strada Barițiu, expiră 
la 31 martie. Noul sediu va 
fi amplasat într-o zonă cen
trală a municipiului reșe
dință de județ.

„Viperele 
galbene” de la 
U. Remin De
va și-au 
recăpătat ve
ninul și au 
câștigat am
bele meciuri 
amicale, dis
putate luni și 
marți, pe 
teren propriu, 
cu echipa din 
prima ligă 
maghiară HC 
Beckecsaba. 
/p.7
(Foto: Traian Mânu)
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EJ Executat. Gruparea Ansar al-Sunna, 
care are legături cu al-Qaida, a anunțat 
că a ucis un irakian acuzat de colabora
re cu forțele americane din Irak, potri
vit unei înregistrări video publicate ieri 
pe un site Internet. Irakianul, care a afir
mat că se numește Mohammed Has
san, le-a cerut tuturor irakienilor anga
jați ca translatori pentru americani să 
renunțe la colaborare, pentru a nu fi exe
cutați.

Ei Eliberați. Inginerii egipteni angajați 
ai unei filiale a companiei de telecomu
nicații Orascom și care au fost răpiți du
minică, la Bagdad, au fost eliberați luni. 
Un responsabil al ambasadei Egiptului 
din Bagdad a confirmat eliberarea lor.

Uciși in exploda la Bagdad
Bagdad (MF) r O explozie produsă ieri 

dimineață, în fața unei baze militare din 
Bagdad, s-a soldat cu moartea a 13 recruți 
ai forțelor irakiene, iar alți doi militari 
irakieni au fost ușor răniți lntr-un atac 
cu bombă comis în vestul capitalei, rela
tează AFP.

„Am primit cadavrele a 13 recruți ira
kieni”, a declarat un responsabil al morgii 
spitalului Yarmuk.

Alți doi militari irakieni au fost ușor 
răniți într-o explozie produsă pe un drum 
din vestul Bagdadului, a anunțat un ofițer 
de poliție.

Deflagrația s-a înregistrat în jurul o- 
rei locale 11 (10, ora României), în timp 
ce militarii patrulau în zona Institutului 
Tehnologic din cartierul Zayune.

Sursa citată a precizat că vehiculul mi
litarilor a fost avariat.

(Foto: EPA)

Sharon a anunțat Ia întâlnirea cu Abbas finalul operațiunilor împotriva palestinienilor
Sharm El'Sheik (MF) - Pre

mierul israefian, Ariei 
Sharon, a anunțat, ieri, la 
Sharm El-Sheikh, în Egipt, 
finalul operațiunilor milita
re împotriva palestinienilor.

„Israelul va pune capăt tutu
ror operațiunilor militare împo
triva palestinienilor”, a declarat 
Sharon, în timpul summitului

cu președintele Autorității Pales
tiniene, Mahmud Abbas, de la 
Sharm El-Sheikh.

El a făcut referire și la elibe
rarea prizonierilor palestinieni. 
„Israelul va elibera sute de deți
nuți palestinieni”, a subliniat șe
ful Executivului israelian.

De asemenea, președintele 
Autorității Palestiniene, Mah
mud Abbas, a anunțat încheie-

rea unui acord cu premierul A- 
riel Sharon în ceea ce privește 
încetarea violențelor.

„Am ajuns la un acord cu pre
mierul israelian, Ariel Sharon, 
în ceea ce privește încetarea tu
turor actelor de violență împotri
va israelienilor sau palestinieni
lor, indiferent unde se află aceș
tia”, a declarat Abbas.

Ședința plenară a summitului

de Ia Sharm El-Sheikh, la care 
participă Israelul, reprezentanții 
palestinieni, Egiptul și Iordania, 
a început ieri, la ora locală 14.50.

Ședința, retransmisă ta direct 
de postul egiptean de televiziu
ne, a început printr-un discurs 
pronunțat de președintele egip
tean Hosni Moubarak ta numele 
său și al regelui Abdahar al 
II-lea al Iordaniei.

Inițiativă acceptata
Rtyad (MF) - Participanții la Conferința 

internațională dedicate terorismului, care 
s-a încheiat, ieri, Ia Riyad, au aprobat pro
punerea Arabici Saudite de înființare a . 
unui Centru mondial pentru lupta anttte- 
roristă. ' ■ ■'

„Adunarea-generală a Conferinței"in
ternaționale pentru combaterea teroris
mului a aprobat o recomandare referitoa
re la crearea imul Centru mondial antite- 
rorist a declarat, sub acoperirea anoni
matului, șeful unei delegații participante 
la reuniune.

Potrivit sursei citate, a fost alcătuit un 
comitet de monitorirare, în vederea lnflin- 
1 Centrului, al cărui sediu ar urma 
să fia in Elveția.

Oficialul a adăugat că Arabia Saudită 
a prezentat propuneri referitoare la meca
nismul de instituire a acestui Centru.

Prințul moștenitor saudit, Abdallah 
ben Abdel Aziz, a adresat un apel, sâmbă
tă, în deschiderea Conferinței, pentru 
crearea unei asemenea instituții.

„Chem toate țările să contribuie la in
stituirea unui Centru internațional de 
luptă împotriva terorismului, ai cărui an
gajați să fie specialiști în domeniu”, a 
declarat prințul Abdallah, în fața partici- 
panțiior din peste 50 de țări și ai reprezen
tanților unor organizații internaționale.

EPA)

tfișfe reduce
rea deficitului, însă pentru do
meniul apărării vor fi alocate în 
continuare sume impresionante. 

Proiectul de buget prezentat

ugetul Statelor Unite, drastic și rigu
Președintele Bush a prezentat proiectul de buget pentru 2006

Washington (MF) * Preșe- 
american, George W, 

Bush, a prezentat proiectul 
de buget pentru 200$, care 
prevede reducerea drastică a 
cheltuielilor, fie că este vor- 

despre subvenții pentru
agricultură sau asistență 
destinată persoanelor defa
vorizate.

PfeSieettiTte

rea puterii de către Bush când 
deficitul bugetar ar scădea.

Deficit-reeord
I

în 2005 urmează să se înregis
treze un defini cord de 427 mi
liarde de dolari

Bugetul propus de Casa Albă 
est foarte riguros, menținând la 

ta sută - sub nivelul inflației 
• creșterea cheltuielilor care tre
buie supuse votului Congresului.

De această măsură vor fi viza
te multe domenii: locuințele, a- 
gricultura, transporturile și jus- 

Congresului prevede un deficit, tiția.
de 390 miliarde de dolari în '2B0B, Bușii intenționează să reducă
ceea ce, reprezintă trei la sută drastic subvențiile pentru agri- 
din Produsul Intern Brut. Este cultoiâ, o parte a ajutoarelor 
pentru prima dată de la prelua- pentru locuințele destinate săra-

cilor, fondurile alocate centrelor 
de prevenire a maladiilor sau 
subsidiile către compania fero
viară Amtrak.

Cheltuielile care trebuie apro
bate de Congres, în afară de do
meniul apărării și securității, 
vor scădea cu unu Ia sută în 
2006.

Securitatea națională nu va fi 
afectată tte această austeritate, 
fiind prevăzută o oteștere de 4,8 
la sută a cheltuielilor de apărare 
și de 3 la sută pentru securitatea 
teritoriului, chiar dacă este vor
ba despre procente inferioare 
celor din 2005.

în opinia lui Bush, scopul 
este reducerea deficitului buge
tar la jumătate într-un interval 
de cinei ani.

c

n Basescu despre șocul integrării
Președintele susține eă economia neperformantă va fî zdruncinată

tele Traian 
rat ieri că șocul 
UE va zdruncina mare 
din economia românească, în 
special aceea care nu va a-' 
vea performanță în manage
ment, care nu s-a obișnuit 
trăiască în competiție, ci su 
fie susținută de stat.

se întâmplă în interiorul țării.
Președintele a mai afumat că 

o problemă a mediului de afaceri 
este teama de Justiție, deoarece 
aceasta nu a creat nimănui con-

Cotidian «Btet de SC inform Media SRL, 
Deva, Str. 22 Decembrie, rr. 37 A

Nr. îSSN 1220-9570

Șeful statului a apreciat, la o 
masă rotundă cu oameni de afa
ceri organizată de „Business Re 
view”, că România va absorbi 
șocul integrării, dacă va fi pre
gătită managerial și tehnologic. 
El a adăugat că deoarece în do
meniul tehnologic nu va fi pre
gătită 100%, măcar din punct de 
vedere managerial să fie.

Președintele Băsescu a decla
rat, de asemenea, că pentru ac
tuala administrație de Ia Bucu
rești, perioada 2005-2006 este de
cisivă pentru integrarea în UE,

Președintele Traian Băsescu
’■ (Fota: EPA)

deoarece nimen .iu mai poate 
lua o decizie politică în acest 
sens. El a precizat că integrarea 
nu mai este o problemă de diplo
mație, ci una legată de ceea ce

W........ ........................
România este obligată să spună 
«sunt gata» Ia 1 ianuarie 2007, 

și nu Bruxefles-ul să spună 
«România este gata”.

Traian Basescu

.......—.............«W 
fortul că se adresează unei insti
tuții care va determina respec
tarea legii.

Șeful statului a adăugat că es
te necesară o intervenție extrem 
de eficientă în așezarea struc
turilor Justiției. El a spus că es
te „aproape hilar” ca un om de 
afaceri să aibă nevoie de până la 
zece ani pentru judecarea unei 
probleme.

Revoltă în Alipine soldată cu morți
Zamboanga (MF) - Susțină

torii fostului lider al unei 
gherile musulmane din sudul 

, statului Filipine au declanșat 
o revoltă luni, iar luptele s-au 
soldat deja cu 16 morți în rân
dul forțelor militare de pe in
sula Jolo, au declarat ieri res
ponsabili militari.

Confruntările violente au 
continuat ieri în apropierea

orașului Panarno, între forțele 
militare și susținătorii Iui Nur 
Misuari, care s-au revoltat și 
în 2001. 13 militari au fost uciși 
luni, într-o ambuscadă produsă 
la Patikul, un altul a murit la 
Panarno și doi la Parang.

Revolta a izbucnit luni, cir
ca 400 de persoane atacând u- 
nități militare din Jolo, po
duri, drumuri și clinici.

în 1996, Misuari a semnat 
un acord de pace cu autorită
țile dă la Manila, după decenii 
de conflicte, și a fost ales gu
vernator al regiunii autonome 
musulmane create în sudul 
statului Filipine. însă în 2001 
Guvernul a refuzat să susțină 
candidatura acestuia pentru 
un nou mandat, din această 
cauză izbucnind o revoltă.

Iranul, Invulnerabil
Teheran (MF) - Programul nu

clear iranian nu este vulnerabil 
la un eventual atac și va conti
nua să se desfășoare în instalații k 
subterane, a declarat responsa- 
bilul iranian în domeniul nu
clear, Hassan Rohani.

„Instalațiile noastre nucleare 
nu pot fi distruse. Ne putem 
transfera instalațiile în subte
ran, unde nici o bombă sau ra
chetă nu pot face nimic, și vom 
continua îmbogățirea uraniu
lui”, a spus Rohan.
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0 O femei* din Deva a fost acroșată, pe 
DN 7, în.rhunlcipiul Orăștie, de autotu
rismul condus de Alexandru P., de 26 de 
gfi, din București. Polițiștii spun c8 

fie ira P., de 34 de ani, s-a angajat în 
traversarea străzii fără să se asigure. 
(V.N.)

0 ta ultimele zile Comandamentul de 
Jandarmi Județean și-a intensificat acțiu
nile pentru combaterea fenomenului in
fracțional și contravențional din județ. 
Din cele' 236 persoane legitimate, 76 au 
fost avertizate, iar 48 sancționate. Va
loarea amenzilor aplicate de jandarmi a 
fost de 153 milioane de lei. (V.N.)

Clara Păs
SMAIL clara.pasOlnfbrmmedla.ro

Fără FMI!

/\m trăit SrO auzim $i pe asta! Nu mai 
avem nevoie de FMI!
în premieră, în ultimii Ifi ani, șeful Execu

tivului de la București spune „pas" mai- 
marilor economiști de la Washington. Sunt 
primele reacții publice de independență 
ale guvernanților români în fața organismu
lui finânciar internațional. E drept că, ani

Acoperiș de bloc plătit de două ori
Un devean „plătește” din nou corectitudinea de a plăti la timp

Brand, sindicatele au avertizat asupra fap- 
ui că liderii politici români au aplicat,

fără să crâcnească și adesea cu slugărnicie, 
măsurile sociale și economice drastice im
puse de-a lungul vremii de către FMI. 
Acum premierul Tăriceanu afirmă că 
prioritățile guvernului pe care îl conduce 
nu le va mai stabili Fondul Monetar Inter
național. în viziunea sa, politicile sociale 
și strategiile economice sunt atribute ex
clusive ale autorităților române, care au 
suficientă maturitate pentru a decide ce 
este birte sâU rău. 'î
înclin să cred că premierul consideră că 

ka venit vremea ca guvernanții să-și 
H-asume responsabilități, dar mai ales să fie

I

responsabili pentru ceea ce întreprind. Și 
dacă este așa, bravo lui, pentru această 
schimbare de optică! Totul e să ne per
mitem...

Ina Jurcone
E-MAJL: lna.jurcone@informmedia.ro

Deva - Când a scos din 
buzunar 2.600.000 de lei ca 
taxă pentru acoperirea 
blocului, loan Dinu nu știa 
că va ajunge de râsul 
vecinilor. Aceasta pentru câ 
suma plătită a ajuns să fie 
considerată restantă la tax
ele comune.

La divizarea Asociației de Pro
prietari nr. 103, blocul 18 de pe 
strada Scărișoara din Deva a a- 
juns să aparțină de Asociația nr. 
376. Problemele inerente oricărei 
asociații nu s-au mai putut rea
liza în acest caz corect. Aceasta 
pentru că, atunci când au strâns 
bani să-și pună acoperiș pe bloc, 
banii s-au strâns și între vecini 
și prin asociație. „Am chitanță 
prin care se vede că am plătit 
banii ce-mi reveneau mie. Colac 
peste pupăză, în cheltuieli scria 
că eu trebuie să mai plătesc încă 
1.100.000 de lei în plus, sumă cu 
care nu am fost de acord pen
tru că mai plătisem o dată. Cert

este că, odată divizate asocia
țiile, am ajuns să am restanță 
suma respectivă și să mai fiu și 
de râsul vecinilor, eu, un bun 
platnic”, spune loan Dinu.

