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Vremea se menține închisă, pe alocuri 
se vor semnala ninsori slabe.

dimineața la prânz

pentru ca mama să uite toate 
suferințele, nașii copilului s-au 
declarat ocrotitorii lor. Și asta 
deoarece sunt de părere că vi
itoarea familie merită să fie spri
jinită. Lapte Împotriva violenței, 
abuzului, împotriva celor ne
firești și neomenești se con
cretizează, deci, In Județul nos
tru și in cazul acesta.

Nașii micuțului sunt 
reprezentanții Clubului Rotary 
și cei ai Fundației „Conexiuni" 
D ra. Mama băiețelului t recut 
printr-un moment extrem a- 
tunci când a rămas însărcinata. 
Locuia, atunci când cei de la

țările estice, inclusiv din Româ
nia. Pentru a-și masca activi
tatea infracțională a întemeiat 
o agenție de însoțitori, ce avea 
ca obiect de activitate angajarea 
unor tinere ca însoțitoare pen
tru copii și bătrâni. Pentru re
crutarea tinerelor românce, Ro
tam a dat anunțuri pe Internet: 
„caut fete corpolente, frumoase, 
pentru a însoți oameni de afa
ceri” și pe un poșt de televiziune 
din Hunedoara. In același timp, 
o contactează pe prietena ei,

Deva (DJ.) - în ciuda fap
tului că nu e văzut cu ochi 
buni nici de acttfata condu
cere a Prefecturii, Florian 
Ștefan, secretarul gene-ral al 
instituției își menține deo
camdată pozița fermă: nu 
demisionează. Deși surse din 
Prefectură afirmau ieri că se
cretarul și-a înaintat demisia. 
Ștefan a infirmai o asemenea 
ipoteză: „...un înalt funcționar 
public nu pleacă atunci când 
vrea unul "sau altul. Probabil 
că, mă voi orienta spre un 
alt domeniu, dar acum nu mi- 
am înaintat Hpmiain”

xenetism. După ce a terminat 
studiile, Diana Rotaru a plecat 
la „muncă” într-un club de 
noapte din Salzburg. Din noiem
brie 2002, timp de un an, a prac
ticat prostituția alături de alte 
tinere. Din munca prestată, ea 
a obținut sume de bani sub
stanțiale șl în urma unei relații 
de concubinaj cu un austriac a 
obținut o viză de ședere pe un 
an. Văzând că afacerea prosperă, 
la sfârșitul anului 2003 s-a 
hotărât să „recruteze” tinere din

Crlia de medicamente pentru diabetici
Deva (I.J.) - Aproximativ

10.000 de diabetici hunedoreni 
supraviețuiesc pe minim cu 
medicamente din °toc. de peste 
trei luni de zile. Pentru că buge
tul alocat In 2004 bolnavilor s-a 
epuizat în luna, octombrie, bol
navii '.unedoreni au fost puși in 
situația să se limiteze la un 
testament de supraviețuire. „In 
această situație sunt peste 3500 
de bolnavi din Deva. Restul, 
până la aproape 10.000 sunt bol
navi ce primesc medicamentele 
din centrele Hunedoara, 
Petroșani și Orăștie.

Medicamentele pentru diabet

60 de zile, însă fondurile 
epuizate în octombrie ne-au silit 
la artificii de supraviețuire. Sunt 
peste 30 de tipuri de ned a 
mente care se prescriu gratuit 
bolnavilor de diabet. Stocul din 
noiembrie, decembrie și ianua
rie a fost insuficient.

La mfilocul lunii trecute am 
făcut comanda pentru luna fe
bruarie și, începând de ieri, 
medicamentele au început să ne 
fie livrate”, precizează dr. Rodi- 
ca Avram, coordonator Program 
diabet pentru județul Hune
doara.

Lunar apar circa 100 de noi
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0 Listă cu țintele ETA. O listă a țintelor 
ETA în care figurau, în special, oameni 
politici și responsabili din cadrul servi
ciilor de securitate a fost descoperită în 
timpul unei percheziții, a anunțat ieri po
liția spaniolă. Nici unul dintre numele 
care se regăseau pe listă nu a fost făcut 
public.

0 Despăgubiți. O comisie parlamentară 
israeliană a aprobat duminică un proiect 
de lege privind despăgubirile pe care 
le vor qrimi cei 8.000 de coloniști obli
gați să părăsească Fâșia Gaza în urmă
toarele luni. Bugetul, de 900 milioane 
dolari, acoperă și costurile de retragere 
a tuturor forțelor israeliene care ocupau 
Fâșia Gaza de 37 de ani.

în urma exploziei, clădiri distruse complet, mașini Incendiate șl numeroase trupuri aflate pe stradă.

Seulul va continua 
dialogul cu Phenianul

Seul (MF) - Coreea de Sud a anunțat, 
ieri, că rămâne in favoarea dialogului cu 
Coreea de Nord, in pofida faptului că Phe
nianul a afirmat, in cursul săptămânii tre
cute, că deține bomba atomică și a refuzat 
să reia negocierile multilaterale pe tema 
programului său nuclear.

Ministrul sud-coreean al Unificării, 
Chung Dong-Young, a apreciat că Phenia
nul și-a radicalizat poziția pentru a crește 
miza in negocierile cu Statele Unite.

El a adăugat că Parlamentul sud-core- 
ean va continua politica de reconciliere 
cu Phenianul și este convins că din acest 
impas se poate ieși pe cale diplomatică.

Chung a invitat Phenianul să reia ne
gocierile multilaterale pentru a evita izo
larea internațională. Coreea de Nord a re
fuzat să participe la a patra rundă de ne
gocieri care urma să aibă loc In septem- 
bril 2004 a Beijing. Primele trei reuniu
ni na au reușit să deblocheze criza.

Fostul premier libanez Rafie

Beirut (MF) - O explozie 
de proporții produsă ieri în 
centrul Beirutului a provo
cat moartea fostului premier 
libanez Rafie Hariri, precum 
și a altor cel puțin nouă per
soane, iar circa 100 au fost 
rănite^ au anunțat televiziu- 
nile libaneze.

Hariri, responsabil politic 
foarte cunoscut pe plan interna
țional, a fost transportat, imedi-

funcția de premier la începutul 
lunii octombrie a anului trecut. 
Musulman sunnit, el a făcut ave
re ta Arabia Saudită, înainte de 
a intra în politică șl a sjUnge la 
putere în Liban, pentru prima 
dată în 1992. Hariri, care a con
dus cinei guverne în perioada 
1992-2004, a criticat ocazional po- * meroase hoteluri, 
litica impusă de Siria, cafe dis-

at după explozie la spitalul uni
versitar ameriean din Beirut, 
unde a fost internat ta secția de 
terapie intensivă.

Conform bilanțului realizat de 
presa locală, cel puțin nouă per
soane au murit în urma explozi
ei produse într-un cartier unde 
se află numeroase hoteluri de 
lux, iar printre victime se numă
ră și cel puțin una dintre gărzile pune de 15.000 de militari stațio- 
lui Hariri. nați în Liban. Forțele libaneze

Rafie Hariri a demisionat din de securitate au instalat un ba

raj în zona unde s-ț exploziei, 
însă incendiile împiedică acce
sai la victimele afiate ta mașini.

Explozia a determinat produ
cerea unui crater de câțiva me
tri adâncime ta fate hotelului St. 
George, Intr-o zonă unde se află 
sediile mai multor bând și nu-

Doî foști" miniștri libanezi, Sa
mir al-Jisr și Bassel Fleihane, se 
numără și ei printre victimele a- 
tentatului. ' '

Trei atentate în Filipino
Manila (MF) - Cel puțin 11 persoane au 

murit și 53 au fost rănite, ieri, în trei a- 
tentate cu bombă,.dintre care unul comis 
la Manila și celelalte două în sudul Filipi- 
nelor, an anunțat surse militare, citate de 
AFP.

Atacurile,au fost revendicate de grupa
rea Abu Sayyaf, au anunțat surse oficiale, 
citate de AFP. Gruparea a avertizat că 
atentatele vor continua.

în capitala statului, o bombă a explo
dat intr-un autobuz, în cartierul de afa
ceri.

în sudul țării, un atentat a fost comis 
în fața unui centru comercial.

La Davao, tot în sudul țării, o bombă 
a explodat într-o autogară.

în decembrie, 11 persoane au fost ucise 
și 59 rănite în explozia unei bombe ta pia
ța din General Sântos.

O bombă a explodat într-im autobuz, m 
capitala Statului. (Foto: EPA)

Orașul laniion, sub 
control palestinian

Ierusalim (MF) - Controlul asupra ora
șului Ierihon din Cisiordania va fi pre
luat azi de Autoritatea Palestiniană, a a- 
nunțat, ieri, postul public de radio israe- 
lian.

Comandantul forțelor israeliene ta Cis
iordania, generalul Gadi Eisenkut, s-a în
tâlnit ci șeful serviciilor palestiniene de 
securitate din regiune, generalul Haj Is
mail, pentru a coordona operațiunea.