„Problema nu este a asocia
ției noastre. Oamenii au făcut ei 
între ei acoperișul și abia apoi 
s-au adresat asociației. Cred că 
singura soluție ca Dinu să nu

în speță trebuie să se judece cu 
dna Vereș, administratorul de la 
vechea lui asociație. Doar așa se 
va remedia într-un fel conflictul, 
iar omul își poate vedea liniștit 
de problemele sale”, a declarat 
loan Ștef, președintele Asociației 
nr. 376-

Epidemie de 
rujeolă la Călan

Călan (I. J.) - 10 cazuri de 
rujeolă, dintre care trei doar 
în cursul zilei de ieri, au fost 
internate la secția de boli 
contagioase a Spitalului 
Hunedoara. între bolnavi, 
doi sunt copii de 14 ani, ilar 
restul de vârstă preșcolară. 
Toți bolnavii provin din 
orașul Călan și sunt copii 
care nu au fost vaccinați 
niciodată sau au fost vacci
nați cu doar o singură doză, 
declară Otilia Sfectu, DSP 
Hunedoara. Potrivit sursei 
citate, la Călan există trei fo
care familiale, la tot atâtea 
fhmilii de rromi, persoane 
care nu au fost vaccinate de
loc. în prezent, în vizorul 
DSP mai este un sugar de 
șapte luni, posibil suspect. 
Direcția a cerut Centrului 
Național de Supraveghere și 
Control 27.000 de doze de 
vaccin antirujeolic, pentru 
copiii hunedoreni cu vârste 
cuprinse între 0 și 7 ani, 
care vor fi, probabil, primite 
săptămâna viitoare.

Lider la Univers
Deva (C.P.) - Adolf Mureșan esfe noul

președinte al Federației Naționale Univers, 
care reunește toate sindicatele din elec-

Adotf 
Mureșan.

tricitate. ..în această cali
tate, obiectivele mele vor 
fi protecția salariaților, 
pregătindu-ne pentru ne
gocierile specifice proce
sului de privatizare a Elec
tricii. Noile mele înda
toriri m-au determinat să 
renunț la funcția de lider 
al BNS-fîliala Hunedoara
și pot să vă spun că noul 

președinte, Ovidiu Morcan, este un ingi
ner tânăr, care sper că va face o treabă 
bună. Voi continua să sprijin noua echipă 
aleasă a BNS", a declarat liderul sindical.

Profesorii în 
grevă?

Deva (R.I.) - Profesorii vor să 
declanșeze greva generală dacă, 
în termen de o lună, Guvernul 
nu va începe negocierile pentru 
majorarea salariilor din învăță
mânt, conform promisiunilor fă
cute de noua guvernare.

Dascălii sunt singurii bugetari 
care nu primesc indexarea sala- 
rială de 12 la sută stabilită de Gu
vern, la începutul acestui an, 
prin Ordonanța de Guvern nr. 
9/2005. Dreptul a fost acordat în
să personalului TESA din învă
țământ.

„Suntem nedumeriți. Indexa
rea ar trebui să acopere valoarea 
inflației. Mai e și problema cu 
corupția, în legătură cu care Gu
vernul a făcut declarații depla
sate”, consideră Paul Rusu, pre
ședintele SIP Hunedoara.

„Petrecere protejată” - 
Campanie antiSIDA

Deva (S.B.) - Centrul pen
tru Politici și Servicii de 
Sănătate (CPSS), ,o organizație 
nonguvemamentală ce deru
lează proiecte în favoarea 
stării de sănătate a populației,
desfășoară, in această peri
oadă, a campanie antiSIDA, la 
nivel național, declanșată de 
Ministerul Sănătății din fon
duri europene nerambursa
bile. în județul Hunedoara 
campania a debutat în 4 fe
bruarie și continuă până in 14 
februarie, de Ziua îndrăgos- 
tiților, când se va încheia cu 
o „Petrecere protejată”. Aceas

ta va cuprinde mai multe con
cursuri cu premii, distracție 
și alte surprize. Bineînțeles, 
toți participanții vor primi 
din partea organizatorilor 
prezervative!... Campania se 
adresează în special tinerilor 
cu vârste între 15-25 de ani și 
are ca scop principal conști
entizarea asupra protejării în 
vederea evitării îmbolnăvirii 
de SIDA. Cu acest prilej au 
fost distribui# fluturași, pen
tru informare, prezervative, 
insigne, șepci și tricouri tine
rilor din școli, internate, afla# 
în baruri sau pe stradă.

Viorel krion s-a 
autosvipendat

Deva (D.I.) - Viorel Arion, se
nator de Hunedoara al Alianței 
D.A., și-a reglementat ieri situ
ația juridică pentru intrarea în 
legalitate, după ce în urma vali
dării mandatului de parlamentar 
fusese declarat incompatibil. Ast
fel, el s-a autosuspendat din 
funcția de președinte onorific al 
Camerei de Comerț și Industrie 
a județului Hunedoara. „Decizia 
a fost luată din dorința domnu
lui senator de a respecta cu stric
tețe legea. Practic însă, nu există 
o incompatibilitate între cele 
două ftmcții și suntem convinși 
că în cele din urmă comisia de 
specialitate din Senat îi va per
mite lui Viorel Arion să rămână 
și președinte onorific al CCI”, ne- 
a declarat ieri Călin Pogăciaș, di
rectorul instituției.

Din nou război pe piața cărnii
Deva (T.S.) ■ Războiul dintre 

crescătorii de porci și procesa
torii de came a reizbucnit. Cei 
care vor avea însă de suferit vor 
fi consumatorii. Și asta deoarece 
producătorii anunță o posibilă 
scumpire a prețului la carnea 
procesată cu circa 15.000 de 
lei/kilogram. Motivul: creșterea 
continuă a prețurilor la utilități 
generează majorări ale costurilor 
de producție. în consecință, un 
kilogram de carcasă de came de 
porc ar trebui să coste aproxi
mativ 80.000 de lei. Un alt motiv 
îl constituie, în opinia producăto
rilor, prețul prea mare practicat 
de crescătorii de porci autohtoni 
care nu este justificat. „în con
dițiile în care carnea de porc

este subvenționată de către stat 
cu 10.000 de lei/kg, prețul de 
65.000 de lei/kg nu este justifi
cat”, este de părere Mitcea Raț, 
administratorul unei societă# de 
procesare a cărnii. în replică, 
Gntorghi Dacuz, președintele pa
tronatului crescătorilor de porci 
din județ, susține că statul ar tre
bui să introducă o taxă vamală 
de 20 la sută, pentru importurile 
de came de porc. „în acest fel 
creșterea porcilor, care a devenit 
un domeniu deficitar, ar fi în
curajată. De asemenea, este ab
solut necesară menținerea taxei 
vamale de 40 la sută, aplicată 
produselor congelate din came 
de porc aduse din afara țării”, 
susține Gheorghe Cacuz.

A

clara.pasOlnfbrmmedla.ro
mailto:lna.jurcone@informmedia.ro
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Istoricul france? Jules Michelet 
, „Istoria Revoluției Franceze*) (n,

....... ......■■<'■.., • 
scrtftofui Hodor Mlhâftovlci Dos**

4WM*) (n. 11.11.1821 stfl nou) (st
3B.10.1821-m.29.01.16M) ;
1P45 - 9-a născut actrița Mia Ferrow 

1843 - S-a născut actorul Joe Pesci

Soluția Integramei din nu
mărul precedent:
P - L - MACAC - VU - A 
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INCA - COCA - A - ALEI - 
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UTAN - ETUI - STI
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Ambulanța961
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4

ACASĂ

Sport. Meteo

a nai Prezintă : >b30

TML Sport

erădxnă
SUA 1993), 

Tony Curtis, 
Harty, Greg 

iade Cohen.

MMtfOhrifer.
1995).
IxtaUterteadkaă 
feîrtuare) 

rid TVR. Sport.

Sub pacatoe crimei
, SUA 1995). Cu: 

lay Irwin, Elizabeth Bar

ite West Regia 
Rodnunsky. Când 

săourmă-
pe Tracy, sofia 

soț gelos.

730 Știrfe PRO TV. Sport. 
Meteo. Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul oare aduce 
Cu: Dan C. 

Mihăilescu
9rt 5 Tânăr și neliniștit. 
0Cu: Eric Braeden, Jo

shua Morrow, Laureen 
Bed, Doug Davidson, 
Peter Bergman 
Heather Tom, Nicole 
Thomas Scott 

! 1030 Doctorul de suflete 

! 1145 Zâmbete
Btotr-o pastilă 

; 12:15 La Bloc 
1330 Ștofe PRO TV. Sport

Meteo 
13:45 Zkkil tăcerii (thriller, 

«coproducție, 1998) 
râOîâr. șinefeiștit ( u: 
SEric Braeden, Joshua

Morrow, Laureen Bell 
Doug Davidson, Pete- 
Bergman, Heather Tom, 
Nicole Thomas Scott 

! 1730 Ștofe PRO TV. Sport

Meteo 
I7451eo 

j IMO Ștofe PRO TV. Sport

630 în gura presei (reluare) 
730 Obervator. Cu: Sanda 

Nicola
830 Canalul de știri 

1030 în gura presei 
10308eneyHU 
1130 Concurs intoradhr 
1200 Sue Thomas
1330 Observator. Cu: Simona 

Gheorghe
1345 Divertisment Cei mai 

frumoși ani
1630 Observator. Sport Me

teo
1645 Vhwe-Atrăicupasi-

Stme. Ce însemnă să 
trăiești? Să lupți, să 
suferi, să pierzi, să 
câștigi... Dar dragostea 
adevărată triumfă întot
deauna. Un portret 
duke-amărui al provin
ciei italiene, o realitate 
socială în care

; aspirațiile cele mai pro
funde urmăresc în
deosebi sentimentele

1745 9595-Te tovațăce să 
fad

1930 Observator. Sport Me
teo

530 Pcrreștiri adevărate (re
luare)

630 Pădurea blestemată 
S(reluare)

8:15 Ciocolată cu piper (re- 
GUuare)

.’ 9:15 Rubi (reluare) 

10:15 Rubi (reluare) 
1130 Exftwapnto Anastasia 

(reluare)
___ i îngerul nopțfi. Cu: Ce- 

Bsar Evora, Angelica 
Rivera, Jorge Salinas, 
Alejandra Banos, Patri
cia Navidad, Adriana 
Fonseca, Rene Strickler 

1330 Răzbunarea. Cu: 
SGabriela Spank 

1430 Pisica săfaatid Cu: 
HMartene Favela 

1545 Pădurea 
QbtestBnată. Cu: Edith .

Gonzălez, Gabriel Soto, 
Adamari Lripez, Jaime 
Camil, Ludwika Paleta, 
Maya Mishalska, Maria 
Sorte

1730 Poveștiri adevărate 
1755 Vremea de acasă 
1830Gitenas. Cu: Saul 

HLisazo, Dolores Heredia

1230

730 Școala micilor vrăji- 
Eftoare (reluare)

730 Simba junior merge la 
EJNew-York

830 Teleshopping (reluare)
830 CeZar și foa
930 Rebelii

1030 Tonomatul DP 2
1130 dnd minute de cutată

11:45 Pasiuni
n-ari fi^w«cp«r»
1245 Te vezi din Banat
1330 Teleshoping
1400 Sire nergeLa

Nea oii
islamicilor

1530 împreurâ In Europa 

1630 Zona de conflict 
1630 Cind minate de cutară 
16:45 Jurnalul TVR. Sport

1730 Rebelii
17:55 Eurodspecer
1830 Jumaiul Euronews pen

tru România
18:15 Ond minute de cutară 
1830 Minorită|i sub Hei dic

taturi
1930 Meria Bonita
19:55 Euro-Aspecer

Cu: Gordon Cir- r

ft La Bloc 
CȘfrfe PRO TV. Sport

^ufitCu: Dylan Walsh, ; 

JulianMcMiahon, John > 
||Hensley, Valerie Cruz, * 

Roma Maffia, JoeȘ

Ștofe PRO TV. Sport

20(15 Le Moutard Me Mont 
«Aj Ns (comedie. 

Franța, 1974). Cu: Pierre 
Richard, Jane Bitkin, 
Claude Pieplu, Jean 

, s, Martin.
j 2230 Observator. Sport
i. Meteo. Abordarea știr- 
{ • Jor este mult mai di

rectă decât până 
M-icum.

Soțul nwu udțpșul 
(thriller, SUA, 

1). Cu: Colin Friels, 
Sacks, Goeff 
Chris Haywood.

1:10 a.m., 27 Ianuarie,

i

j’.-

■ 'f

>
i

Infem 
, Canada, 2004).

Gordon Currie, Fri
da Betrani, Michael Ek
lund, Philip Granger, 
NkoHette Sheridan (re- ;

. • f

I
I

(thriller, ! 
1998)

F;' 
I ': In timp ce 

dormea. A fost posHI 
"ca milionarul Andrew 
: Kalajzich, să fi aranjat 

Ca sofia sa să fie 
Omorâtă In timp ce el 1

Wwm gura pusei

MOORtix. Cu: Barbara Mori, 

gEduardo Santamarina, 
Ana Martin, Jaqueline 
Bracamontes, Sebastian 
Rulli. Josefina Echanove, 
Antonio McocHn

2230 Ciocolată cu piper. Cu: 
gMurilo Benldo, Mariana 
. Ximenes, Marcello No

vacs, Osmar Prado, Lilia 
Cabral, Priscila Fantin

2330 Extravagante 
ElAnastesia. Cu: Norids 
' Batista, Juan Pablo Ra- 

ba, Kiara, Hilda Abra- 
hamz, Dora Mazzone, 
Saul Marin, Luciano 
D' Alessandro, Crisol 
Carabei Gustavo Rodrf- 

' guez, Mayra Alejandra 
0:15 Răzbunarea. Cu: 

«Gabriela Spank, Josă 
. Angel Llamas, Maria 

Helena Doering, Orian- 
*’do Miguel, Catherine 

Siachoque, (Urban 
Gardfalo

î

20® Dragul de Raymond. In
«distribuție: Ray Romano, 

Patricia Heaton, 8rad 
Garrett Doris Roberts, 
Peter Boyle. Regia Philip 
Rosenthal

2030 Palatele lumii 
2130 Omul Antre scrftși 

moft
2138 Jumaiul TVR. Sport 

Meteo
1230Jumaiul Euronews pen- 

” fru România

22:15 Capcana (dramă, SUA, 
TH 993). Cu: Michael 

. . Biehn, Sarah Trigger, 
Nicolas Cage, James 

. Cobum, Peter Fonda, 
Charlie Sheen.

030 Colecționarul 
«țtesufete

050Dragul de Raymond. în
EȘlisttibuțte: Ray Romano, 

Patricia Heaton, Brad 
Garrett Doris Renerts,

" -r Peter Boyle. Regia Philip 
Rosenthal

T

>

|lte de conducător și ^ădal,

i să rezolvi o serie de. 
pentru viitorul tău și

snil sau asociații v 
lipsa ta de comuni

; Sunt necesare câteva investi 
( nemulțumirile ce te pot împiec 

:• ’jNnbițioasele plaiuri. ‘ -v-

Capricorn ______ __ _____________________ ____
Sensibilitatea față da Pșă jdîn jprul tău Va 
cunoaște o puternică intensificare, fapt ce îți 
poate prilejui o sene, de probleme.

te lăsa dominat de sentimentele tale cam 
td sunt rănite te iJot face să te. cerți rău pu d 
Vdln jur.

W de responsabi Iitățile pe Ca» 
cu pwhadabftă și

o discuție de-
eacepBieș»

o zi perfectă pentru a te ocupă pe. ține. Fă 
ce îți trece prin cap. GândeștS-te la oe vei 
șl cum vei acționa după ce te vei odihni. 

X.' -s'*. '■ -‘i

Vtoătpr_____ _
.^Jj^^^bucura cte

W don să te distrezi și hu va tre
“ - și să cunoști multe persoane, să îți faci relații noi.

,to.»

I DEVA

PRIMA TV
0745-08.00 Observator

Deva (r)
1635-1645 Știri pe scurt 
22.30-2330 Observator.

730 Teleshoping
730 Esenzze 
7:55 Sport cu Florentina 
83C Teleshoping
830 Ed
930 Dragoste 
0și putere 

1030 Kensky Show 
1055 CLIP ART 
1130 Monica 
12#) Casa noastră 
123(JTeleshapplrig 
1255 Bani la greu 
1325 Roseanne 
13501 ODping 
1-425 Ed. Cu. 1 mas Ca-

Efcanagh, Julie Bowen, 
Josh Randall 

1520 Focus Cu: .knea Dinu
5 Dragoste

15:MCaT«a 
de râs 

1630 Trăsniți 1h
HNATO

1650 Kensky Show. Emisiune 
de Avertisment

1830 Focus. Sport Meteo.
Cu: Cristina opescu 

1930 Monica. Prezintă Moni
ca Puiu

2OD0iSxinjl dagostei
, (comedie, SUA 1992).

- Cu: Tate Donovan, San
dra Bullock. Mary Mara. 
Regia: Dale Launer.

2230 Triksnlfi to NATO 
2230Focus Plus. Cu.-Silvia

Trcula
23ri5 Obsesia (thriller, SUA 

T41996). Cu: Victoria Prin- 
. cipal, Robert Hays, 
Cnristopher Lawford. 
Regia: Larry Peerce. 
Deși căsnicia a început 
cum nu se poate mai 
bine, Kate (Victoria Prin- ‘ 
cipal) descoperă că 
Soțul ei, ofițer de poliție, 

. >*devine " 
K^^utabil.

: măsură ce trece timpul, j 
to cele An urmă ea de- < 

. I tide să 11 părăsească și 
să încerce să Șl refacă 

Viața
130 Hot Night Party 
130 Focus. Sport Meteo

830 Joey. Cu: Matt Leblanc, 
Q Paulo Costanzo, Drea 

De Matteo
825 Dragoste nebună

I4(comedie, SUA 2003). 

Cu: Laura Harring, Roy 
Wemer, Gerardo Meija 

1035 Pootie Tang (comedie,
«SUA 2001). Cu: Chris 

Rock, Lance Crouther 
1130 Vacanța de Crăciun

«(comedie, SUA 1989). 
Cu: Chevy Chase 

13:10 hsute dragostei (ro-
Idmantic, Italia, 2003) 

1530 Semne (thriller, SUA
122002) 

1650 RFK (dramă, SUA
«2002) 

1825 Banda Olsen și submar-
«inul (aventuri, Danemar

ca. 2003) 
2030 GigH (comedie roman-

Tătică; SUA 2003). Cu: 
Jennifer Lopez, Ben Af
fleck, Terry Camilleri 

2230 Drum todris (thriller,
I4SUA 2003). Cu: Ray

Wise, Alexandra Holden 
2325 Confesiunile unui agent 

«de pariuri (dramă, SUA 
. 2002). Cu: David

Krumholz, Tory Kittles 
130 Scris cu sânge (thriller, 
«SUA 2002). Cu: Michael

Weiss, Peter Coyote

j 09.00-1130 Reluarea emisi
unilor de marți 

20.00 Știrile TELE 7 Deva 
20.10 Suntem aid pentru 

tine (partea I) 
21.00 Publkhate 
2135 Suntem aid pentru 

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

r din c» în ce mal ‘ 
iii și abuziv, pe i

•f 
1030 Schi alpin: CM, la Bormio, > 
Italia. Masculin, slalom uriaș, 
manșa întâi (Kve) 1130 Schi alpin: 
CM, la Bormio, Italia 1230 Stat
ion: CM, la Torino, Italia 13>6 Schi 
alpin: CM, la Bormio, Italia 1430 
Sdii alpin: CM, la Bormio, Italia. 
Masculin, slalom uriaș, manșa a 
doua (live) 1530 Trial: CM de sală, 
la Toulouse, Franța (reluare) 
1630 Siatlon: CM. la Torino, Italia 
1730 Fotbal: Drumul către CM An 
Germania 1930 Siatlon: CM, la 
Torino, Italia. 2030 Fotbal: Liga 
Campionilor ■ optimi de finală 
2130 Omnisport: Casa Italia (re
portaje) 21:15 Călărie: CM, la Bor
deaux, Franța. Concursul de sări
turi peste obstacote (reportaje) 
21-15 Golf: Circuitul US PGA

12.15 Misterele părintelui 
Dowling

■ 13.00 Fiicele lui McLeod 
14.00 Păstrează-fi visull 

(dramă, Marea Bri-
1 tenie, 1986)
11545 Valul ucigaș (acțiune, 

J SUA, 1997)
1730 Neglijență criminală

, (dramă, SUA, 1984)
19.15 Cadavrul din piscină 

(comedie neagră, SUA, 
2004)

’ >21.00 Fikeie lui McLeod 
2230 Brigada de poliție 

>: 2330 Jordan
0030 Stare de spirit (dramă, 

SUA 1998)

DISCOVERY
12.00 ■-•■■jraț- artreniă

: 13.00 Vânătorii de mituri
i 1430 Inginerie la superlativ
! 1430 Mapnăfli masive

, 1530Denstnibțămwl 
mofțH

i 1630 totehil de gheață 

1730 Istorii neehjddate
, ' 1830 Aventuri la pescuit

' 1830 John Wlteon șl un safari 
cu unalța

' 1930 Mașini extreme
> ■ 1930 Istorie virtuală

12030 Tehnologie extremă
12130 OKima «wl far
; 2230 De ce dau greș serviciile 

secrete
2330 Medicii lui Hitfer.
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0 Contribuabilii nu sunt obligați să 
depună declarație de venit la organul fis
cal competent, dacă obțin numai venituri 
sub formă de.salarii, pentru activități 
desfășurate în România, a declarat Ml- 
haela Botdor, purtătorul de cuvânt al 
DGFP Hunedoara. (G.P.)

0 Organizațiile care au idei sau proiecte 
relevante pentru cele 3 domenii ale pro
gramului (învățământ, restaurarea mon
umentelor, o Românie mal curată) sunt 
invitate să îșl trimită propunerile, prin In
ternet sau prin poștă în cadrul progra
mului „Conriex pentru viitor". Detalii apar 
pe site-ul www.connex.ro/oentruviitor. 
Termenul limită de trimitere a propune
rilor este 18 februarie 2005. (IJ.)

Asigurări plătite retroactiv
Deva (I.J.) - Dacă nu ați plătit con

tribuția la fondul asigurărilor de sănătate 
și v-ați Îmbolnăvit, legea vă oferă posibi
litatea să deveniți asigurat plătind retroac
tiv, „Legea permite, de la 1 februarie, să 
se poată plăti pe 3 ani retroactiv o con
tribuție de circa 8 milioane de lei (6,5% din 
salariul minim pe economie) care include 
și penalități. Ceea ce înseamnă cu puțin 
peste 200.000 de lei lunar”, explică ec. Eca- 
terina Cumpănașu, director al CAS Hune
doara. Suma de 8 milioane lei este valabilă 
numai dacă persoana nu are alte venituri, 
înainte de a plăti, trebuie obținută o ade- 

-verință de la Administrația Financiară din 
>g£ț care să rezulte veniturile asiguratului.

Dacă veniturile sunt mai mari decât sala
riul minim pe economie (In prezent de 3,1 
milioane de lei), suma care se va plăti la 
fondul de asigurări de sănătate va crește 
corespunzător (6,5% din venitul respectiv)'

(Foto: Ina Jureone

Discuțiile pe teme 
culturale facobîăetul întâl
nirilor lunare ale membrilor 
cluburilor W literatură și

■ ■

■Jț''

Veninul ■ mai scump decât aurul
Un gram de venin de viperă este echivalentul a aproximativ 80 de grame de aur
Tiberiu Stroia
E-MAIL: tlberlu.strola©lnformmedla.ro

cHiu pentru cei interesați d" rtetiwea 
unui ’ban în plus. (foto wwvs)
_ . . ------------------------------- ------

1

Deva - După creșterea 
melcilor, o altă afacere în
cepe să prindă contur în '' 
mințea întreprinzătorilor... 
Creșterea viperelor. Afac
erea este ademenitoare, pen
tru că poate aduce venituri 
considerabile fără mari bătăi 
de cap.

CostQl ridicat al veninului de 
viperă și cererea destul de mare 
existentă pe piața mondială face 
dintr-o fermă de creștere a 
viperelor o afacere deosebit de 
profitabilă. Prețul unui gram de 
venin de viperă este cotat la 
bursă la sume cuprinse între 800 
și 1000 de euro. Dacă ținem cont 
de faptul că o viperă produce 
aproximativ 1,5 grame de venin

Creșterea viperelor aduce profit, 

pe an, o fermă de 200 de exem
plare ne poate aduce circa 300 de 
grame de venin. Adică un pro
fit brut de peste 250,000 de euro 
pe an! Acesta este de altfel și 
motivul pentru care foarte mulți 
întreprinzători au luat cu asalt 
Centrele de Consultanță Agri
colă pentru a obține informații 
despre înființarea unei astfel de 
ferme. Un avantaj al acestei 
afaceri este posibilitatea ac
cesării unui credit neram
bursabil SAPARD. La ora actu

ală, prin acest program se pot 
obține între 5.000 și patru mi
lioane de euro. Totuși trebuie 
avut în vedere și faptul că înfi
ințarea unei crescătorii de 
vipere costă minimum 20.000 de 
euro.Viperele se pot crește în 
terarii de sticlă, fiind hrănite cu 
șoareci. O femelă poate da

naștere la circa 10 pui. Veninul 
de viperă este foarte căutat de 
către toate fabricile de medica
mente și de institutele de cer
cetare din lume. Din acesta sunt 
preparate medicamente pentru 
tratarea epilepsiei, ulcerului, 
icterului, hemofiliei și mai nou 
a cancerului.

,....ij...

j minimum 20.000de euțo 
VOLTARE: pracdc nelimitat

. FACTORI Dt RISC: necunoașterea tehnologiei de creștere. 
Este recomandat ca înainte de a începe să investiți să con
sultați un specialist în creșterea viperelor 
POTENȚIALI CLIENȚI: fabricile de medicamente 
POSIBILIlAll DE FINANȚARE: există programul SAPARD 
care vă acoperă jumătate din investiție. Atenție însă! Planul 
ide atederl mtocmît presupune să aveți o rețea de corner 
claMzare a produsului finit

<

Cum vă echipați mașina de iarnă
Anvelopele de iarnă și lanțurile nu trebuie să lipsească din dotare

Obligațiuni devene la bursă
Deva (C.P.) - A doua emisiune de 

obligațiuni emise de municipiul Deva va 
fi tranzacționată prin sistemul electronic 
al Bursei de Valori București. Programul 
ședinței de tranzacționare este între orele 
11,00 și 13,00, zilnic, de luni până vineri. 
Emisiunea de obligațiuni municipale De
va are o valoare, totală de 19,16 miliarde 
de lei, valoarea nominală a obligațiunilor 
fiind de un milion de lei. Data emiterii 
acestor obligațiuni este 14 octombrie 2004, 
iar cea a scadenței este 30 septembrie 2008. 
Rata dobânzii este variabilă, iar plata 
dobânzii se face -semestrial.

Societatea Preț variație

Ina Jurcone
E-MAIL: ina.jurconeffllnformmedla.ro

Deva - Pregătirea mașinii 
pentru a nu întâmpina pro
bleme cu gerul și zăpada 
este importantă. Chiar dacă 
circulați doar prin localitate 
sau intenționați să faceți o 
călătorie mai lungă, este 
bine ca mașina să fie 
echipată corespunzător.