Transferul controlului a fost decis cu 
ocazia summitului din Egipt, de la 8 fe
bruarie, ocazie cu care premierul israe- 
lian, Ariel Sharon, și liderul Autorității 
Palestiniene, Mahmud Abbas, au anunțat 
încheierea violențelor, după patru ani si 
jumătate de la declanșarea Intifadei. •'
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Președintele Traian Băsescu a plecat la ruși
. El va aborda subiecte economice și de securitate regională

București (MF) - Președin
tele României, Traian Băses
cu, a declarat ieri, înainte de 
plecarea la Moscova, că în 
discuțiile cu oficialii de la 

va aborda subiectul 
comerciale și

climatul hi ue in- 
credere între cele două state.

„Vom discuta despre posibili
tatea extinderii relațiilor comer
ciale între România și Rusia, 
plecând de la premisa că avem 
un puternic deficit al balanței de 
schimburi comerciale între cele 
două țări”, a menționat Băsescu.

El consideră că potențialul 
societăților românești nu este 
exprimat ta interiorul relațiilor 
comerciale romăno-ruse.

Băsescu va mai discuta la 
Moscova despre „stimularea in
vestițiilor rusești în România, 
plecând de la premisa că aceste 
investiții, odată realizate, sunt

Președintele Traian
(Foto: EPA)

investiții făcute direct ta UE, în 
perspectiva integrării României, 
ta 2007”.

„în mod deosebit, mi se pare 
esențial să creștem climatul de 
încredere între cele două țări,

Traian
• •• • *-••»•-■■*•••••• țț

El susține c& România și Ru- 
t trebuie să găsească soluții de 

colaborare ta zona Mării Negre, 
„ca zonă de maxim interes din 
toate punctele de vedere”.

în cursul zilei de ieri, Băses
cu urma să se întâlnească la 
Kremlin cu președintele Federa
ției Ruse, Vladimir Putin. întâl
nirea cu președintele Dumei de 
Stat, Boris Grlzlov, a fost anula
tă.

s

Acte de sabotaj
Kirkuk (MF) - Un nor 

negru de fom putea fi ob
servat, teri dimineață, dea
supra orașului Kirkuk, du
pă ce mai multe explozii 
au afectat un gazoduct și 
o conductă de petrol din 
nordul orașului. O primă 
explozie a avariatuiumim- 
că seara, o conductă de gâ
ze care face legătura între 
regiunea Havana și orașul 
Kirkuk, situat la 255 kilo
metri nord de Bagdad. O 
a doua explozie a avariat o 
conductă de petrol din 
apropiere, precum și una 
de apă potabilă.. Incendiul 
nu le-a permis pompierilor 
să afle dacă este Vorba de 
explozia unei bombe arii-
zanale sau de un atac cu L. 
rachete. Acestea sunt pri- ț A 
mele atacuri din ultimele
patru luni care vizează in
frastructura petrolieră din 
această regiune.

proiect privind autonomia
Sfânta Gheorghe (MF) - 

Deputatal UDMR Marton 
Arpad a declarat ieri că 
Uniunea va depune pro
priul proiect privind au
tonomia, nu pe cel al Con
siliului Național Secuiesc 
(CNS).

El susține că UDMR a pus 
deja bazele autonomiei, dat fi
ind faptul că din cele patru 
forme de autonomie, trei sunt 
prezente în programul guver
namental, respectiv autono
mia administrației publice, lo
cale, cea culturală și autono
mia regională prin reorgani
zarea regiunilor de dezvolta
re. în ceea ce privește autono
mia teritorială, inclusiv cea a 
Ținutului Secuiesc, parlamen
tarul UDMR a spus că Uniu
nea nu a renunțat la acest de
ziderat, dar este necesară a- 
doptarea unei legi speciale 
sau modificarea Constituției.

Consiliul Național Secuiesc 
(CNS), întrunit sâmbătă la 
Gheorgheni, a adoptat trei

scrisori adresate premierului 
Ungariei, Gyurcsany Ferencz, 
președintelui României, Tra
ian Băsescu, respectiv Guver
nului României, în care so
licită sprijin ta lupta pentru 
autonomia teritorială a Ținu
tului Secuiesc. De asemenea, 
CNS a făcut un apel la adresa 
președintelui LuMR și a par
lamentarilor Uniunii din Ți
nutul Secuiesc pentru ca aceș
tia să depună in Parlament 
proiectul de autonomie terito
rială.

Propunerea legislativă pri
vind Statutul de Autonomie al 
Ținutului Secuiesc, inițiată de 
mai rnulți deputați UDMR, a 
fost respinsă în iunie 2004 de 
Senat și de Camera Deputați- 
lor. El avea ca obiect de regle
mentare autonomizarea jude» 
țelor Covasna, Harghita și a 
unei părți din județul Mureș, 
ta cadrul Ținutului Secuiesc, 
care ar fi urmat să devină o 
regiune autonomă, cu perso
nalitate juridică, în cadrul 
României.
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Bush a salutat anunțarea 
rezultatelor alegerilor irakiene

Washington (MF) - Preșe
dintele american, George W. 
Bush, a salutat duminică 
anunțarea rezultatelor ale
gerilor organizate la 30 ia
nuarie, în Irak, precizând că 
în prezent trebuie așteptată 
confirmarea acestora, rela
tează AFP.

. „Statele Unite și aliații săi 
din cadrul coaliției pot fi mâp- 
dri de rolul jucat în realizarea 
acestui important obiectiv”, se 
arată tatr-un comunicat al Casei 
Albe.

Potrivit rezultatelor scrutinu
lui anunțate duminică, lista șiită 
condusă de marele ayatolah Aii 
Sistani va beneficia de o majori
tate absolută, câștigând 275 de 
locuri In Adunarea Națională 
irakiană. Alianța Unită Irakiană 
a obținut 140 de locuri.

Următoarea clasată este Ali
anța Partidelor Kurde și va ocu
pa 75 de locuri în Parlament. 
Formațiunea premierului Iyad 
Allaui va dispune de 40 de locuri 
ta Adunarea Națională.

Rezultatele reprezintă o pier
dere pentru arabii sunniți Aceș

tia s-au confruntat cu o prezență 
redusă la vot, în special în re
giunea al-Anbar, unde doar doi 
la sută din populație s-a prezen
tat la urne.

Lista președintelui interimar, 
sunnitul Ghazi al-Yawer, ocupă 
abia a patra poziție, și va ocupa 
doar cinci locuri ta Adunare.

Acestea sunt primele alegeri 
organizate de la b&ăturarea lui 
Saddam Hussein, .în 2003. și pri
mul scrutin multipartit liber din 
ultimii 30 de ani

Director Comei Poenar
Redactor șef: Adrian SNâgean
Redactori: Viorica Roman, Valentin Neagu, Jna Jurcone, Ciprian Marinut Clara Pâs, Daniel I. lancu, Raluca 
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0 Rata șomajului în Județul Hunedoara 
la finele lui ianuarie 2005 era de 
10,53%, mai mică decât luna anterioară, 
când se situa a 10,88%, declară surse 
din cadrul AJOFM Hunedoara. în perioa
da similară a anului 2004, rata șoma
jului era de 13,13%. în cifre, rata șoma
jului din luna ianuarie arăta 22.510 
șomeri, din care 12.023 șomeri nein- 
demnizați. (I.J.)

0Astăzi, 15.02.2005, ora 10. QQ, la Bi
blioteca Municipală din Hunedeafta,- are 
loc lansarea. Manuscriselor lui Eminescu 
(volumul I), reproduse pe suport de carte 
și C.D., de către Academia Română. (S.B.)

Inspectoratele Școlare 
se desființează!

Deva (R.I.) - Până în septembrie 2006 
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) 
vrea să desființeze inspectoratele școlare 
județene și să le înlocuiască cu „unități 
de consiliere pentru profesori”. După acea 
dată inspectorii se vor numi revizori șco
lari, iar numărul lor va fi redus la mai 
puțin de jumătate din cel actual. în plus, 
revizorii școlari generali vor hvea man
date permanente, nu doar de patru ani, 
ca în prezent. Purtătorul de cuvânt al In
spectoratului Școlar Hunedoara, Sorin 
Todor, spune că „deocamdată nu avem nici 
un fel de informații de la minister. Știm 
că inspectoratele se vor reorganiza, pen
tru a-și spori eficiența, dar încă nu știm 
nimic concret. Oricum, înainte trebuie 
făcută o dezbatere publică pe această 
temă”. Unitățile de consiliere, care vor în
locui inspectoratele școlare, nu vor mai 
avea rol tutelar asupra școlilor, care își 
vor extinde autonomia, inclusiv în ceea ce 
privește angajarea personalului didactic;

. k'Mt

DN ?Ț Ilia - Tătărăști - Zam 
Bl* 687 Hunedoara ~ Peștlș ■ Cristur.
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lfcfrO - 13.30 Cetea Zarandului

Pârtiile din Parâng 
au fost asaltate, în week- 
end-ul trecut, de sute de 
turiști care s-au bucurat 
de zăpada ce a depășit 
130 de centimetri. Și 
continuă să ningă...