înainte de a pleca la drum 
faceți o verificare mecanică la: 
baterie, antigel, ștergătoarele și 
lichidul de spălare a parbrizului, 
sistemul de aprindere, ter- 
mostatul, luminile, sistemul de 
evacuare, radiatorul, frânele, 
dezaburitorul, nivelul uleiului. 
Mențineți pe toată perioada 
iernii nivelul de combustibil al 
rezervorului cel puțin la 
jumătate. „Este necesară 
achiziționarea anvelopelor de

iarnă. Șoferii trebuie să se asi
gure că au răzuitor de parbriz și 
o mătură mică pentru ștergerea 
gheții și & zăpezii, Lanțurile an
tiderapante sunt foarte impor
tante în această perioadă. Poate 
pare deplasat, dar este bine ca 
la plecarea la drum mai lung să 
aibă fiecare în mașină 6 rezervă 
de mâncare, îmbrăcăminte 
groasă, o pătură, lanternă cu ba
terii de rezervă, trusa de prim- 
ajutor și briceag, medicamente 
uzuale”, precizează Tiberiu 
Szok, mecanic auto.

Pe timp de iarnă nu este ex
clusă posibilitatea ca șoferii să

rămână blocați în mașină în 
timpul unei fiirtimi. în acest 
sens, specialiștii avertizează ca 
șoferii să nu părăsească mașina 
pentru a căuta ajutor.

Mai mult, este necesar șă 
atârnați o haină colorată de 
oglinda retrovizoare, să se 
pornească motorul mașinii circa 
10 minute la fiecare oră, să se 
păstreze conductele de evacuare 
curățate de zăpadă. Chiar și 
mișcarea este importantă, pen
tru repunerea în circulație a 
sângelui. Dacă în mașină sunt 
mai multe persoane este reco
mandat să se doarmă pe rând.

feaoiMfi antraefapante - 400.000 - 1.500.000 lei
Răzuttor parbriz - 15.000 - 30.000 lei
Lopată zăpadă - 350.000 lei

Cazierul fiscal
Deva (C.P.) - Cazierul 

fiscal al firmelor va avea 
înscrise doar datele privind 
sancțiunile rămase defini
tive și irevocabile și nu va 
mai conține informații 
privind măsurile de exe
cutare silită. Persoanele fi
zice și asociațiile familiale 
care desfășoară activități 
independente vor plăti pen
tru eliberarea cazierului 
fiscal o taxă de 50.000 de 
lei. Cazierul fiscal repre
zintă evidența persoanelor 
fizice și juridice, precum și 
a asociaților, acționarilor și 
reprezentanților legali ai 
persoanelor juridice, care 
au săvârșit fapte sancționa
te de legile financiare, fis
cale și vamale sau care pri
vesc disciplina financiar- 
fiscală. Această evidență a 
fost introdusă în apul 2001 
pentru a preveni și com
bate evaziunea fiscală.

închidere (lei/acț)(%)
1. SNPPttRSM 3980 -4,78
2. SIF1 BANAT-CRiSANA OtMlt
3.TLV IfflW -6,06
4. BRD 48600 -3
5.; ÎMPACI 8350 -6,18
6. AZOMUREȘ 5250 -2,78
7. ANTIBIOTICE ÎA$l 7300 -5,19
8. ROM PETROL 1130 - 2,59

RAFINARE (RRC)
9. HABER OPElt
10. BCCARPATICA 6550 S -5,07
11. DECEBAL oprit
Rubrfcâ realizați de SVM IFB HMWES1rSA DE-
VA, b-dutDecebal, bl. R, pa 
tel.: 221277.

tîar(Hngă QUASAR),
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Cursul de referință ai Băncii Naționale a României în data de 9 februarie 2005
Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian < forint
BNR 36.975 29.016 53.805 23.707 152

Cursul fafuR pra de băncile din Deva HWB februarie 2005
Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian forint

C V C V G V • C V C V ■
BancPost 36.900 37.400 28.850 29.300 53.500 54.500 23.500 24.300 148 156
BRD 36.700 37.600 28.650 29.540 53.140 54.890 23.360 24.190 144 157
Banca Transilvania 36.850 37.350 28.862 29.362 53.600 54.400 23.685 24.060 150 154
Raiffeisen Bank 36.850 37.550 28.750 29.550 53.500 54.700 23.520 24.110 146 156
Cursul valutar praistlcat mi eshele de schimb valutar din Deva ■:
Star Exchange 37.000 37.400 28.400 28.700 53.000 55.000 23.500 25.000 148 153
Herdan Exchange

r . . . ■ . .
36.600 37.000 28.700 29,000 52.500 55.000 23.000 24.700 145 153

http://www.connex.ro/oentruviitor
tlberlu.strola%25c2%25a9lnformmedla.ro
ina.jurconeffllnformmedla.ro


miercuri, 9 februarie 2005—

0 Doi tineri din Rapoltu Mare 'au furat 
din incinta Liceului „Angliei Sallgny", din 
Slmerla, bunuri în valoare de mai bine 
de 12 milioane de lei. Este vorba de Râul 
B., 17 ani, și Sergiu M., de 18 ani. Au 
fost dibuiți de Poliția TF Slmerla. (V.N.)

0 Polițiștii din Geoagiu, împreună cu spe- 
cialiști din cadrul SC Electrica Banat SA 
- CRC Orăștie, au depistat mai mulți 
cetățeni din localitate branșați ilegal la 
rețeaua de energie electrică, intre aceștia 
se află Tibi T., Armin P., lan L., Adrian 
S., Constanța V., Nlcolae G., Dorel I., Ghe- 
orghe S. (V.N.)

0 Din linia CF curentă dintre Ilia și Do
bra au fost furați recent 30 de metri șină 
de cale ferată, în valoare de 6,3 milioane 
de lei. Polițiștii au stabilit că hoții sunt 
loan R., 54 de ani, Alexandru D., 32 de 
ani, ambii din Dobra, și Daniel P., 26 
de ani, din Șoimuș. (V.N.)

Tiberiu Stroia
EMAIL tiberiu.stroia@tnftxmmedla.ro

Eterna șl jefuita 
Românie

-**-i*~

Comșndamșptul de Jan 
darmi Județean, prin 
structurile de ofcdtne pt 
hlică din subordine aU 

' legitimat 236 de per
soane, dih(care 76 au* 
fost avertizate, iar 48 
sancționate >i .

Avalanșa anchetelor penale, declanșate 
în ultimele zile, împotriva unor persoane 
care până mai ieri erau cei mai puternici 
oameni din țară, au creat o imagine 
apocaliptică a jafului petrecut în Româ
nia. Corupția începe să-și etaleze fiii. Iar 
ceea ce este și mai grav este faptul că 
forța ei venea din zona Puterii. Care pu
tere își lua partea ei din jaf. După care 
ne vorbea cu lacrimi în ochi despre viața 
de iad a pensionarilor. De aceea astăzi, 
misiunea lui Băsescu de a strivi sistemul
mafiot din România este aproape imposi
bilă. Și asta deoarece, mulți dintre cei 
aflați în cârdășie cu mafioții sunt tot aco
lo. E adevărat că sunt în Opoziție, dar as
ta nu are prea mare importanță.

/Vesta este de altfel motivul pentru care 
Băsescu cere atât de categoric alegeri anti
cipate. Mai ales acum când cota de popu
laritate a Alianței D.A. se apropie de 70 la 
sută. Pentru că numai cu o puternică 
susținere politică, actualul președinte, va 
putea lovi în plin pe cei care se ascund 
după funcții de deputați sau senatori.

Nemulțumit de poliție și jandarmi
Primarul Iosif Blaga află de spargerile din oraș din presă
Daniel I. Iancu
E-MAIL daniel.Iancu@infonymedia.ro

Orăștie - Ca urmare a 
spargerilor înregistrate în 
ultimul timp pe raza mu
nicipiului Orăștie, primarul 
Iosif Blaga s-a arătat 
nemulțumit de faptul cum 
este asigurată ordinea și li
niștea publică în localitate 
de către instituțiile 
abilitate.

„Din păcate, am aflat despre 
spargerile produse in ultimele 
zile de la un redactor de la ra

dio și este regretabil că eu aflu 
de la presă aceste chestiuni și 
nu de la cei care trebuie să mă

informeze”, a de
clarat edilul-șef al 
municipiului O- 
răștie. „Mi-am ex
primat de multe 
ori nemulțumirea 
față de modul în

losif Blaga. se acționează
de către organele

In drept pentru menținerea or
dinii și liniștii publice. Din pă
cate, comunitatea se uită Întot
deauna către primar, deși pâr
ghiile nu sunt la îndemâna aces

tuia; el doar colaborează cu po
liția și jandarmeria. Există o co
laborare bună cu acestea în mul
te planuri, dar nu în suficientă 
măsură. Ceea ce mă mai supără 
puțin este faptul că, deși unii 
consilieri atrag atenția execu
tivului asupra unor lucruri ieșite 
din normalitate care se petrec în 
oraș, în momentul în care le spun 
să chemăm poliția și jandarmeria 
pentru a-și expune punctele.,de * 
vedere, ei nu răspund acerifii te- 
demn. Cred că și opinia publică, 
și Consiliul Local ar trebui să 
aibă o poziție mai fermă”, a mai 
apreciat losif Blaga.

Acțiuni 
intensificate

Deva (V.N.) - Printr-un 
comunicat de presă semnat 
de col. Viorel Sălan, co
mandantul Comandamentu- 
lui de Jandarmi Județean, 
ni se face cunoscut că, In ul
timele zile, prin structurile 
de ordine publică din sub
ordine, unitatea și-a inten
sificat acțiunile pentru com
baterea fenomenului in
fracțional și contravențio-

IBWWț ui «raț 1 un 11 e moft- 
tane Straja și Paring, unde 
s-a constatat o creștere a 
numărului de turiști.

Până atunci însă sunt sigur că vor 
apărea noi și noi dosare. Care vor întregi 
tabloul jafului generalizat, existent în 
România celui de-al treilea mileniu.I

Nu sunt rentabile și 
eu personal aș 
încerca să-mi rezolv 

problemele financiare 
prin alte mijloace. Cei 
de la casele de amanet 
urmăresc doar propriul 
lor avantaj și câștigurile 
pe care mizează să le 
obțină.
LazAr Trifon, 
Deva

Depinde de situația fi
nanciară a fiecăruia. 
Dar, oricum, este vorba 

de sume destul de mici 
de bani și nu cred că 
acestea te pot scoate din 
impas. Cred că este mai 
bine să apelezi la pri
eteni decât la casele de 
amanet.
Otiua P., 
Deva

SPITALUL MUNICIPAL ORĂȘTIE

Purlu i.i 1 ’• CIMaM 1.
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Având în vedere că 
este vorba doar de 
sume destul de mici de 

bani, de multe ori aceste 
case de amanet ar putea 
fi o soluție. Este doar o 
soluție de moinent, dar 
oamenii nu trebuie să-și 
facă din acest lucru o 
obișnuință.
Qheorshe,
Deva

Cei care doresc să 
amaneteze lucruri 
trebuie să chibzuiască 

foarte mult Înainte de a 
face acest pas pentru că 
mai mult se îndatorează. 
Cel mai indicat ar fi să- 
și împartă veniturile ast
fel încât să nu se ajungă 
la situații disperate.
Ana, 
Deva

Am o aversiune față 
de împrumuturi și 
nu accept ideea de a a- 

vea datorii nici măcar 
pentru o clipă. Dacă nu 
mă pot descurca decât 
apelând la ajutorul altora 
mai bine stau în banca 
mea și aștept până când 
am suma respectivă. 
Nicolae Cmende,
Deva
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SPORT

0 Mln Slmota, patronul, echipei Jiul, a 
declarat câ fotbaliștii săi au nevoie de 
uri psiholog, pentru a putea trece* mai 
ușor peste momentele dificile. Noul 
tehnician al .minerilor", Gigi Mulțescu 
nu este insă de acord cu aducerea unul 
psiholog la echipă. „Antrenorul este cel 
mai bun psiholog al echipei. El simte 
când ceva nu funcționează bine și tre
buie să ia măsurile care se impun", a 
spus Mulțescu. (C.M.)

0 Alex lllucluc, cel de-al treilea portar 
al Jiului, și-a manifestat dorința de a pă
răsi echipa. Motivul intenția de despărțire 
este că talentatul portar a prins de foarte 
puține ori postul de titular, dirt cauza fap
tului ca Dumitru Hotoboc s-a aflat Intr-o 
formă de zile mari. Antrenorul Gigi Mul
țescu a declarat că respectă decizia lui 
lliuciuc și că nu se va opune dacă aces
ta va dori să plece la o altă formație. 
(cM

Pleșan dorit de Fenerbahce
Craiova (MF) - Mijlocașul echipei Uni

versitatea Craiova, Mihăiță Pleșah; a de
clarativă la toate meciurile pe care for
mația pregătită de Pavel Badea le-a dispu
tat hi cadrul turneului de pregătire din An
talya a fost urmărit de un reprezentant al 
clubului turc Fenerbahce. „Am fost urmă
rit la toate meciurile Universității de un 
reprezentant al clubului Fenerbahce, chiar 
am dat și interviuri turcilor. Ieri am avut 
o discuție cu vicepreședintele clubului, 
care este și proprietarul hotelului unde 
suntem cazați. S-a interesat de mine și spu
ne că ar fi dispus să mă ia la Fenerbahce 
din această iarnă, insă să mă lase până in 
ară să joc pentru Universitatea’’, a spus 

Pleșan. în această iarnă, de serviciile 
ulătorului Mihăiță Pleșan s-au mai arătat 
interesate două formații din prima ligă 
turcă, Galatasai r, pregătită de Gheorghe 
Hagi, și Beșiktaș, unde mai evoluează up 
jucător român Daniel Pancu.

Interul Renata Tătăran (la minge) a fost una dintre cele mal bune jucătoare ale U. Remin în dubla cu echipa maghiară HC Beckecaaba.

Jucătoarele U. Remin au jucat excelent în dubla cu echipa maghiară HC Beckecsaba
OlPRIAN MARINUț

E-MAIL: cipriar, .mari 'Ut®"iformmedle.r<>

Deva - Ultimele parri.de 
susținute de U. Remin Deva 
par să indice o metarizare a 

chipe rezultateleși pres
tația din teren anunțând că 
în scurt timp și tânăra “for
mulă* din prezent aur putea 
onora blazonul de “vipere 
galbene” cucerit de 
generația care a jucat două 
finale de cupă europeană.

După egalul scos în campi
onat In deplasare cu HCF Pia
tra Neamț, U. Remin a jucat 
peste așteptări și a câștigat am
bele partide disputate, luni și 
marți, pe teren propriu, in com
pania echipei din prima ligă 
maghiară HC fieckecsaba. In 
primul meci, susținut luni seară, 
devencele i-au surprins până și

pe conducătorii clubului, im- 
punându-se la un scor neaștep
tat: 34-28. "Nu ne așteptam ca 
tinerefe noastre jucătoare să. do
mine atât de autoritar și să câș
tige la o diferență așa de catego
rică, hi fața unei echipe din pu
ternicul campionat al țării veci
ne. S au mobilizat pentru a se re
vanșa în urma rezultatelor slabe 
din ultima perioadă și au de
monstrat că au progresat e- 
norm”, comenta Daniel Andro- 
nache, președintele U. Remin. fc

al doilea joc, disputat ieri dimi
neață, elevele antrem arei Mari
ana Tudora s-au impus la'doar 
trei goluri diferență (28-25), dar 
au fost momente în care au con
dus și la 10 goluri. “Viperele” au 
jucat bine două treimi din tim
pul fiecărei reprize, interval în 
care au fost folosite jucătoarele 
de bază, și mai modest pe finalul 
reprizelor, când s-a rulat în
tregul lot de jucătoare. S-au re- , 
marcat interii titulari Tătăran și 
Ivan, dar și jucătoarele folosite 
mai puțin Chirilă, Vădineanu și 
Răducanu. “Cred că decizia de 
a renunța la toate fostele ju
cătoare și de a întineri echipa a 
fost una inspirată. Sunt sigur că 
vom scăpa de retrogradare și că 
în campionatul viitor echipa se 
va maturiza și va fi in prim- 
planul campionatului, luptându- 
si pentru primele locuri”, pre
ciza Andronache.

Șase “vipere” la lotul 
de tineret

Mulțumit de rezultatele du
blei cu echipa din Ungaria , Da
niel Andronache, era încântat și 
de convocarea a șase jucătoare 
ale U. Remin la echipa, națională 
de tineret.

“Am primit un fax de la FR 
Handbal prin care am fost in
formați că jucătoarele noastre 
Smedescu, Ialomițeanu, Ivan, 
Vădineanu, Tătăran și Geană au 
fost convocate, pentru perioada 
13-15 februarie, ia echipa națio
nală de tineret a României. Con
vocarea la națională e o dovadă 
în plus că avem jucătoare valo
roase, astfel că sunt încrezător 
că vom face un joc bun sâmbătă 
în campionat în deplasare con
tra nou-promovatei HCM Ro
man și în meciurile urmă.< are”, 
afirma oficialul devean.
. J.S.' PI . ... z .

BogdanȘtefe». (BepW Buc.); 

Valentin (Rapid Buc); 

Rawus Moldovan (Rapid);

Antrenorul naționalei își dorește un rezultat bun cu Slovacia
ClPRIAN MARINUț

EMAIL: fiturian.mSrtnuteinMmimedia.ro

București ■ Selecționerul 
României, VictorPițurcă, a 
declarat la reunirea lotului 
pentru meciul amical cu Slo
vacia, care va avea loc ai, 
la ora 17.00, pe stadionul 
GSZ din Larnaca (Cipru) că 
este foarte important să 
pășească eu dreptul în noul 
său mandat.

„Nu mă interesează foarte 
tare rezultatul, dai- nu înseamnă 
că nu aș vr ea să câștigăm. Este 
foarte important să pornesc și să 
pornim cu dreptul, și vreau să 
văd potențialul unor jucători 
mai vechi, care nu au mai fost 
convocați de multă vreme, al un
or jucători noi și, în primul 
rând, o îmbunătățire a relațiilor 
de joc. Aș dori ca toți cei con

vocați să joace măcar o repriză”, 
a spus Pițurcă. Pițurcă consi
deră că nu trebuie să se dea

Nn mi Interesează foarte tare 
rezultatul, dar este important 
si pornesc fi să 
pornim 
cu dreptul

Victor PițuRCă.

.......... . .... ;... —
mare importanță problemei căpi
tanului de echipă.

„Simt în lot jucători cu mare 
experiență, until dintre ei va fi 
căpitan”, a spus Pițurcă. Selec
ționerul spune: că nu este supă
rat din cauza faptului că nu are 
la dispoziție în timp util lăți 
jucătorii convocați.

„Am avut surpriza să constat 
că deși timpul este foarte scurt,

nu pot avea la dispoziție toți 
jucătorii’ Echipele aflate în can
tonament în Turcia nu și-au 
trimis jucătorii la timp și în plus 
au fost probleme cu aeroportul 
din Istanbul, închis temporar 
din cauza vremii.

„în condițiile date, nu pot 
spune că mi-a fost dor să an
trenez echipa națională. Este in
admisibil să am jucătorii pentru 
două zile și de fapt nici atunci 
să nu-i am. îmi făcusem niște 
planuri, programasem un antre
nament important luni seară. 
Este foarte greu în condițiile as
tea, dar sper să fie mai bine la 
jocurile oficiale", a adăugat Pi
țurcă. Selecționerul a declarat că 
nu numai atacantul Nicolae Mi- 
tea este în-formă slabă, ci, și 
echipa sa de club, Ajax Amster
dam. „Sper să își revină la echi
pa națională”, a spus Victor 
Pițurcă.

. Daniel fcBe (RapM Buc.):

W Batan (Ștetttil Stud.):

Arii»; leneși (Spartak);
Răfyșn Ral fȘehțfor Donețk);

l,Nicet0eMitee ________
Adrian Iti» (FC Zurich);

.. (Stnafflo); .
Mitei ffitoof (Steaua);
Doripel Mynteanu (Steaua);
Danlâl ©prtța (Steaua);. -

Mihăiță PlenMfu(U.Craiova); 

Cocistafflih (jilefl (Almeria);
'1 i YOftiifîtfii ni ' '

f.

*

Clprtan PoptnsT.

Pregătirea CS Deva afectata de
Deva (CLM.) - Revenită sâm

bătă din cantonamentul de la 
Băile Herculane, Divizionara B, 
CS Deva are programat, azi, de 
la ora 14.30, în deplasare, un me
ci amical de verificare cu Dacia 
Orăștie (Divizia D). „Disputarea 
partidei e condiționată de starea 
terenului. Dacia a jucat, sâm
bătă, un amical pe acest teren și 
susține că e practicabil, dar dacă 
atunci când vom ajunge Ia foța 
locului vom constata că zăpada 
e înghețată vom renunța la 
meci”, comenta Romulus Gabor, 
antrenorul CS Deva. „Neam bu
curat de zăpadă în cantonament, 
pentru că am putut efectua o 
pregătire fizică foarte bună. 
Acum însă zăpada și frigul ne 
creează mari probleme, întrucât 
nu ne putem efectua în bune 
condiții pregătirea tehnico-tac- 
tică și programul de meciuri 
amicale”, a adăugat Gabor. Din
colo de starea terenurilor, tehni
cianul devean era îngrijorat de 
problemele din lot „Bunea s-a 
operat, E. Popa trebuie să repete 
încă o dată intervenția chirurgi
cală la umăr, iar Pepenar, noul

venit de la Corvinul, nu a șem- 
nat încă un contract, deși se 
pare cănegocierile sunt aproape 
de finalizare”, explica Gabor.

'X

parri.de
fiturian.mSrtnuteinMmimedia.ro
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0 Consiliul de Administrației al clubului 
Atalarita Bergamo a ratificat, luni, alege
rea lui Giacomo Randazzo ta funcția de 
președinte al grupării italiene. Randazzo, 
ta vârstă de 70 de «ii, este al 19-lea 
președinte al Atalantel.(MF)

Claudio Ranieri nu are probleme
Deși rezultatele Valenciei nu sunt concludente, italianul se bucură de sprijinul conducerii

Torino (MF) • A cantul echipei Juven 
tusTtafeo, Zlatan Ibinhimovici, accidentat 
la spate, nu va evolua in meciul amical 
pe care reprezentativa Suediei îl va disputa 
in compania Franței, miercuri, pe Stade de 
France, au anunțat surse din cadrul Fede
rației Suedese de Fotbal Selecționerul Lars 
Lagerback nu va convoca alt jucător In 
locul lui Ibrahimovici.

„Această absență ne pune probleme, dar 
Zlatan a decis să sate mai înțelept să nu 
vină ta iot și să se odihnească. El a acuzat 
dureți d spate în meciul cu Palermo. Am 
discutat cu el, voia să vină la lot, dar nu 
se afla la potential maxim”, a declarat 
selecționerul Suediei.

Pentru meciul de miercuri, Lagerbaeck 
contează pe trei atacant!: Markus Rosen
berg (Malmo), Marcus Allback (Hansa 
Rostock) și Mattias Jonson (Norwich).

Valencia (MF) - Președin
tele clubului Valencia, Juan 
Bautista Soler, a declarat că 
tehnicianul italian Claudio 
Ranieri beneficiază de spri
jinul conducerii grupării 
spaniole, adversara Stelei în 
16-imHe Cupei UEFA, infor
mează Marca.

„Claudio Ranieri beneficiază 
de tot sprijinul Consiliului de 
Administrație și al președinte
lui”, a declarat Soler. Acesta a 
făcut aceste declarații în timpul 
conferinței de presă prilejuită de 
anunțarea organizării meciului 
Valencia - Levante, ale cărui în
casări vor fi donate victimelor 
cutremurului și valurilor seismi
ce dm Asia. Președintele grupă
rii spaniole nu a dorit să se re
fere la situația echipei și la re
zultatele acesteia, preferând să 
discute doar de antrenorul ita
lian. „Valencia nu mai crede în

Valencia nu trece printr-o perioadă prea bună

titlu", scrie Marca, subliniind că 
noul obiectiv al echipei lui Ra
nieri este ocuparea unui loc care 
să-i permită calificarea în Liga

Campionilor. „Ultimele rezultate 
au fest sub așteptări, iar speran
țele la titlu s-au spulberat, mai 
ales că în ultima lună Valencia

nu a câștigat nici un meci. în urț 
mă cu două sezoane, când în lu
na ianuarie Valencia și-a pierdut 
speranța la titlu, acest lucru a 
afectat foarte mult jucătorii, care 
și-au pierdut concentrarea și 
forța. Atunci, acest lucru a avut 
repercusiuni în Cupa UEFA. 
Insă, acum, toată lumea spune 
că situația nu se poate repeta”, 
notează Marca.

Potrivit site-ului oficial al du
hului Valencia, trei jucători au 
suferit ușoare accidentări în me
ciul cu Real Sociedad de sâmbă
tă, scor 3 - 3. David Navarro a 
suferit o contuzie 1a torace, Xis- 
co a suferit o luxație intercosta- 
lă, iar Bernardo Cotradi a sufe
rit o dorsalgie (accentuată de o 
lovitură suferită luni dimineață 
la antrenament). Sursa citată 
menționează că medicii clubului 
Valencia speră ca acești fotbaliști 
să fie recuperați în câteva zile.

Castillo înlocuit cu LangoUa
Roma (MF) - Atacanta! echipei Cagliari, 

Antonio Langella, a fest convocat, luni, 
pentru a-1 înlocui pe Antonio Cassano in 
reprezentativa Italiei, care va susține un 
meci amical în compania selecționatei 
Rusiei, informează AFP. Lanșdla, în vârstă 
de 28 de ani, se află la prima convocare 
in naționala Italiei. Antonio Cassano, in 
"ărstă de 22 de ani, atacant al echipei AS 
Roma, Ia care este legitimat și Cristian 
Chivu, s-a accidentat în meciul cu Bologna, 
din etapa a XXIU-a a campionatului Italiei. 
Partida Italia • Rusia se va disputa, mier
curi, la Cagliari.

Arestări în cazul Fernando Montoya
O femeie a recunoscut că face parte din grupul de agresori

Medellin (MF) - Poliția co- 
lumblană a arestat o femeie
care a mărturisit că face 
parte din grupul care a par
ticipat In lima decembrie la 
agresarea antrenorului for
mației columbiene Once Cal- 
das, Luis Fernando Montoya, 
informează surse din cadrul 
poliției, citate de AFP.

Griselda Herrera a fost ares
tată în centrul orașului Medel
lin, astfel că numărul presupu
șilor membri ai grupului de 
agresori reținuți de poliție se 
ridică la cinci, a precizat gene
ralul Ruben Carrillo, șeful poli-

Absențe pentru
Mancini și Zenga nu

Milano (MF) - Antrenorul 
echipei Internazionale Milano, 
Roberto Mancini, nu va putea 
conta la meciul amical cu FC 
Steaua, care va avea loc mier
curi, la ora 15.30, la Como, pe 
opt jucători, aceștia' fiind convo- ■ 
câți la loturile naționale pentru 
partide interțări, informează 
site-ul grupării italiene.

Jucătorii Marco Materazzi și 
Christian Vieri au fost convocați 
la reprezentativa Italiei pentru 
meciul cu Rusia, de la Cagliari. 
Matias Cambiasso, Andres Bur- 
disso și Javier Zanetti s-au pre
zentat la naționala Argentinei, 
care va întâlni, la Dusseldorf, se
lecționata Germaniei. Fotbalistul 
sârb Dejan Stankovici va evolua 
în partida Bulgaria - Serbia Mun- 
tenegru, programată la Sofia,

ției locale. Carrillo a subliniat oficialul columbian, care a expli
că singurul membru al grupului 
de agresori care este încă în li-
bertate este persoana despre

Femeia a acționat cu grupul 
care l-a ataeat pe Montoya. Ea 
a avut un rol foarte important 

în agresarea antrenorului.

Ruben Carrillo

care se presupune că l-a împuș
cat pe antrenorul Montoya. „Ea 
a acționat cu grupul care l-a 
atacat pe Monțoya. Ea a avut un 
rol foarte important”, a declarat

cat că Herrera a urmărit-o pe so
ția lui Montoya.