(Foto: Daniel I. lancu)

Devenii nu dau bani pe a^tă

Deva (M.S.) - Proiectatele mo
dificări ale unor articole din Co
dul Muncii nemulțumesc liderii 
sindicali din cadrul Centralei 
Naționale a Sindicatelor Libere 
din România (CNSLR) Frăția 
Hunedoara.

Președintele acestei organiza
ții sindicale, Lacrima Minișca, 
apreciază că schimbările prevă
zute în actul normativ vor duce 
la „îngrădirea procedurii de ne
gociere a contractelor colective 
de muncă" și că vor deManta- 
ja salariații. Printre altele, sindi
catele pierd dreptul de a negocia

Oprirea și stationarea în locuri interzise sunt filmate de poliție
MlHAELA TăMAȘ

E-MAIL: mlhaela.tamas0lnformmedla.ro

Deva - O nonă procedură 
de aplicare a amenzilor pe 
linie de circulație a început 
să fie aplicată începând de 
ieri. Polițiștii hunedoreni se 
lovesc de o serie de neajun
suri apărute odată cu 
această procedură.

Una din problemele cu care 
polițiștii hunedoreni se con
fruntă de mai multă vreme este 
lipsa cadrelor.

„Dacă în București sunt patru 
polițiști care se ocupă doar de 
aceste probleme, la noi sunt doi 
care intră în tură și se ocupă de 
toate, inclusiv de filmare. Cei 
din capitală au un agent care 
face zilnic teren eu mașina și

14.30.-16.00 Ștr. Horea
10.00- 17.00 ÎJoimuț

■   

Comuna Ghelar are 
din nou apă

Ghelar (D.I.) - La sfârșitul 
săptămânii trecute, locuitorii co
munei Ghelar au rămas fără apă, 
după ce, din cauza temperatu

rilor extrem de 
scăzute, o conduc
tă de alimentare 
între barajul de 
captare și filtrele 
de apă a crăpăt pe 
o lungime de a- 

Dan proximativ o sută
Pricțjan flg metri.

Ieri, situația a 
fost rezolvată, iar debitul apei în 
conducte se situează la para
metri normali, ne-a informat 
Dan Pricăjan, subprefectul jude
țului Hunedpara. „Ne-am depla
sat la fața locului, iar problema 
apei la Ghelar a fost rezolvată. 
Lucrările vor fi finalizate în 
maximum zece zile, deoarece a- 
cum, datorită condițiilor meteo
rologice nefavorabile se lucrează 
cu dificultate”, a mai declarat

normele de muncă, iar în alte 
cazuri vor avea numai rol con
sultativ. în următoarea perioadă, 
sindicatele membre ale CNSLR 
Frăția Hunedoara vor prezenta 
salariaților modificările preco
nizate în Codul Muncii.

în organizațiile sindicale se 
vor organiza referendumuri cu 
privire Ia poziția sindicaliștilor 
și a modului de luptă sindicală, 
Eventualele acțiuni de protest 
vor fi stabilite în cadrul Consi- 
lifîlui tfațKnaice va avea loc la 
București, pe data de 24 febru
arie.

filmează autoturismele care sunt 
oprite și staționate în locuri în 
care se interzice acest lucru”, 
spune Cristian Popșor, inspec- 
tor-șef în cadrul Serviciului Ru
tier Deva. Fiecare mașină care

Nolle amenzi le vom găsi pe parbriz.

Deva (S.B) - La noi, la ro
mâni, lucrările de artă plastică 
nu se achiziționează nici mă
car atunci când fondurile se 
strâng intr-un fond în scop 
umanitar. Aceasta este conclu
zia la care s-a ajuns ca urmare 
a rezultatului organizării unei 
expoziții de artă plastică, cu 
vânzare, Ia Deva. Aceasta a cu
prins peste 110 liicrări de pic
tură, grafică și sculptură și 
pentru a se strânge o sumă ac
ceptabilă destinată victimelor 
tsunamiului din Asia ar fi tre
buit să apară și cumpărătorii, 
iar lucrările să se vândă. Dar

încalcă aceste reguli va primi 
amenda prin poștă. Valoarea a- 
cesteia este de 700 de mii lei, iar 
dacă este plătită în 48 de ore se' 
reduce la jumătate. Așadar, aveți 
grijă unde opriți și staționați. 

nu a ft)st să fie așa. Din cele 
50 de invitații trimise de artiș
tii plastici tot atâtor persoane, 
nu a fost onorată decât una sin
gură. Gel care s-a gândit totuși 
că poate ajuta Asia cu ceva a 
fost Ionel Olteanu, patron la 
Eurovehus. A achiziționat trei 
picturi în valoare totală de 
aproape 16 milioane de lei. Din 
această sumă, conform deciziei 
luate anterior vânzării, accep
tată de artiști, doar o parte 
sunt vărsați în contul umani
tar de la bancă. ...Și este o par
te atât de neînsemnată încât 
nici nu merită să o amintim.

Ministru în Vale
Petroșani (M.S.) - Mi

nistrul Economiei și Com
erțului, Codruț Șereș, este 
așteptat astăzi in Valea Jiu
lui, unde se va finaliza o 
etapă majoră din procesul 
de reabilitare al Termocen
tralei de la Paroșeni. La 
eveniment va fi prezent și 
ambasadorul Japoniei în 
România, Naotoshi Su- 
giuchi.

Termocentrala Paroșeni 
se află într-un proces de 
retehnologizare și moderni
zare a cărui valoare totală 
este de 137 milioane dolari, 
suma fiind asigurată din 
credite externe. Finalizarea 
investiției este programată 
pentru anul 2006, costurile 
de producție urmând să fie 
reduse cu 5 la sută.

mlhaela.tamas0lnformmedla.ro
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grupării 
& Htc -- « 'irâct Junimea' (m. l.QT.lWlf) 
j Gaiilao Galilei, fizician șl as

tronom renascentist, fondator al mecanicii mori- 
'■ sme (m, 8.01.1642) _________ ij_______

IM z » A murit câMâmfiul Nat King Cole (n; 

17.03.1919)

timpul anei ore de eura.
(Foto: Traian Mânu)

Energie electricâ:
Sunt programate Întreruperi In furnizarea 
energiei electrice:
08.30-15.00 Deva. Decebal. b:. J. B

Gax
Nu M Întrerupe furnizarea gazului metan 
In Deva.

Apt
Nu sunt programate Întreruperi . in 
furnizarea apei In Deva.

Soluția integramei din numă
rul precedent:
I - ALT - A - INEL - RING - 
DRAGOSTE - PRO - UC - EL
- ÂȘT^AL,- 0 -1AG - SĂRU
TĂ - OS - ES - USA - A - 
TG - I - VIE - UT - TA - FII
- I - CATAR - DAN - A - AM
ĂGITE - LO - OTELAR - MIRI 
-ACE

timpul cu

la celor maț

a clarifica unele puncte de

aduce

i

ACASĂ
730 Jranel TVR Sport Meteo
745 Agrafa 2 &ă un sfert
845 Desene arimsteYU- 
LK (Japonia, 1998)

920 Ond minute de arituă
930 Tdeshonma 

1030 Notorie (reluare) 
1130 Portul maaaMor (relu- 

0are)
1155 Etetxfapeaer 
1230 Tezaur foldoric (reb

ate)
1330 Desene Yu-

EKi-Oh 
14D0 Junal TVR Sport Meteo 
1430 Teleshopping 
1550 Alege vtapal Drogul

Weâraaf m» Re- 
aăzalor Petre Crădun 

1530 QtoaEoo 
1650Kronica Emisiune In 

frnba maghiară. 
Citadela: Știri și repor
taje despre eveni
mentele culturale ale 
săptămânii, 

1635 TVR to tort 
1725 VSapa cu Bonrie 
1850 Rgto etasirfcr 
1830 Speranțe to ring 
1950 Jranel TVR Sport Meteo 

BtaiDOttofAngD (dramă, 
Ocoprod, 2002) Cu: Hans 

. Matheson, Keira Knight- 
ley, Sam Neill, Alexan- 
«tia Maria Lara. 3 Nomi- 
afizâri la premiul BAF- 

BTA pentru: cel mai bun 
bă debut regizoral și 

j. costiere.
*16 Votbe despre fapte 
7SW Jranai TVR Sport Meteo 
BațșCICtlnrai talentat! 
K «(dramă, SUA 1999)

A
Cu; James Madfo, 
Mario Opinato Regia 
Lawrence LSimeone. 
Eddie și Nick Fontaine 
nu sunt doi frați 

- obișnui#. în timp ce un
ul duce o viață obscură, 
retrasă, 1h urma unei 
condamnări, celălalt 
frate, un foarte bun 
muzician

130 Clnd minute de cultură 
.140 Fekity (SUA 2001) 

K2M Jurnal TVR (reluare)
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730 Știrile ProTv Ce se în
tâmplă, doctore 7

9ri0 Omd care aduce cartea 
9:15 Tânăr și nefimștit (r) 
0Cu zed de premii, cu 

actori ce își trăiesc 
viața pe platourile de 
filmare, identificându- 
se cu personajele, cu 
căsătorii, divorțuri ca-n 
filmele care se-respec
tă, cu controverse ce-i 
uimesc chiar și pe cei 
mai mari admira
tori,Tânăr și neliniștit 
continuă să reprezinte 
un miracol un univers 
care a cuprins milioane 
de telespectatori.