Montoya, în vârstă de 47 de 
ani, a fost împușcat în gât, pe 
22 decembrie, în timp ce încerca 
să își apere soția, care fusese ur
mărită de doi bărbați după ce a 
retras o sumă de bani de la un 
bancomat. în urma acestei agre
siuni, Luis Fernando Montoya 
a rămas paralizat la mâini și Ia 
picioare. Formația Once Caldas; 
cu Luis Fernando Montoya la 
conducerea tehnică, a câștigat, 
în 2004, Copa Libertadores și a ju
cat finala Cupei Intercontinentale.

Farul, în Cipru
Constanta (MF) - Compo- 

nenții echipei Farul Con
stanța au plecat ieri In Ci
pru, unde vor efectua un sta
giu de pregătire până pe 20 
februarie. Din lotul deplasat 
fac parte 23 de jucători. în 
turneul din Cipru au făcut 
deplasarea și noii jucători 
Viorel Gheorghe și Ionel Po
steucă, dar și fotbaliștii acci
dentați Liviu Mihat și Cos- 
min Pașcovici, ultimul ur
mând să facă drumul în câr
je. Antrenorul Petre Grigo- 
raș își va aștepta elevii în 
Cipru venind direct din Gre
cia, unde a făcut practică 
pentru școala de antrenori.

Inter și Steaua
pot conta pe vedete
Giorgos Karagounis a fost con
vocat la echipa națională a Gre
ciei pentru meciul cu Danemar-

Watter Zenga

ca din prelimi
nariile CM 2006. 
Portarul Uru
guayan Fabian 
Carini se află 
într-un stagiu 
de nregătire cu 
reprezentativa 
țării sale, la 
Dusseldorf.

Antrenorul echipei Steaua 
București, Walter Zenga, fostul 
mare portar al echipei interiste 
nu îi va avea la dispoziție pen
tru meciul cu Inter Milano pe 
jucătorii Mirel Rădoi, Dorinei 
Munteanti, Daniel Oprita convo
cați la naționala mare și nici pe 
Mihai Neșu convocat la tineret.

fi
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FII EXPERT ÎN DOMENIU!

CARBEMTA
S.R.L

Deva Calea Zarandulut. nr. 28, DN 1

S.C. Carboita SAL, Showroom: Deva,

- perioada: Haai,
Iar valoarea reziduali de 20%, pe care o putem insera In rate sau lisa la sfârșitul perioa
dei.

Pentru luna februarie, S.C. CARBBfTA COM S.R.L v-a pregătit importante reduceri de 
prețuri pentru modelele existente ta stoc, astfel *:
-modelul Ford FIESTA, prețul Începând de la 8,990 EUR,
-modelul Ford FOCUS, prețul începând de la 10,985 EUR, 
-modelul Ford MONDEO, prețul începând de la 13,790 EUR.

LDeva

IT Center

♦-.Transport HWlâmktn si extern 
Tel.0254/218490, 0723-514843,0?  88-34058!

...ewaibBmldcriiotransOzapptnobile.ro
' • ' ' ■-  - ■
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JURNAL

Fii nuțtri

50% Reducere

Aboneazâ-te pe minimum 3 luni și intri 
automat in concursul special de Paști.

Reducerea de 50% este valabilă la abonamente de 
luni până sâmbătă, la prețul zilnic al ziarului.

Strada

JORHAL

Numele

Economisește cu Cuvântul liber! 
Abonează-te acum!

CUM TE ABONEZI?
• Decupeaaft și completes a talonul.
• Achită prin mandat poștal sau direct la sediul redacției suma 
pentru ab tai sni iles, trecând următoarea adrr SC Inforn

iu IRL. redacția Cuvântul liber, Str. 22 Decembrie, nr. 37A. 
cod 330166.
• Dacă ai optat pentru un abonament pe minimum 3 luni, tri
miți rnponul din ziar completat cu datele tale, la aceeași adresă 
pentru a intrâîn concursul nostru.
• Poți primi ziarul acasă, prin poștă sau îl poți ridica de la cel 
mai apropiat chioșc de ziare din cartierul unde locuiești sau lu
crezi.
• Pentru mai mult iun ați la 211275.

GRATUIT, în flecare vineri primești 
JURNAL TV - cel mai com
plet supliment de televiziune

Prenumele

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Localitatea

Telefon (optional)

ewaibBmldcriiotransOzapptnobile.ro
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0 Banca de Export - Import a României 
a redus cu un punct procentual, de la 
17,06 la sută la 16,06 la sută, dobân
da la creditele pentru export cu scadență 
mai mică de doi ani. Pentru creditele de 
export tn lei, cu scadența mai mare de 
doi ani, rata de bază este de 14,25 la 
sută. (T.S.)

Colectare de fonduri
Deva (SB.) - Una dintre unitățile de 

, învățământ devene care a colectai fonduri 
„de la copii pentru copii” este Liceul de 

^Muzică și Arte Plastice „Sigismund To- 
duță”. Campania de colectare a demarat 
in urmă cu două săptămâni, propusă de 
către elevii clasei a IV-a, a venit ca ur- 

■ mare a teledonului „Zâmbet pentru Asia”, 
lansat pe TVR1. La chemarea lor au 
răspuns șase clase din ciclul primar, care 
au văzut suferințele copiilor care au fost 
victime ale valurilor tsunami din Asia de 
sud-est. Fiecare elev a contribuit cu ceea 
ce a putut, cu banii din pușculițl foarte 
mulți, care au dat dovadă de un simț civic 
deosebit, au donat alocația lor pe o lună. 

'Suma totală a ajuns la 3,9 milioane de lei 
și a fost nepusă in contul UNICEF special 
destinat ajutorării copiilor.

Academia Română în postură jenantă.
Avizul acordat Hidroelectrica Hațeg a pus paie pe focul Administrației Retezatului

Arta plastica da vanzare
Deva (S.B.) - Filiala Uniunii Artiștilor 

Plastici Deva, .organizează, sâmbătă 12 fe
bruarie 2005, ia ora 11.00, vizionarea ex
poziției de artă plastică - organizată cu 
scop umanitar - „Solidaritate cu Asia”. 
Artiștii plastici hunedoreni doresc: să-și 
aducă contribuția la ajutorarea celor aflați 
acum în suferință, rămași fără case sau 
singuri pe lume, bolnavi și flămânzi. 
Aceștia depind de ajutorul pe care îl 

"< acordă cei care au decis să dea ceva de la 
ei pentru semenii lor. Să dea din suflet 
pentru suflete. Contribuind cu puțin, care 
venit din partea a milioane de oameni 
devine un real ajutor, pentru populația 
sinistrată din Asia, este ohiar o datorie! 
Artiștii plastici hunedoreni invită oamenii 
de bună credință și cm suflet mare să I t 
ticipe la licitația lucrărilor de pic tră 
grafică și sculptură ce va avea loc după 
vizionarea expoziției, la Galeriile de Artă 
„Forma” Deva, b-dul Decebal, bl. 8, parter.

Sanda Bocanichi-
E-MAIL: Mnda.booanteluOtnta.’nawdia.ro

Deva - Proiectul de 
captarea cursului râului 
0 ârșia Nucșoarei, din Par
cul Național Retezat, de 
către societatea Hidroelectri
ca Hațeg, a iscat un conflict 
deschis. Pentru realizarea 
proiectului a fost nevoie de 
aprobarea Comisiei pentru 
Ocrotirea Monumentelor Na- 

' turii din cadrul Academiei 
Române.

Aceasta a fost obținută, însă 
a aprins conffctul cu reprezen
tanții Administrației Parcului 

. Național Retezat (APNR) care au 
reacționat rapid și au cerut 
Academiei retragerea avizului 
acordat Hidroelectrica. Apoi, 
părțile implicate s-au deplasat la 
București pentru a Susține 
fiecare părerea sa.

Reprezentantul APNR, bio
logul Călin Hodor, a precizat cu 
acest prilej că „spațiul și tot

Muncitorii sunt salvatori de vieți

Deva (M.T.) - Gei care 
hotărăsc să își ajute semenii 
aflați pe paturile spitalelor, cu 
sângele lor, merg aproape zilnic 
la Centrul de Transfuzii, din De
va. Marea majoritate a donato
rilor din județul nostru sunt 
muncitori. Numărul donat >rilor 
din județ a crescut anul trecut, 
spre deosc bire de 2003, cu 6,5 la 
sută Pe primul loc la donări se 
află Valea Jiului, anul irecui au 
fost peste două mii de persoane, 
iar în prima lună a acestui an 
au fost prezente 240 de persoane. 
Ultim ii loc îl deține municipiul

c- nils teu ml Parcului National Retezat tn oericoi.

ceea ce aparține Parcului tre
buie protejat iar natura ocrotită 
și apărată cu orice preț și că 
pentru a demara o astfel de in
vestiție Hidroelectrica are 
nevoie, pe lângă acceptul Aca
demiei Române și de aprobările 
Agenției de Protecția Mediului 
și APNR!” în conflict, părțile

Deva, aici au donat anul trecut 
1.703 de persoane. Fiecare per
soană care donează sânge, 
primește câte un bon valoric de 
300 mii lei și două zile libere de 
la serviciu. Orice persoană cu 
vârsta cuprinsă între 18 și 60 de 
ani poate să doneze sânge. 
„Așteptăm persoane care au gru
pa A II negativ, pentru a salva 
viața a două persoane aflate în 
stare foarte gravă. Cei care pot 
face acest gesi pot veni la Cen
trul de Transfuzii”, spune di
rectorul Centrului de Yansfuzii 
Deva, Victoria Hălmagi, 

sun* decise să nu cedeze! Fiecare 
are de apărat ceva! Interesele 
sunt declarate „de nivel națio
nal”, iar Academia a propus 
„revizuirea avizului, ce va 
cuprinde mai multe clauze pen
tru protejarea mediului, a flo
rei și faunei pe perioada 
desfășurării lucrărilor.

CoosNM do Aderialotrațio al
S.C.VENUS SA. Deva

Anunță
Cocvocarsa Adonlrii Generata Ordinare a 

Acționarilor pentru data de 28.02.200S, ora 
9,00, la aedhd societății, oa urmAtoarea or* 
dine de zh

lJtaattza șl aprobare* raportata! oontaM 
atal de edmintatra0e pe anei 2004.

2 Analiza și aprobarea raportului oomtatai 
de cenzori ca privire ta verificarea Manțutal 
oontaM pi a contului de profit șl ptarderi pe 
anul 2004

3. Analiza șl aprobarea bilanțului șl a con- 
tulul do profit șl ptarderi pe anul 2004.

d.Antatea și aprobarea programului do ao- 
tMtato al eootetățil pe 2005.

SJkprobarea sctMtățli conciliului de ad
ministrație șl a comisiei de cenzori șl do- 
aedroaroa Gsetterdt pe anul 2004.

Apoi se vor acorda aprobările 
necesaie în cunoștință de cauză. 
Prima decizie trebuie luată, 
deci, tot de Academia Română!

Biologii Parcului susțin că 
prin diminuarea (inevitabilă) a 
debitului sunt amenințat multe 
specii ocrotite de lege: 23 de 
păsări, 4 de mamifere, 6 de rep
tile și amfîbieni, o specie de 
pești, 5 tipuri de habitate și 4 
specii de plante rare. Călin 
Hodor crede că „efectele vor fi 
majore și, cu siguranță, vor 
apărea peste câțiva ani.

Proiectantul a prevăzut un 
debit de servitute de 10 ori mai 
mic decât cel recomandat în 
studiu.

Deci chiar din această fază se 
încearcă inducerea noastră (Ad
ministrația Parcului Național 
Retezat n.r.) în eroare”. .

Silvicultorii spun că Legea 
462/2000 interzice asemenea lu
crări pe teritoriul ariilor prote
jate și exclude orice formă de ex
ploatare a resurselor naturale 
din asemenea zone.

data de 28.02.2006, 
sediul din comune Da

ta același loc. cu aceeași ordine de

■

i

S.C. CHIMICA S.A 
cu sediul tn Orăștie, Str.Codrului, nr.24, ti- 

■ tular al proiectului "încetarea activității 
Secției de oxizi de fier, demontarea și 

" dezmembrarea unor echipamente", anunță 
publicul interesat că a depus solicitarea pen
tru obiectivul mai sus menționat din Orăștie, 
Str.Codrului, nr.24.

Sugestii și reclamații se depun la APM 
Hunedoara - Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, in 
termen de 10 zilr 
apariției anunțului.
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Societate comercială
specializată In reparații camioane șl semiremorci 

ANGAJEAZĂ: 

1. INGINERI MECANICI - cod IM
cerințe: - studii superioare de preferință în domeniul auto

- posesor permis conducere B,C,E
2. MECANICI AUTO - cod MA
cerințe: -experiență în reparații camfoane
3. MAGAZINERI - cod MP
cerințe: -experiență în gestionare stocuri, cunoștințe operare PC
4. TINICHIGIU AUTO - cod TA
cerințe: experiență în domeniu minimum 5 ani
5. SPĂLĂTOR AUTO - cod SA

CV-urile se vor transmite până la data de 18.02.2005 la fax: 
0254/21.31.41; 21.97.51 sau e mail: ionut_adamg@yahoo.com 
SOLICITĂM seriozitate maximă, OFERIM salarii atractive șl spe
cializări în domeniu.

11 a Romanian Ai
(www.raa.ro)

i 
ai jează 2 asistenți consiliere HIV/S1DA centru 

Centrul de Consiliere șl Testare din cadrul DSPJ Deva 
(Ref PMTCT - 01).

5 asistent medical cu autorizație jto liberii practică, 
a cunoștințe utilizare PC, aptitudini de comunicare, 
I disponibilitate muncă de teren. Carnetul de con- 
3 ducere categoria B constituie un avantaj, 
j Rezidența în udețul Hunedoara este obligatorie.

■ Candldațll sunt rugați să trimită CV și scrisoare de In
tenție la adresa: Str. Rodiei 52, sector 3, București, cod 
030956, fax 021-3232490, e-mall: laura.popa@raa.ro sau 
pot aplica direct pe slte-ul: www.ra^ja secțiunea «Jobs». 
Data Urnită: 25-02-2005. Candldațil selectați vor fi con
tactați în vederea unul Interviu.
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(5“

nawdia.ro
mailto:ionut_adamg@yahoo.com
http://www.raa.ro
mailto:laura.popa@raa.ro
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• apartament 4 camere, ultracentral, etaj 1 
îmbunătățiri, zona Ion Creangă, informații tel. 
0723/197413,219089, dupăota 20.