1030 Doctoral de sulele 
Zâmbete totro pastHă

12:15 La Bloc 
1350 Știrile ProTv 
1345 Artista, dolarii și arde- 

Blsi (reluare)
1650 Tânăr șl neliniștit Cu:

QEriC Braeden 
1730 Știrile ProTv 
1745 Teo Emisiune de diver

tisment 
1930 Știrile ProTv Sport

2Q&9xratofUl (acțiune, 
•teȘcoprod, 1995) Cu: 

Marii Dacascos, Jude 
Condra, Byron Mann, 
Masaya Kato. Bazate 

. pe o poveste populară 
japoneză, această aven
tură romantică și plină 
de stil aduce In prim- 
pian efecte dintre cele 
mai spedate, crime ex
ecutate cu sadism ele
gant și totuși foarte 
puține scene violente.

2230 Fotbet Hfa - Eufa, 
Războiul mileniului, Su- 

. permed pentru vls- 
timele din Asia 

QMOorapf delbertate 
ElEpisodul 6

150 Știrile Pro TV 
250 Eftaratoral (reluare) 
330 Doctoral de suflete 
<30 Zâmbete to

(reluare) 
W Corup# de 
BMTeo

k

i

630 In gura prase) 
(reluare)

730 Observator Cu Sanda 
Nicoia. Sport

830 Canto 
deșlfri 

1030 In gura presei
(reluare) 

1130 Concurs 
irrtwactiv 

1230 Sue Thomas 
1330 Otuanrator Cu Simona

Gherghe 
13:45 Cei mai funnoși ani (re

luare)
1630 Observator 
1645Vhrere-

0A trăi cu pasiune 
(soap, 1999, Italia) Cu: 
Edoanfo Costa, 
Gkxgio Ginex, Edoardo 
Velo, Giudrtta Saftarini, 
Lorenzo Ciompi, Do
natella Pompadur, Elisa- 
beta De Palo 

1745 9595 - Te învață ce să 
fad

18:55 Meteo 
1930 Observator

Sport. 
Meteo

530 Ptweștiri adevărate (re
luare)

630 Itiblrea mea, păcatul 
0(reluare)

730 Pădurea blestemată 
8:15 RUbl (reluare) 

’ 9:15 Roti (reluare) 
' 1035 ExtiMgraita Anastasia 

0(reluare)
1130 emei 
1230 nopții

> 13:15 Răzbunarea
14:15 Pisica săbatică. Cu: 

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

: 1530 litirea mea, păcatul 
1630 Pădurea blestemată 
1720 Rețtia de acasă

- 1730 Ptweștiri adevărate 
Emisiune cu povești 
reale despre viață, 
prezentată de Lucian 
Viaro

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

< ElUsazo, Dolores Heredia, 
Manolo Cardona

I

r

i

PRIMA TV

f

s 
t

0 (reluare)
730 Desene animate
El (reluare)

830 Teleshopping
830 CeZar și tipar
950 Rebelii

1050 Tonomatul DP 2 
1130 Chd minute de cultură 
1145 Pasiuni
1240 Euro - Dispecer 
1245 la., și veri 
1330 Teleshopping 
14 ) Desene animate

>3 ritorul Episodul 1
1430 Colegiul dudăjertitor 
15:00 împreună to Europa

Emisiune in limba ger
mană

16:00 Tribuna partidelor par

1630 Gnd mimrie de cultură 
1645 Jurnal TVR
1730 Rebelii
1830 Jwnalul Euronews pen

tru România
18:15 (2nd minute de cultură 
1830 Mărturii Teologie In cu-

Ellori
1930 Maria Bonita (Colum- 

0bia, 1995)

Nemu-

f

730 Teleshopping
730 Puzzle T
755 Sport cu Horantha
830 Teleshopping
830 Ed (comedie, SUA 

B20(X»
930 Dragoste șl putere 

1030 Kensky Show 
10:55 Căp Art 
1130 Monica Cu: Monica

Puiu •
1230 The Flavours: 3 

bucătari (reluare)
1230 Teleshopping
1255 Beni la grau 
1350TetashoH>lng
1425 Ed (comedie, SUA 

02000)
1525 Dragtiste și putere 
1550 Camera de rfc 
1630 Trăznij to Nate

(reluare)
1650 Kensky Show Cu: lonuț 

Cherminschi
1830 Focus Prezintă: Maga- 

da Vasiliu. Rubrica 
Sport prezentată de 
Radu Valcan. Rubrica 
Meteo prezentată de 
Nadira

1930 Monica

850 Some (Thriller, SUA 
02002)

950 Pasajul secret (Dramă, 
Anglia, 2002) 

t 1125 Insula âagretei (Ro- 
13 mantie, Italia, 2003) 

13:15 Vedete la Hollywood: 
ramie ndman 

1345 Naufragiat! (Comedie, 
0 Anglia, 2002) Cu: 

Madonna, Adriano Gi
annini, Jeanne Trip- 
plehom, Elizabeth 
Banks

1520 Contrabandă cu dom- 
lata (Aventuri, Anglia, 
2002)

17:15 Jimmy Neutron - geniu 
j 0 de buzunar (Animație, 

SUA 2001)
1840 Cinema, cinema, cine

ma Episodul 7
19:10 Semne (Thriller, SUA 

02002) Cu: Mel Gibson
21.-00 Totul despre sex Episo

dul 94: 0 americancă la 
Paris 2

2145 In familie (Comedie, 
SSUA 2003)

2330 Cercul vidos (Dramă,
13 SUA 2003) Cu: Douglas 

Spain, Jojo Henrickson, 
Ruben Garfias,

0:55 Gigli (Comedie roman- 
Utkă, SUA 2003) Cu: 

lennifer Lopez

1

t
5

07.45r0B.(» Observator 
Deva (r) 

1635-16.45 Știri pe scurt 
2230-23.00 Observator

TELE 7 DEVA

09.00-11.00 Reluarea emisi
unilor de luni 

20.00 Știrile TELE 7 Deva 
20.1Q La șuetă cu Nfaalte

£ 21.00 Publicitate
‘ 21.05 La șuetă cu Nicolle 

(pălea a ll-a)

21.50 Știrile TELE 7 Deva (r).

HALLMARK
12.15 Misterele părintelui 

Dowling
13.00 Fflcele lui McLeod

> 1430 Teritoriu interzis. în 
căutarea dr. Livingstone 
(aventuri, SUA 1997) 

1545 în delte (dramă, SUA 
1998)

1730 Ford: omul și mașina lui 
(I) (dramă, Canada, 
1987)

j. 19.15 Du-te spre luminăl 
(dramă, SUA 1988) 

21.00 Fiicele lui McLeod 
22.00 Brigada de pofiție

' 23.00 Jordan
00.00 The Temptations 0) 

(dramă, SUA 1999)

2ft00 Dragtâ de Raymond
2030 Pe urmele dnozaurilor

El Episodull. Ce știm de- 
ț spre dinozaurii care au 

dispărut cu 65 milioane 
de ani în urmă?

21.-00 Uimea de aproape 
Magazin de reportaje. 
Prezintă Cătălina Filip. 
Recurs la înfiere - uri 
copil din Hunedoara nu 
poate fi înfiat decât în 
condițiile îh care solici
tantul ia și asistenta 
matemală de nevastă;. 

2130 Jurnal TVR Știri, sport, 
meteo

22410 Jumto Euronews pen- 
*ra România

BlBLumwnMptode^

Italia, 2001) Cu: Marie 
Trintignant, Giancarlo 
Giannini, OmeUa Muți, 
James Thlerree Regla 

■ .Luciano Emmer.
OM Statute

2ft00 Dragoste de mamă
•î 0(comedie, SUA 1996) 

Cu: Paul Collins, Laura 
s, Aiber irorxs, 

John C. McGinley, Deb-

2050 Rdi Cu: Barbara 
tj<Mon. Eduardo Santama-

si
2S15 Ml dragoste (divertis

ment) 
a Marius Tută Show

Observator
(MS h gua presei Mircea

Badea realizează la An- 
■ ’ , Urna 1 o nonconfor- 

mistă revistă a publica- 
, {iilor sub titlul „în gura 

presei*. Timp de jumă- 
late de oră, el va supu- 

?ne atenției telespecta- 
oruiui cele mai intere

sante știri apărute to 
resa cotidiană, 

l Săptămânală și lunară, 
eosebirea dintre pro- 

' / ‘ gramul pe care 11 real- 
. girează Mircea șl emislu- 
K nlle pe aceeași temă 

ale altor televiziuni este 
spune el, .eu voi fi 

. . firesc, normal, nu voi 
produce mecanic

I
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»

rina. Ana Martin, Jaque- 
line Bracamontes, Se
bastian Rulli. Josefina 
Echanwe, Antonio 
Mede lin 

2230 De 3x femeie (divertis- 
Eiment) 

tBsfaac!rNoddsBati^i, 

| Juan Pablo Raba, Kiara, 
. Hilda Abrahamz, Dora 
. ■ Mazzone, SaOI Marin, 

f kudano D'Alessandro, 
Crisol Carabal, Gustavo 

t riguez, Mayra Ale-
- < B-jandra 
Ms Răzbunarea Cu:

Spanie, Josă 
fi big ' Llamas, Katherine 
* ‘Siachoque, Orlando 

Miguel, Pedro Renddn, 
-, 7 Luz Stella Luengas. Cu 
h, 25 de ani în urmă 0 

-^tragedie a marcat viața
' 4teienei Fontana a

j

?■

t 

i

i
i

I.

â

MT «o 
wD Focus Plus Prezintă: Sil- 
” via Nkula. Rubrica

. Sport prezentată de 
'■ 1etiția Enache

molbmățro- 
SUA 1998) Cu: 

f- 4 <Roy Sdiekfer, Edward 
iHerrmann, Deborah 

m Hedwall, Catherine Cor- 
■ > peny. Olympia Dukalds 

? interpretează rolul Nor- 
% o femeie trecută de 

. mult de prima tinerețe 
1 ;șl de judecata 

'-sănătoasă.
i IM Focus Prezintă: Mage- 

a aia Vasiliu (reluare)

(dramă, SUA 199»

DISCOVERY930 Reluare Aventura: Marea j 
evadare 1030 Reluare Fotbal: 
Eurogoluri 1130 Reluare Omnl- 
spoit Watts 1130 Reluare 
moți 13:15 Decalat Fotbal 
de sală: Campionat il European 
1430 Rebate Fotbal: Eurag 
bri 1530 Uvt Fotbal de sală:

, 1730 He Snooker 1950 Reba- _
re Omnisport 1930 Live Fot- ; 1830 John «tarifl on safari 
bal de sală: Campionatul Eu- cu feriri» 
ropean, la Ostrava 2150 De- ! 1930 htafni «tom, Imagini 
calat Fotbal de sală 2130 Uve >
Fotbal de sală 2350 Live Box ■ 2050 Tehnologie extremă 
1Ă) Reportaje Știri: Ediția spe- ; 2150 Cale șațrtă minuni ale 

clfila a știrilor Eurosport 1:15 
Reportai (albii:
Mondial - Radul
Reportaje Raluri.

i
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i

j 
j

e
I



marți, IS febniarie 2005 cuvw

0 Datoria populației din municipiul 
Petroșani către distribuitorul de agent 
termic, și apă caldă depășește valoarea 
de 75 de miliarde de leL Aproximativ 
1.350 de consumatorj înregistrau la în
ceputul lunii februarie datorii mai mari 
de 10 milioane de lei. Dintre aceștia, 25 
de consumatori au datorii mai mari de 
100 de milioane de lei, iar 19 au da
torii mai mari de 90 de milioane de lei. 
(IJ.)

0 Guvernul va anunța în data de 31 mar
tie măsurile de înăsprire a pedepselor 
pentru evaziune fiscală.'Premierul con
sideră că, odată cu reducerea fiscalității, 
trebuie să fie introduse șl elemente 
privind sancționarea evâzioniștilor și 
creșterea rapidității derulării falimentu
lui. (C.P.)

lum) #>090 îei/f "^7290 lei/l

Infifără 
Ină VPou

GINZA MITSUKOSHI

.ENTINE'S dav

Prețuri supraevaluate la aiartanente
Locuințele cu două camere costă de două ori mai mult decât prețul real
Ina Jurcone
E-MAIL: lna.Jurconeffllnfonrimedla.ro

Deva - Evoluția prețurilor 
la apartamentele cu două 
camere a cunoscut o creștere 
spectaculoasă. Potrivit spe
cialiștilor in domeniu, cos
turile sunt supraevaluate cu

La nivelul orașului Deva, 
creșterea prețurilor la aparta
mente reflectă în primul rând 
cererea și oferta care a crescut 
puternic în ultimii trei ani, pre
cizează Cătălin Ispas, manager 
agenție imobiliară.

„Creșterea cererii în ultimii 
trei mii, de când am intrat noi 
pe piața hunedoreană, s-a făcut 
cu aproximativ 50%. Prețurile 
de vânzare s-au triplat. Ultimii 
trei ani au consemnat o

adevărată explozie a pieței imo
biliare. Un rol important în 
aceasta l-a avut creditul ipote
car. Băncile se întrec în oferte 
de credit pe termen lung, iar as
ta a făcut prețurile să explodeze 
până la triplu. Evident, în Deva 
și nu numai, apartamente noi de 
locuit nu s-au mai construit. 
Câteva apartamente, oferite de 
ANL, și cam atât. Nici măcar nu 
s-a terminat ceea ce s-a început 
în urmă cu 15 ani, la Revoluție", 
precizează Cătălin Ispas.

Prețul mare al locuințelor, șl 
în special al celor cu două 
camere, la bloc, s-a majorat și 
datorită agențiilor imobiliare 
care, pe lângă comisionul de 
tranzacționare, au ridicat foarte 
mult cota apartamentelor.

Din acest motiv, cumpărătorii 
sunt într-un fel obligați să-și plă
tească locuința pe care o achi

ziționează la un preț care vari
ază de la o lună la alta.

Dorința de îmbogățire a celor 
cu bani, care speră că odată cu

intrarea în UE vor vinde aparta
mentele mai scump, s-ar putea 
să nu țină. Vezi exemplul Un
gariei!

Blocuri de locuințe construite prin ANL.

Certificatul de urbanism
Act ooligaturiu pentru investiții sau tranzacții imobiliare
Clara Pâs
E-MAIL: clara.pas@lnformmedla.ro

Deva - Primăriile locale 
care emit autorizațiile de 
construire sau desființare a 
unor imobile sunt abilitate 
să emită și certificatele de 
urbanism.

Certificatul de urbanism este 
actul de informare cu caracter 
obligatoriu prin care se face 
cunoscut regimul juridic, eco
nomic și tehnic al imobilelor și 
condițiile necesare în vederea 
realizării unor investiții, tran
zacții imobiliare ori a altor 
operațiuni imobiliare. Taxele 
pentru eliberarea acestui docu
ment sunt stabilite anual de fie

care primărie ținând cont de su
prafața imobilului și diferențiat 
pe mediul urban și rural. „Spre 
exemplu, taxele percepute de 
Primăria Deva sunt cuprinse, în 
mediul urban, între 38000 lei 
(pentru o suprafață de până la

150 mp) și 90000 de lei (pentru o 
suprafață de 1000 mp). în mediul 
rural valoarea taxelor exem
plificate este diminuată la ju
mătate", a declarat Andrada Vel- 
ciov, purtătorul de cuvânt al in
stituției.

Titluri gratuite
Deva (I.J.) - Titlurile de 

proprietate încă nu au fost 
ridicate în totalitate de către 
proprietari.

Guvernul a aprobat ridi
carea lor cu titlu gratuit 
pentru terenurile agricole și 
forestiere. Actul normativ 
este motivat de faptul că în 
procesul de retrocedare a 
terenurilor taxa impusă pen
tru eliberarea și înmânarea 
titlurilor de proprietate a 
reprezentat un impediment 
real pentru ridicarea aces
tora de către persoanele fi
zice îndreptățite. Actul a fost 
aprobat gratuit pentru ca 
aceste persoane să poată 
beneficia de sprijinul direct 
acordat de stat și de fa
cilitățile conferite de UE.