Vân
Răchltova cumpără 

buldozer pe senile. Ofertele se depun la primărie 
până în data de W/EJB85. Relații suplimentare 
latei. 775409.

Nil camere Al. Armatei, mobilat, 
: 690 mHîoane lei, negociabil. Tel.

224182; W2V
• apaaâaNai_______________
parchet tarrânat gresie, faianță, gaz 2 focuri, 
instaMi «L preț 880 milioane lei, negociabil 
Tei. #74X«K>91.

■ aaartNMt 2 camere decomandat etaj inter- 
me xiul Decelai, st 54 mp, balcon tochis, 
parchet fără modificări, preț tui Tel. 
023/251498.
• itata*"! 2 camere decomandat, parchet, 
peste, faianță, etaj 7/8, zona Udo, preț 31400 
euro. TeL 227610,0741/154394.
• agartamnt 2 camere decomandat parchet, 
peste, faianță, zona Udo, 3 balcoane, etaj 7/8, 
preț 31.000 euro. Tel. 0741/154394, 227610
• apartament 2 camere zona Gojdu, amenajat 
contorizat apă, gaz, parchet lamelar nou, gresie, 
faianță, ocupabil Imediat etaj intermediar, preț 
970 milioane lei, negociabil. TeL 0788/165703.
• apartament 2 camere, balcon închis, 
Eminescu preț 630 milioane lei, negociabiL TeL 
0723/499284,224162.
• apartament,! camere, decomandat zona OM 
Hunedoara, etaj 2, centrală termică, lavabil, 
termopah, terasă, preț 21500 euro, negociabiL 
TeL 0721/854953.
■ apartament 2 camere, modificat din 3 
camere, parter, zona piață, amenajat centrală 
termică, gresie, faianță, interior, living, ușă 
metalică, balcon mare închis, st 80 mp. TeL 
0744/633278 224441.
• apartament 2 camere, semidecomandat 
zonă ultracentrală, 950 milioane tei. TeL 
0745/253413.
• regent apartament 2 camere decomandat 
parchet balcon închis, contorizat complet 
repartitoare, st 54 mp, hol central, zona Opera, 
etaj 2, preț 1,130 mid. (ei, negociabil. Tel. 
0742/019418
• irtant aoartuant 2 camere semideco
mandat contorizr balcon închis, ocupați' 
imediat etai 1 preț 680 milioane lei, negociabil. 
Tel. 0740/210780.

ota* apartanmit 2 camere semldeco- 
« Wiandat contorizat apă, gaz, gresie, faianță, 
Qflparchet preț 580 milioane lei, negociabil el. 

0745/302200.
• regent apartament 2 camere, modificat 
tenmopane, decomandat ușă metalică, zona 
Gojdu, preț 900 milioane lei, negociabil. TeL 
0721/582592.
■ agent apartament 2 camere, N. Bălcescu, 
Deva, etaj 2, balcon închis, parchet lavabil, 
contorizări, st 48 mp, ocupabil imediat preț 680 
milioane lei. TeL 0726/710901

camere decomandat, etaj 2/ă

• casă fabretea Mureșană, 3 camere, cămară, 
bucătărie,.ifose, grădină lângă casă, 42 ari, 
sobe teracotă, curte asfaltată, preț 700 milioane 
lei TeL 0727/711401
■ vând casă mare, cu gaz, anexe, curte, grădină 
de 1250 mp, pomi, vie, apă curent telefon, în 
comuna Ciugud-Alba. Relații la tel 221328

Cumpăr case, vile (U)
• oanpâi tata, construcție nouă, p * M. Tel. 
215487.

Vând case de vacanta (15)
• casă de vacante construcție 2002, D+P+E, 
stațiunea montana Straja, 7 camere decoman
date, 3 băi, 3 wc, sc 180 mp, toate utilitățile, 
facilități HG 1307/2004. Tel. 0723/320995.
• vând casă de vacanță P + 1, în stațiunea 
Geoagiu-Băi. Tei. 0254/241044 după ora 17.

Vanei garsoniere (19)
■ ganoatert complet mobilată și utilate, super- 
amenajată, etaj 1, preț 15000 euro, negociabiL 
TeL 0740/210780.
• xedert Deva, ultracentral, etaj 1, 
oontodzaa, termopane, parchet balcon închis, 
st 37,5 mp, instalații sanitare noi. TeL 
0726/710903.
• vând goioiM Dacia, 2 camere, super 
amenajată, preț 550 milioane lei, negociabiL Tel. 
224182,0723/499284.
• vând garsanioră Deva Dorobanți, deco
mandată, etaj 1, preț 610 milioane lei. TeL 
0722/593683.
• vând guamteră, Dorobanți, gresie, faianță, 
apometre, etaj t decomandată, preț 620 
milioane lei, negodabll. Tel. 0722/693681 211021

Vând terenuri (21)
• taie de casă în Deva, 1700 mp, fs 15 m, apă, gaz, 
preț 29500 euro. negociabil. Tel. 0742/019418
• teren IntravtMi, la sosea Hunedoara, apă 
gaz, curent suprafață pană, preț 6 euro/mp. Tel. 
0723/005657.
■ vând 10 parcele teren a 500 mp, zona 
Căprioara. Relații la tel. 211124.
• vând 1200 mp teren, 40 m fs, situat în zona 
Vulcan Deva. Tel. 0722/744403.
• vând 4 ha teren, în Deva, pentru construcție 
case, vedere panoramică. Tel. 0722/744408.

• vând âlto mp teren, în Deva, pentru construcție 
casă, 20 m fs, preț 15 euro/mp. TeL 0788/313702.
• vând to Deva 2500 mp teren Intravilan la 
capătul străzii Rosetti, facilităti apă. gaz, curent 
preț 12 euro/mp, negociabil. Tel, 0254/222175.

Cumpăr 3ji2 camere i(M} Imobile chirii (29/
• apartunrat 2 camere în zona Progresul sau 
garsonieră, ofer preț foarte bun. Tel. 
0723/251498.
■ cumpăr NI*t|mant 7 camere, in Deva, zonele 
GojdUsau Progresul. Ofer 800 milioane lei. Tel.

Vând ap 3 camere (C5)
• apartumnU. «■ contorizat.apășlgaz, 
parchet bloc de cărămidă, geam la baie, 
ocupabil imediat preț 750 milioane lei. Tel. 
0745/356077.
• apartament j camere decomandat 
îmbunătățiri. Deva, G. Enescu. Tel. 0721/815296.
■ apartament 3 camere, zona Sala Sporturilor, 
etaj 3, parchet contorizat preț 850 milioane lei. 
negociabil. Tel. ,0788465703.

./^apartamant, 3 camere, boxă, parter ihaft, zona 
M-Jfeanaă. amenajat centrală termică. Tel.

C745/253413.
• urgent apartament 3 camere semideco
mandat, parchet gresie, faianță, contorizat 
balcon încHts, 80 mp, etaj 2, zona Kogălniceanu, 
preț 29.000 euro, negociabil. TeL 0742/019418
• regent apartament 3 camere zona piață, deco
mandat balcon închis, centrala termică, 
scurgeri separate, preț 1.500 mid leii Tel. 
0745/302200.

• cmI do închiriat apartament 3 camere, nemo
bilat zona Avram lancu, AL PtalL Zamfiresai, 
ofer 150 euro. TeL®MSȘO22Q0.
• MeFiiireîricfirriăe apartament 2 Stere 
centraL Deva, complet mobilat și conforisrt preț 
100 euro/lună Tel. 0721/055313.
• ofarspMînrtiiriereapa(tament2camere,luIlu 
Maniu, etaj intermediar, mobilat st utilat, pe 
termen lung, preț 100 euro/lună. TeL 
0723/251498.
• aăatten închiriere spațiu comercial, eventual 
sediu firrnă, 70 mp, vad comercial, zonă centrală 
180 euro. Tel. 0745/253413.

Imobile schimb (30)
• sdMaNrttoMrtS camere in Sbneriai ultra- 
central, etaj intermediar, centrală termică, 
multiple îmbunătățiri cu casă fa ©tetia, zonă 
bună plus diferente consistente. Tel. 
0727/844590,0722/582097.

Auto
• vând Dada 1304 papuc, af 1993, preț 1500 euro. 
Tel. 0722/314123.

Auto străine (37)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
» ev ■paitament 3 camere, de 1 ""eul 
Auto până în Progresul, sau Liliacului, etaj 1,2,3, 
ofer 30.000 euro. Tel. 0788/165703.

Vând ap. 4 camere (07)
• apartamml a camere, I. Creangă, 2 băi, gresie, 
faianță, parchet, centrală termică, boxă, central, 
pneț ifi mid. lei. Tel. 0722/664081.

• vâna upon is DOHC, af 1996, abs/ac, full 
electric, alamă, 65.000 km, preț 4.800 euro. Tel. 
0723/080903.
• vând Hat Ducate Maxi, 2£ Diesel, ăl 1998, 
servo, alarmă,, impecabil pentru transport 
marfă, preț 340 milioane lei, negociabiL Tel. 
0722/664081.
• vând Opd Astra, once model, pe benzină sau 
Diesel, af ZDCl - 2004. Tel: 0742/214971.
■ vând Vofcswagen Golf, af 1977, CI, numere noi, 
VT 2006, și SRL cu capital majorat acte la zi. Tel. 
0721/614402.

Domneaeu M odihneaaci în pace.

Familiile Răcătean și Nicula mulțumesc tuturor 
rudelor, prietenilor și colegilor de muncă ce le-au 
fost alături in momentele grele și au condus pe 

ultimul drum pe cel care a fost un tată deosebit
RÂCÂTEAN PETRU

din Certei.

• vând Vata 340, af 1987, 2 * 1 uși, motor 
Renault 1721 cmc, stare perfectă de funcționare, 
preț 65 milioane lei Tel. 22S87,0722/794788.

îmbrăcăminte. încălțăminte 
articole sport (52)

Camioane, remorci (39)
• vând anâaamton cu macara 8+5 tone, neîn
matriculat preț negociabiL Tel. 229248, 
0722/772477.
• vând Mtocamton Raba R10215 lung, anvelope 
noi, acumulatori noi, preț 89 milioane tei nego
ciabil. TeL 0726/743274.
• vând agent remorcă tip auto pentru tractor 
(RM7) șl imprimante Epson 1050+. TeL 
0726/134320,261613.

• vând Iota nurcă naturală noi, import Italia, 
model elegant modem, gen mantou, cloșat 
culoare maro roșcat șl gri grafit mărime 44 - 50, 
TeL 0741/078785.
• vând adM noi Fisher, 2 m și legături noi 
Look, preț 50 euro. Informații tel, 07^/321244, 

224112 seara.

Utilaje, unelte, industriale si 
agricole (40)

• congâr In stare de funcționare. Relații 
la tel. 0721/322663.
• vând Ntantot ghilotine, prese hidraulice, 
ferăstrate mecanice, mașină îndreptat fasonat 
îndoit fier-beton, mașină roluit tablă, mașină 
îndoit profile, platband! țevi. Tel. 0724/4KB10
• vâna ita tehnologica pentru fabricarea 
proflletor tip rigips, țiglă din tablă tablă 
ondulată diverse pronie, mașină perforat - 
găurit tablăTel. 0724/410910.
• vând nori pentru măcinat cereale boabe și 
știuleți. TeL 282779.
• vând motor pentru tractor U 650 și circular de 
tăiat lemne șl scândură ce se montează la priza 
tractorului, tel. 282779.

• vând 2 vitrine frigorifice orizontale, cu mese 
de vânzare incorporate, placate cu marmură. 
TeL 0740/247500
• vând moină surfllat Triploc, mașină cusut 
nasturi sau atoieteps produse textile, mașină 
aectncăae cusut pernrmante. TeL uzăv. 37
• vând robă Vesta aproape nouă, frigider Arctic, 
ladă frigorifică, mașină spălat cu storcător, 
mașină de spălat simplă, cazan de fontă Tel. 
0721/614402.

Piese, accesorii (42)
• «dndgfaNife schimb pentru mașină de cusut 
motor electric, talpă, grațiere, cupte și Triploc 
nou, monofazfc. TeL 217543.

• vândtv

I AiiCi‘ ’i’tțne si
i •/ ♦ .•ti ii 19)

• onqta aagaeteiN în funcțiune sau defect. 
Cumpăr motor mașină spălat Tel. 747741,

• aedtotta omerctatt vinde antene de 
satelit digitale începând cu 65 milioane lei, 
un an garanție, recepționează peste 25 
programe românești și 600 străine, 
montana Șl deplasarea induse în preț 
informații 0723/4111776 sau 0745/840474.

Anunțurile de mică pu
blicitate pentru 
Cuvântul Liber se pot 
depune în cutiile 
speciale instalate la 
următoarele puncte de 
difuzare a presei din 
municipiul Deva:
L chioșcul de ziare de 
lângă Comtim;
2. chioșcul de ziare din 
stația de autobuz 
Orizont- Micro 15;
3. chioșcul de ziare de 
lângă Galeriile de Artă 
Forma;
4. chioșcul de ziare de 
lângă Alimentara 
Dacia;
5. chioșcul de ziare 
intersecția Zamfirescu - 
B-dul Decebal.

Anunțurile de mică 
publicitate sunt gratuite 
pentru persoanele fizice.

• «toctoaz transport marfă Deva ■ Timișoart 
preț negociabil, in funcție de greutate și volum, 
maximum 05 tone. TeL 0740/420521.

• Farmacia Senslita, str. Piața Victoriei, nr. 
-1, Deva, vizavi de hotel Sarmls, program 
non stop. TtL 222380. .

• oterim contracte de muncă pentru 
dansatoare animatoare, Canada, Italia, 
Japonia, Austria, vârsta minimă 18 ani. 
Angajăm dansatoare animatoare cu Carte 
de muncă în țară cu sau fără experiență 
Tel. 0744/532875,0723/185487.

• sfaduez transport marfă local și interurban 
cu autoutilitară de 3,2 tone util. Duba este 
prevăzută și cu stendere pentru confecții L 600, 
240, h 230. Tel. 229611,0740/953297.
■ Mocut tnoMtor la comandă: biblioteci, 
bucătării, dormitoare, birouri. Tel. 213459.
o flntosjs Intsrioare și exterioare, lucrări de 
construcții, faianță gresie, parchet Tel. 222466.