Vînchidere
.1. SNP PETRO4400 ■ +4.76
2.SIE1 BANAT-CRIȘANA14800 +11.28
3. TIV____________ 13600 +5.43

.. ................... 55000 +7.84
5. IMPACT ' 8200 +0.61
6. AZOMuREȘ 5450 116
7. ANflWEMEW +13.43
8. ROMPETROL " >■ 1130 «4.63

RAFINARE (RRC)_____________
9. HABER ■ • 7300 +12.31
lOBCCARPAiyA 6850 -0,72
11. DECEBAL 240 - 9.77
Rubrică realizată de SVM IFB F1NWEST SA 
DEVA, b-dul Decebal, bl. R, parter (lingă 
QUASAR), fi»;: 221277.

r

Cursul de referința ai Băncii Naționale a României în data de 15 februarie 2005
Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian forint

BNR 35.515 27.385 51.606 22.847 145
EBlWWiISt practicat de băncile fflnDevaînl4 ianuarle20O* ft : L:

Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian
€ V C V C V C V G

BancPost 35.250 35.950 27.000 27.700 51.500 52.500 22.900 23.900 145 153
BRD 35.100 36.000 26.980 27.840 50.760 52.490 22.450 23.270 138 158
Banca Transilvania 35.250 35.800 27.141 27.691 51.198 52.048 22.993 23.368 144,72 148,97
Raiffeisen Bank 35.450 36.150 27.200 28.000 51.400 52.500 22.750 23.340 143 153

Cursul valutar practicat de casele de schimb valutar din Deva
Star Exchange 34.000 36.000 26.000 28.000 50.000 53.500 21.000 24,000 138 150
Herdan Exchange 35.100 35.800 27.100 27.800 51.000 53.000 22.000 24.000 140 150

lna.Jurconeffllnfonrimedla.ro
mailto:clara.pas@lnformmedla.ro
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0 ftollțigfli hunedoreni cercetează în 
state de arest preventiv pe Decedai 0-, 
de 21 de ani, din Hunedoara, autor a mai 
multor spargeri la societăți comerciale, 
comise în cursul anului 2004. Prejudi
ciul, de peste 73 de milioane de lei, a 
fost recuperat în proporție de 62%. (D.l.)

0 ia sfârșitul săptămânii trecute, pe 
pârtia de schi de ta Straja, din Munții 
Vîlcan, Ștefan-Comel T., de 41 de ani, 
din Hunedoara, în timp ce conducea un 
snowmobil a surprins și accidentat grav 
doi tineri din Lupeni. Cei doi au fost inter
nați la Spitalul de Urgență Petroșani pen
tru acordarea îngrijirilor medicale. (D.l.)

„Suntem într-o situație gravă
Interviu cu Horia Stăncioiu, director ul Direcției Silvice Hunedoara

n
9

a De la șuvița la 
proxenetism
Tiberiu Stroia

jșL tlberiuBtralaOtnfornimodia.ro

!■■■

j Aici nu s-a uscat bine cerneala (tipografică)
IN de prin ziarele care făceau publice 

ultimele dezvăluiri, în cazul fetițelor minore raco
late de Vadim, că tribunul a și lansat un puternic 
atac la adresa defăimători lor de imagine. Care la 
această dată, conform declarațiilor tribunului, se 
dovedesc a fi Alianța D.A. condusă de șuvițatui 

Băsescu.

Și chiar flacă există vecini care afirmă că, în 
perioada când au avut loc „iubirile secrete", 
au oDservat mișcări imorale de trupe în zonă, și 

că, în urma acestor vizite, marele patriot, împre
ună cu scriitorul Eugen Barbu ar fi abuzat de o 
minoră, Vadim o dă la-ntors și lansează bine-, 
cunoscuta temă a complotului politic.

Totul e o făcătură, ne liniștește Vadim, fără a 

uita însă să precizeze de unde vin aceste 
acuzații. Și pentru liniștea noastră jură pe Biblie. 

Apoi îl acuză pe Băsescu că e un bețiv asemeni 
lui Bush, Hrețediptefc SWc ȘtcfcMui 
ceea ce sS-ntâmpIaîn ultîrna tnțnwse oStoreară • 
tocmai acestei beții continue în care se scaldă cei 
doi președinți.

Daniel I. Iancu
E-MAIL: daniel.iancu@lnformmedia.ro

Deva - Recent instalat în 
funcția de director al 
Direcției Silvic Hunedoara, 
Horia Stăncioiu a-a arătat, 
într-un interviu acordat 
ziarului nostru, nemulțumit 
de situația financiară în care 
a găsit instituția.

CavătiM Liber: Cine aste 
omul Horia Stăncioiu fi ce a 
Scut înanite dea O numit în 
fruntea Direcției Silvice?

Horia Stiaciola: Ce pot să 
spun este faptul că lucrez de 
aproape 10 ani în acest domeniu. 
Am terminat facultatea în 1995, 
după care am lucrat timp de 
cinci ani ca inginer de investiții 
și șef de district la Ocolul Silvic 
Cluj. Apoi am venit la Orăștie, 
ca șef de district în cadrul 
Ocolului Silvic de aici, pentru că 
prefer munca de teren, unde am 
lucrat până zilele trecute.

C.L: Care sunt la această oră 
proNemete Direcției Silvice 
Hunedoara?

Horia Btknftinlu

ttMrAMMm W iJMOutturâ «I Exploatări j
Forestiere din cadrul Universității .Transilvania’ 
Srașov, promoția 1995 i
A olMteta rM» ireali; șef district în cadui

HA: în primul rând e vorba 
despre problema financiară, 
pentru că suntem intr-o situație 
destul de gravă, lăsată moște
nire de vechea conducere. încă 
nu am apucat să constat dacă s- 
au comis nereguli pe timpul 
vechii conduceri. Totuși, față de 
nivelul la care se află DS din 
punctul de vedere al suprafeței 
de pădure și al posibilităților 
existente, suntem într-o situație 
gravă pe care sperăm să o putem 
remedia.

C.L: Deces* ajuna aid?
HAuNu sifon rău din punctul 

de vedere al lucrărilor; proble
ma o reprezintă încasările. în 
ultima perioadă, s-au virat 
foarte mulți bani pentru Regia 
Națională a Pădurilor (RNP) la 
București, bani care s-au cheltu
it fără ea DS Deva să aibă vreo 
posibilitate de control. în plus, 
în această perioadă ne con
fruntăm cu o lipsă de interes a 
agenților economici pentru 
masa lemnoasă, în sensul că nu 
prea vin la licitații. Asta din

diverse motive. Fie au lemn lici
tat de anul trecut, pe care în 
condițiile de acum nu îl pot 
exploata, și preferă să nu lși 
blocheze banii în noi parchete; 
fie prețul de pornire al licitației 
pentru masa lemnoasă este prea 
mare.

C.L.: Care ar fi planurile de 
viitor?

HA: în primul rând avem în 
vedere redresarea financiară, 
pentru că dacă nu sunt bani nu 
se poate fece nimic. Trebuie să 
fecem rost de bani. Masa lem
noasă care nu este valorificată 
la licitație, avem obligația de a o 
exploata prin prestări servicii 
sau în regie proprie, pentru a o 
putea valorifica ulterior. 

C.L.: Cum apndați înființarea 
Ocoalelor Silvice private fi în 
ce mod va O afectată Direcția 
Silvică de apariția acestora?

HA Direcției Silvice 1 se va 
reduce la mod-rigur din activi- ____-___________
tate, pentru că i se va reduce din ^unde ne este locul ca și Direcție 
suprafață, dar nu cred că acest Silvică.

lucru va avea un impact negativ. 
Aceasta este dorința propri
etarului: să administreze pădu
rea prin structuri proprii. Dar, 
în ce ne privește, totul depinde 
de la ocol la ocol. Și noi avem 
ocoale slabe și ocoale bune, pen
tru că nu există pădure fără 
uscături. După apariția ocoale
lor private eu mă aștept ca aces
tea să fie mai eficiente, ceea ce 
ne va obliga și pe noi să fim mai 
eficienți. Va apărea concurența. 
La ora actuală există, în județ, 
17 ocoale de stat și un singur 
ocol privat. Este vorba despre 
ocolul „Valea Grădiște!”, consti
tuit de către primăriile Orăștie 
și cele ale comunelor Beriu, 
Orăștioara de Sus și Romos, șî la 
a cărui înființare s-a lucrat 
aproape trei ani. Dar este posi
bil ca, în viitor, să apară noi 
asemenea structuri.

C.L: Un gănd la acest început 
de drum..

HA* Sper să ajungem acolo

Concluzia e simplă, ceea ce face astăzi 
Vădim, era valabil pe vremuri. Adică, să 

găsești imediat țapi ispășitori pentru mocirla în 

care te bălăcești. Problema e că nu știu în ce 
măsură Vădim va reuși acest lucru. €ă ne-am cam 
săturat de scenarii născute în laboratoarele „agen
turilor' străine...

Noi promisiuni pentru Călan
O nouă întâlnire la Prefectură

Daniel I. Iancu
E-MAIL: danlel.lancu@lnformmedla.ro

Invitație la demisie
Deva (I.J.) - Prefectul Cristian Vladu a 

recomandat ieri tuturor directorilor insti
tuțiilor descentralizate hunedorene să 
demisioneze. „Recomadarea” a fost făcută 
de prefect ieri, printr-o invitație la 
„discuții” despre renunțarea la posturile 
pe care le dețin. Demisia directorilor, 
spune Vladu, reprezintă o „soluție ele
gantă”. Până in prezent au demisionat 
directorii de la Direcția de Muncă și 
Solidaritate Socială și de la DADR, aceștia 
fiind membrii PSD. Următorul vizat de 
prefect este loan Marcel Socol, directorul 
executiv al AJOFM. Recomandări pentru 
demisii au mai primit directorii Vasile 
Rusan, de la Finanțe și Dan Florescu, de la 
Casa Județeană de Sănătate.