• posesor «utotafsm, execut transport în 
comodat Tel 218174,0788/250114.

• fabrică producătoare de fursecuri din
București caută distribuitori pentru Hune
doara, Alba, Sibiu. Tel. 0724/192327.

• tataravl 2004, Facultatea de Inginerie, 
cunoștințe operare PC (Catia, Word, Excel, 
Autocad), permis de conducere cat B, doresc 
angajare. Tel. 0742/270036.

plante și animale, agroali- 
mentare (57)

Solicitări locuri de muncă

• SodatatoaCoriMitală Alexandro Import 
Export SRL Deva, distribuitor autorizat 
pentru județul Hunedoara al produselor 
Intesa, Mallzia. Fax, Footmark, etc; anga
jează agenți comerciali. CV prin fax 
0254/233593.

• vând ton și otavă de grădină. Hunedoara. 
0723/005657.

«ncvarl la comandă decorez și utilez. 
Animăluțe după preferințe Tel. 0742/270036.
• vtad Ntento utiasonice împotriva șoarecilor 
și șobolanilor, aprafață de acoperire 70-1200 
mp, certai c - spațB comerciale, depozite, 
brucarii.ptvntți eiran.Tel.0724/41fl9ia
• itadârtMaatm ștare excelente și lănțișor 

joid'ăcu briliante, negociabil TeL
153,2256»

_____ ___ ___ I nouă de comandă cu lântșl 
mtase,c3bare roz. TeL 211274.

■ JM4VZ31153,22» 
.«tatatașanâ 

ratase, caterer

Pierderi (b2)

• deefar tantat certifica 4k e numele 
MateșanMinodora,d^inutla SiFBans rișana 
SA Arad, cu nr. 295743 având un număr de 1000 
acțiuni.
• ztoctor pfanU certificat de acționar pe numele 
Cioara Dorin Sorin, deținut ia S1F Banat Crișana 
SA, cu nr. 295741 având un număr de 975 acțiunL
• ptortut caittet asigurări sănătate pe numele 
Homorodean Alexandro Octavian, Se declară 
nuL
• plodul canat asigurări sănătate pe numele 
Opruț Clara din Hațeg. Se declară nul. •
• pilidut uni astaurări sănătate pe numele, 
Fte* Maria. declară nul.

Matrimoniale (»9)
• AM» tandru, fără vicii, situație
Trate-'Ti. bună, doresc să cunosc 
domnișoară 25 ■ 28 ani, care dorește cu 
adevărat căsătorie. Tel. 0740/907657.

Pi estari servicii (72)
• amumfari toâtotom, montaj faianță, gresie, 
marmură, parchet melaminat rigjps, rașchetat 
pachet zugrăveli, șape. Tel. 0724/410910.
• âtacflv privat profesionist adun probe 
țribunaLfondtunciar, divorț recuperez animale 
sau sume financiare în litigiu Tel. 0745/231153, 
225678.

• tană teiș ore oe cafea espresso italiană
caută distribuitor zonal pentru colaborare. 
Informații la teL 0724/192327.

Oferte locuri de muncă (74)
: din Hunedoara 
ANGAJEAZĂ 
BARMANI- 
OSPĂTAlU 

CV-nriteted®»!»• SC Dodalt Company SRL Deva, Str. 
Rândunică nr.6, angajează personal pentru 
munca la domiciliu, în vederea realizării 
produselor tricotate și croșetate. Rela^i tel

țesătoare covoare manuale, informații la 
tel. 0724/260718 0742/0149®.

a parte a unei corporații internaționale mass-media rare dețtae
Al IU 1 if fi 1 j poziția de lider In publicarea de ziare și servicii internet In 
VV Irawitta vestul Austriei, In nontestul Ungariei, cât și in județele Bihor, 

'Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei in 
Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria 

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

Cerința:
O program de lucru Intre orele 6,00 - 10,00;
• seriozitate;
• dinamism;
• abilitați de comunicare.
Oforim:
• salariu fix + comision;
• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr;
• un loc de muncă modem și sigur;
• echipament.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactafi-ne Ia adresa: Cuvântul liber , 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, sau la tel. 211275. 
Persoană de contact: 
Sorina Sârmai, tel. 0788/275878, 
e-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

JURNAL

$C BOROMIR INO SRL - MOARA fWA

CMtațK Se oferi
- ponta de conduceți categoria B - telefon mobil
- disponibilitate la deplasare în teren - salariul 10.000.000 lei net +
- experiență in vânzări procent din vânzări

A rtăm CV - urile la fax 0254/218.963.

Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
încearcă variantele speciale contra cost.

.Totul în insUiMii' prin

care vă oferă: 
-Rețele de apă și canalizare. 
-Instalații interioare de gaze naturale. 
-Rețele de termoficare.
-Montare/instalare, Pff ți service, VTP pentru centrale 
termice.
-Revizii ți spălări chimica la centrale termice. 
-Instalații Sanitare ți de încălzire centrală. 
-Instalații de ventilare ți climatizare.

Oferim garanție ți calitate! 
Deva, str. I. Maniu, bl. A, sc. E, parter. 
Tel. 0254/220020, 0723-185302.

• I ' .

• chioșcul de ziare de lângă 
Comtim;
• chioșcul de ziare din stafia 
de autdMt Orizont- Micro 15;

! • chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia:
• chioșcul de ziare Intersecția 
Zatnilrescu B-dul Deoebal.

CUVÂHB Anunțuri» m preiau zilnic, intre oreîe 8 și 14 la sediul redacție i se vpr publica în pagina de 
mici publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu îșl asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.

mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro


miercuri, 9 februarie 2006

Amânat, procesul lui Michael Jack- 
son a fost suspendat luni, până pe 14 
februarie, din cauza absenței avocatu
lui principal al apărării, care are un deces 
în familie.

El Show cuminte. Paul McCartney a 
întreținut milioanele de telespectatori 
ale Super Bowkului cu un minirecital 
cuminte și, potrivit unora, plictisitor, față 
de cel oferit de Janet Jackson și Justin 
Timberlake anul trecut.

0 Cere voie. Actorul Will Smith a mărtu
risit că are o relație aparte cu soția lui, 
Jada Pinkett-Smith, căreia îi cere voie 
înainte de a o înșela.

Defilare Pinguini regali au ieșit Ia 
promenadă spre deliciul vizitatorilor Ie. 
la Asahiyama Zoo, Hokkaido. (Foto; EPA)

Am Intrat în Anul Cocoșului
Beijing (MF) - Chinezii 

sărbătoresc azi începutul 
Anului Cocoșului, semn fa
vorabil din punct de vedere 
economic, dar care cere 
multă toleranță.

Ca în fiecare an, cea mai ma
re migrație umană de pe planetă 
are loc cu ocazia Anului Nou 
chinezesc, sărbătoare petrecută 
în mod tradițional în familie.

în noaptea de marți spre 
miercuri, potrivit tradiției, spiri
tele rele sunt alungate cu petar
de și pocnitori. Nu vor lipsi me
sele în familie, vizitele la temple 
și la târguri. Potrivit estimări
lor, cu ocazia Anului Nou, chi
nezii vor trimite peste o sută de 
milioane de SMS-uri cu urări.

Festivitățile de trecere în no
ul an sunt cu atât mai impor
tante cu cât Anul Cocoșului nu 
va avea „lichun”, prima zi a pri
măverii în calendarul agricol, 
care în 2005 a fost pe 4 februarie. 
Potrivit tradiției populare chine
ze, un an fără „lichun” este un 
„an văduv”, așa că numeroase 

Obiceiuri chinezești de Anul Nou

cupluri s-au grăbit să se căsăto
rească la sfârșitul Anului Mai
muței, ce a avut două „lichun”.

Anul Cocoșului se anunță fa
vorabil pe plan economic, însă 
„e nevoie de multă toleranță”, 
spune Shelly Wu, specialistă în 
astrologie chineză din California.

Pe teritoriul Chinei însă, as
trologii nu se grăbesc să-și facă 
cunoscute predicțiile. „Dacă pu
blici comentarii pe subiecte sen
sibile, te poți trezi că ți se sus
pendă site-ul de către autc HtC 
a explicat un astrolog din Gu
angdong.

N-au despăgubite
New York (MF) - Britney Spears a dat 

în judecată opt companii de asigurări care 
au refuzat să o despăgubească pentru 
turneul mondial din 2004.

Spearș și-a anulat turneul Onyx Hotel 
în iunie anul trecut, după ce și-a rănit ge
nunchiul în timpul filmărilor la un video
clip. Cântăreața cere acum companiilor 
de asigurări despăgubiri de 9,3 milioane 
dolari, totr-un proces intentat Ia Curtea 
Supremă de Justiție de la New York.

Cele opt companii, șapte din Londra 
și una din Paris, au la dispoziție un ter
men de 30 zile pentru a răspunde.

Inițial, vedeta a ratat câteva concerte 
din turneu după ee a-a lovit la genunchi 
într-un ceneert dinIllinois, in martie. 
Abia operația la genunchi în urma inci
dentului survenit ta timpul filmărilor la 
videocllpul „Outrageous” a dus la anula
rea turneului. Companiile refuză să 
plătească, motivând că anularea turneu
lui a fost determinată de un accident an
terior semnării contractului.

NASA nu vrea ca acesta să mai funcționeze, din cauza riscurile" misiunii de întreținere

Se folosesc de Potter

Washington (MF) - NASA a 
suprimat din proiectul său 
de buget pe 2006, supus luni 
Congresului, fondurile nece
sare unei misiuni pentru 
prelungirea funcționării tele
scopului spațial Hubble până 
în 2011.

Agenția spațială americană 
„nu prevede utilizarea navetei 
pentru o misiune de întreținere 
a telescopului Hubble”, a arătat 
controlorul financiar al NASA, 
Steve Isakowitz, comentând pro
iectul de buget. Acesta a precizat 
că NASA a cerut 75 de milioane 
de dolari la începutul anului fis
cal ce a început pe 1 octombrie 
pentru a pregăti o misiune ro
botizată ce are ca scop „scoate
rea în siguranță de pe orbită a 
lui Hubble”.

Decizia de a nu proceda în a- 
nul 2006 la o ultimă misiune de 
întreținere a telescopului spațial

(Foto: ERA)
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Telescopul spațial Hubble
■ >

lansat în anu!1990 „a fostmoti 
vată în principal de riscurile pe 
care le-ar comportă o asemenea 
misiune, și nu de considerații 
bugetare”, a afirmat controlorul 
financiar al NASA.

Potrivit NASA, Hubble ar pu
tea supraviețui până în 2007 da
că bateriile sale solare ar produ
ce destulă energie pentru a ali
menta giroscoapele necesare ma
nevrării și menținerii sale pe or

bită. Pentru moment, NAS. ^fa
ce tot posibilul pentru a menține 
capacitățile științifice ale lui 
Hubble” și caută tehnici noi care 
să permită giroscoapelor sale să 
funcționeze mai mult timp, a 
mai precizat responsabilul.

Membrii comisiei științifice a 
Camerei Reprezentanților au es
timat recent, pe baza cifrelor 
Înaintate ds NASA, că o misiune 
de întreținere a lui Hubble efec
tuată de o navetă ar costa între 
unul și două miliarde de dolari, 
în 2011 va fi gata succesorul lui 
Hubble, telescopul epatai cu 
infraroșii „Jame6 Webb Space 
Telescope/JWST”.

în ultimă instanță, Congresul 
va fi cel care va tranșa în ceea 
ce promite să fie o dezbatere pa
sionată în jurul telescopului: p 
țial Hubble, considerat de mulți 
un adevărat monument științific 
național care a revoluționat as
tronomia.

Despărțite de război, s-au revăzut după 61 ani
Londra (MF) - A vocații scriitoarei JK 

Rowling analizează posibilitatea de a da 
în judecată editorii unei reviste a armatei 
americane, care conține benzi desenate cu 
personaje ce seamănă foarte mult cu cele 
din seria „Harry Potter”,

Preventive Maintenance Monthly, care 
are un tiraj de 100.000 de exemplare, le 
explică soldaților cum să aibă grijă de 
echipamentul lor. Revista are și un foile
ton de benzi desenate al cărui personaj 
principal este un copil vrăjitor pe nume 
Topper, care are un profesor numit Rum- 
bledore la Școala Mogmart. Printre alte 
asemănări se numără personaje numite 
Snappy, McDonagal și Ranger, care cores
pund unora numite Snape, McGonagal și 
Hermione Granger.

Scriitoarea britanică își încurajează 
insă fanii să scrie și să publice pe pagi
na sa de web povestiri bazate pe perso
najele create de ea, atâta vreme cât nu sunt 
folosite pentru a obține venitftri.

Ierusalim (MF) - Klara 
Blaier (81 ani) și Hannah 
Katz (78 ani), două surori 
care au supraviețuit Holo
caustului, s-au revăzut la 
sfârșitul săptămânii trecute 
pentru prima oară în 61 de 
ani, scrie cotidianul Haaretz.

•
Fiecare dintre ele a crezut că 

este singura supraviețuitoare 
din familie. Nepoată lui Katz a

găsit-o pe sora bunicii sale pe un 
portal cu mărturii ale supravie
țuitorilor Holocaustului.

Blaier și Katz s-au născut în
tr-un sat din Cehoslovacia, în fa
milia Weiss, și aveau încă o soră 
și un frate. Când a început 
războiul, părinții lor le-au trimis 
separat la rudele din Ungaria. 
Fetele s-au văzut ultima oară în 
anul 1944. După război, amân
două s-au măritat și s-au mutat

to Israel, fiecare crezând că cea
laltă a murit.

Săptămâna trecută, nepoata 
lui Katz a intrat pe site-ul Yad 
Vashem și a găsit două mărturii 
semnate cu numele de fată al 
bunicii ei, Sheindl-Weiss. Una 
fusese completată de ea, în 1999, 
iar cealaltă de Klara Blaier în 
1993. Cu ajutorul angajaților Yad 
Vashem, Klara a fost găsită în a- 
ceeași zi.
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