Deva - Prefectura 
Județului Hunedoara a orga
nizat ieri O nouă întâlniră 
între autoritățile puto se 
locale, ondu u: 4 Iții
AMIDIP și reprezentanții 
salariaților, pentru a găsi o 
rezolvare a problemelor de pe 
platforma fostului combinat 
siderurgic.

încurcăturile de la Călan 
durează de prea mult timp, însă 
de fiecare dată când s-a Încercat 
găsirea unei soluții nu s-a ajuns 
la nici un rezultat. Iar situația s- 
a Înrăutățit în ultimul timp, 
angajați! de la SC AMIDIP SA 
nemaiprimindu-și drepturile 
salariale pentru ultima lună de 

muncă. Fostul Combinat 
„Sidermet” Călan a fost tran
sformat într-o firmă mixtă (capi
tal majoritar privat, dar și cu o 
mare participare din partea sta
tului, constând în special în 
bunuri imobile) în urmă cu 
aproximativ șapte ani. Ideea 
principală în acel moment era 
finalizarea investiției la 
turnătoria de țevi din fontă duc
tilă.

în timp, au apărut tot felul de 
acte normative care au condus 
la prelungirea privatizării efec
tive, iar în 2003 s-a constituit 
actuala societate, AMIDIP.

„încercăm să rezolvăm prob
lemele celor 600 de angajați de la 
Călan și să stabilim odată care 
este viitorul acestei societăți”, a 
declarat ieri subprefectul Dan

Imagini de Apocallpsă la Călan.

Pricăjan. La rândul său, pri
marul orașului Călan, Filip 
Iovănesc a afirmat imediat după 
încheierea discuțiilor: „Potrivit 
celor spuse de directorul soci
etății respective, în cursul aces
tei săptămâni investitorii vor 
vira o sumă importantă de bani, 
din care vor fi plătite și salariile 
restante. în plus, Prefectura va 

înainta AVAS-ului (A'itoritati 
pentru Valorificarea Activelor 
Statului), în aceste zile, o docu
mentație pentru rezolvarea 
problemei privatizării societății, 
iar AVAS-ul va stabili când 
urmează să aibă loc 0 mediere in 
această problemă. Noi sperăm 
ca acest lucru să se petreacă cât 
mal curând”.

Gred că este o măsură 
utilă și necesară in 

vederea viitoarei aderări 
la Uniunea Europeană. 
Nu vom mai avea de-a 
face cu sume atât de 
mari de bani pentru că 
raportul de unu la 10000 
va „reduce” prețurile.
Smnon Maihș,

S-a vorbit destul de 
mult despre introdu

cerea leului greu, astfel 
încât majoritatea 
românilor știu despre ce 
este vorba. Nu cred că 
temerile unei eventuale 
devalorizări sunt înte
meiate.
Iulian P., 
Deva

Așteptam de mult timp 
această măsură. Vom 

număra mai puțini bani 
și prețurile nu hi șe vor 
mai părea astronomice/ 
BNR-ul nu ar fi introdus 
această măsură dacă nu 
ar fi fost necesară și 
utilă.
Aurora Emamnl, 
Diva

Singurul avantaj este 
acela că vom avea 

mai puțini bani în buzu
nar. S-ar putea să scadă 
puterea de cumpărare a 
leului pentru că unii 
comercianți vor profita 
și vor „rotunji” anumite 
prețuri.
Anonim, 
Deva

■a yromentul denomi-
IVLnării nu trebuie 
privit de comercianți ca 
o posibilitate de a majo
ra sau rotunji prețurile. 
Sperăm să nu se întâm
ple acest lucru și să 
avem de-a face doar cu 
tăierea a pateu zerouri.
Traian D.,
Deva i

tlberiuBtralaOtnfornimodia.ro
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Bitang audiată da procurori

0 Nelu Ardelean, președintele Aso
ciației Județene de Handbal Hunedoara, 
va participa, la acest sfârșit de 
săptămână; la Pitești, la întrunirea 
reprezentanților asociațiilor județene de 
handbal din țară. (C.M.)

0 Asociația Județeană de Fotbal 
Hunedoara organizează joi, 17 februa-rie, 
instruirea cu reprezentanții echipelor din 
Divizia D, iar vineri, 18 februarie o în
tâlnire cu delegații cluburilor divizionare 
B și C care au echipe de juniori Al, Bl 
și C. „La Divizia D se va stabili data în- 

- ceperii returului, iar cu delegații echipelor 
de juniori se va pune la punct organi
zarea Gupei AJF”, preciza Mircea Sîrbu, 
președintele AJF Hunedoara. (C.M.)

0 Arbitrul devean Edy Kovacs a con
dus, duminică, împreună cu Bogdan 
Sorescu (Pitești) derby-ul etapei a 22-a 
a Diviziei A la futsal dintre Senic Craio
va și Energoconstrucția Craiova. Ca 
dovadă că prestația arbitrilor a fost 
reușită, victoria a revenit echipei con
siderate vizitatoare. (C.M.)

Deva (■C.M.) - Mariana Bi
tang, a fost audiată, ieri, de 
procurorii care investighează 
acuzațiile aduse cuplului de 
antrenori Belu-Bitang de către 
ferata gimnastă Dana Petrovschi. 
Bitang a ajuns, după era 14.00, 
la sediul Parchetului Tri
bunalului București, Însoțită de 
un avocat. Înainte de Întâlnirea 
cu anchetatorii, Bitang a refuzat 
să facă declarații presei, 
mărginindu-se să anunțe că va 
spune „adevărul”. Avocatul 
Danei Petrovschi a venit și el 
la sediul Parchetului, la câteva 
minute după Mariana Bitang, 
pentru a asista la audierea fos
tei antrenoare a clientei sale. 
Fostul antrenor al lotului 
național de gimnastică al 
României, Octavian Belu, s-a 
prezentat și el la Parce.tul Tri
bunalului București, joi seară, 
pentru a răspunde Întrebărilor

ClPRIAN MARINUț

EMAIL: ciprian.marlnut@lnformmedia.ro

Deva - Cetate Deva nu 
merita să piardă întâlnirea, 
de sâmbătă, cu revelația 
campionatului, Rulmentul 
Brașov, întrucât rezultatul 
l-an stabilit în mare măsură 
arbitrii care au favorizat 
echipa oaspete.

Dacă oficialii clubului devean 
se vor limita să pună eșecul In 
cârca arbitrilor și nu vor vedea 
și slăbiciunile echipei, Cetate nu 
va urca curând in clasament. 
Atenționăm In acest sens, În
trucât in declarațiile de după 
meci doar antrenoarea brașoven- 
celor admitea că echipa sa a ju

Campionii 
„parcam g® •

DevnfC Jd!.)- Sportivii 
de la CS Budo Karate 
Hunedoara au domina* și 
câștigat, sâmbătă, la Sala 
Sporturilor din Deva, o 
competiție de karate 
shotokan dotată cu trofeul 
Cupa României. în ciuda 
titulaturii pompoase, ti
tlurile și medalifie cucerite 
de sportivii, antrenați de 
Ghiță Păiuș nu reprezintă 
performanțe notabile. Ar
gumentăm această afir
mație precizând că la con
cursul care s-a pretins de 
nivel național au participat 
doar vreo 60 de sportivi, 
reprezentând cinci cluburi 
(3 din județul Hunedoara și 
2 din Râmnicu Vâlcea) și 
un singur arbitru calificat. 
Antrenorul hunedarean se 
poate consola însă cu fap
tul că întrecerea constitu
ie o verificare utilă înain
tea CN ce se vor disputa în 
luna martie, la Oradea. 
Pentru creditarea cu aces
te medalii sportivii hune- 
doreni ar trebui să obțină 
rezultate similare și la 
competiții mai puternice. 

procurorilor in legătură cu de
clarația sa din procesul cu Oana 
Petrovschi, prin care a recunos
cut că a primit aproximativ 3000 
de euro de Ia fosta gimnastă. Au
dierile au loc în urma deciziei 
Parchetului de pe lângă Tri
bunalul București care s-a se
sizat din oficiu, ca urmare a ma
terialelor din presă privind re
cunoașterea de către Octavian 
Belu a faptului că a primit bani 
de la gimnaste. In cadrul aces
tor verificări, procurorii 
anunțau că ii vor audia atât pe 
Octavian Belu, cât și pe gim
nastele care fac parte din lotul 
național de gimnastică. 
Procurorii vor stabili dacă 
această „cutumă” invocată de 
Belu In instanță - potrivit căreia 
antrenorii primesc bani de la 
sportivi la concursurile unde nu 
sunt plătiți - Îmbracă sau nu for
ma vreunei infracțiuni.

I

cat mai slab, în vreme ce Marcel 
Șerban s-a cam spălat pe mâini, 
punând eșecul doar in seama 
fluierașilor. Mariana Tîrcă a 
avut tăria de a recunoaște că 
echipa sa n-a strălucit și eleganța 
de a nu comenta arbitrajul. „Nu 
am reușit să repetăm evoluțiile 
bune de până acum, dar printr- 
un plus de voință și de expe
riență am câștigat cele două 
puncte. Până la urmă asta e cel 
mai important, pentru că jocul 11 
vom putea Îmbunătăți pe par
curs. Nu comentez prestația ar
bitrilor", a spus Tîrcă. De partea 
cealaltă, Șerban s-a limitat la a 
acuza arbitrajul și a evitat să 
vadă și „minusurile” echipei 
sale. „Am fost dejavantajați clar 
de arbitri. După pauză nu au

Lupta pentru calificarea la etapa județeană e aproape
ClPRIAN MARINUț
EMAIL: clprian.mwinutrainformmedla.ro

Deva - Cele mai bune din
tre cele 24 de echipe înscrise 
în ediția 2005 a Campionatu
lui Județean de Futsal sunt 

- aproape de calificarea la 
turneul final al competiției.

La acest sfârșit de săptămână, 
s-au derulat alte etape din cadrul 
fazelor locale ale Campionatu
lui Județean de Futsal. La Deva 
s-au Încheiat partidele din faza 
grupelor, la Hunedoara s-au dis
putat finalele pentru locurile I- 
IV, iar la Simeria s-au derulat 
primele etape din faza grupelor. 
„Ediția din acest an este un suc
ces, întrucât avem un număr 
record de echipe participante. 
Este pentru prima dată când or
ganizăm competiția pe trei faze 
preliminare, pe zonele Deva, 
Hunedoara și Simeria, și când 
mai multe echipe își propun nu 
doar să câștige titlul județean, ci 
și să participe Ia barajul pentru 
Divizia C”, preciza Mircea Sîr
bu, președintele Asociației 
Județene de Fotbal. La turneul 
județean care se va desfășura în

Antronoarea Mariana Bitang a dat oxpllcațH procurorilor.

corecteze erorile, nu doar să acuze arbitrii
judecat după același regulament 
pentru ambele echipe, Înclinând 
balanța în favoarea Rulmentu
lui”, afirma, supărat, Șerban. Ad
mițând importanta influență a

„Am fost dejarantgjafi clar de 
arbitri. După pauză nu au Jude

cat după același regulament 
pentru ambele echipe, 

înclinând balanța în favoarea 
Rulmentului”, 
Marcel Șerban,

......... ............................................,, 
arbitrilor in stabilirea rezulta-tu- 
lui, punctăm pentru tehnicia-nul 
devean și alte elemente care au 
influențat scorul. Ne referim la 
lipsa de curaj și precizie a ex

25, 26 februarie și 5, 6 martie, 
vor obține drept de participare 
câte 3 echipe din zonele Deva și 
Hunedoara și 2 din Simeria. 
Podiumul de la
Hunedoara

Echipele Juniorii Hunedoara, 
Cerna Toplița și Corbii Hune
doara au ocupat primele 3 locuri 

tremei Adina Mitrea care în 
repriza secundă a Înscris un sin
gur gol in mm. 32, după care a 
greșit enorm, dar nu a fost În
locuită. Apoi, Cetate a păcătuit 
din cauza sterilității ofensivei, 
din cele doar 8 goluri înscrise 
în repriza secundă, 5 fiind mar
cate de Cartaș care a înscris în 
urma unor acțiuni individuale, 
deși era accidentată. Ar mai fi 
erorile Denisei Filip introdusă 
neinspirat In joc în locul Alinei 
Șovar care evoluase satisfăcător, 
precum și condiția fizică precară 
a veteranelor care n-au mai avut 
suflu pe final. Dacă s-ar corecta 
aceste deficiențe, Cetate ar putea 
câștiga un joc chiar in condițiile 
unui arbitraj nu foarte echitabil. 
Sau poate nu!

la etapa pe municipiul Hune
doara și s-au calificat la faza 
județeană. In partidele decisive, 
disputate sâmbătă, s-au Înregis
trat următoarele rezultate: finala 
mare, pentru locurile I -II, Ju
niorii - Cerna Toplița 8-4; finala 
mică, pentru locurile HI - IV, 
Corbii - Galacticii 3-0.

Abonează-te pe minimum 3 luni și intri 
automat în concursul special de Paști.

Preț/ziar pentru abonament

1.923 lei
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Iți ijh JURNAL TV ~ cel mai com- 

plet supliment ele televiziune.

Numele

Prenumele

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Strada

Localitatea

Telefon (opțional)

0

mailto:ciprian.marlnut@lnformmedia.ro
clprian.mwinutrainformmedla.ro
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El Jucătoare* echipei Rulmentul Brașov, 
Mlhaela Setter, a fost transportată la spi
tal, după ce, în timpul meciului disputat, 
sâmbătă, în deplasare, împotriva forma
ției Cetate Deva, a fost lovită cu cotul 
de o adversară și a suferit o fractură 
de piramidă nazală.(MF)

2, în fata 
ivo La Coruna, 
[-a a campiona-

tista Soler a afirmat că oficialii 
grupării spaniole ar fi trebuit să 
se gândească mai mult înainte 
de a-i propune lui Ranieri un 
contract pentru trei sezoane, dar 
a adăugat că oricine ar fi accep
tat condițiile puse de antrenor 
dacă s-ar fi aflat în situația de 
atunci a Valenciei.

„Angajarea lui Ranieri s-a 
produs într-un moment neobiș
nuit, după demisia lui Rafa Be
nitez. Trebuia să găsim rapid un 
înlocuitor și a fost contactat 
Claudio. Nimeni nu s-a gândit 
atunci că se va ajunge până aici. 
Pe 30 iunie vom analiza situația 
și vom lua cea mai bună decizie 
pentru echipă", a explicat Soler. 
Antrenorul Claudio Ranieri a 
fost contestat de suporterii echi
pei Valencia la finalul meciului 
pierdut, sâmbătă, pe teren pro
priu, cu scorul de 1 
formației Dep 
în etapa a X> 
tului Spaniei.

comuna Cârța va purta numele 
de Patinoarul artificial Ciucul de 
Sus și are o capacitate de aproxi
mativ 700 de locuri. Noua con
strucție are în dotare șase ves
tiare, grupuri sanitare, dușuri și 
un cabinet medical. Kurko a pre
cizat că nouă construcție a cos
tat 14 miliarde de lei, din care 4 
miliarde de lei au fost obținute 
din fondurile alocate de Guver-j 
nul României. Oficialul clubului 
HC Miercurea Ciuc a menționat 
că patinoarul Ciucul de Sus este 
destinat exclusiv celor opt echi
pe de copii din comunele limi
trofe, urmând ca accesul să fie 
gratuit. Cheltuielile de întreține
re ale patinoarului din comuna 
Cârța se ridică la aproximativ 
250 de odgoane te lei

Hochei pe gheață (FRHG). „Nu 
interesează pe nimeni de unde 
iau bani, important e că vreau 
să fac. Oricum, banii nu vor 
veni din bugetul federației, care 
este și așa foarte mic”, a subli
niat Kurko, adăugând că loca
țiile pentru cele cinci patinoare 
ar putea fi București, Odorheiul 
Secuiesc și Rădăuți. Janos Kur
ko i-a acuzat pe cei din FRHG de 
incompetență. „Omul sfințește 
locul și până cei din federație nu 
vor crede că se poate face ceva, 
nu se va putea face nimic. Dacă 
cei din București, orașul cu cel 
mai mare potențial din țară, nu 
cred că pot să construiască un 
patinoar, atunci înseamnă că 
sunt incompetenți”, a menționat 
Kurko. La inaugurarea patinoa
rului din comuna Cârja (județul > unor prbbktme medicale la cb-

Valencia (MF) - Arbitrul italian Dome
nico Messina va conduce la centru meciul 
Valencia - Steaua, care se va disputa, mâi- 
ane, de la ora 22:30, pe sta

dionul Mestalla, în prima 
manșă a 16-imilor Cupei 
UEFA, informează site-ul 
oficial al forului conti
nental. Messina va fi aju
tat la cele două linii de 
compatrioții săi Andrea 

n »__ ■— Console și Paolo Calcag-
no, în timp ce arbitru de 

rezervă va fi Paolo Dondarini. Domenico 
Messina a arbitrat, alături de Paolo Cal- 
cagno, și un meci în România, partida Ra
pid - Steaua, scor 1 - 2, disputată pe 26 apri
lie 2003, în etapa a a XXTV-a a Diviziei A.

0 Fotbaliștii echipei Real Madrid, Râul, 
Iker Casillas, David Beckham și Zinedine 
Zidar» au lipsit de la ceremonia care a 
avut loc aseară, la castelul Chantilly din 
Franța, prilejuită de consfințirea relației 
dintre atacantul brazilian Ronaldo și 
modelul Daniella Gicarelli.(MF)

Lucescu Jr.: „Steaua are o șansă importantă”

„Continuitatea lui Ranieri nu este în pericol”
FC Valencia va juca mâine pe teren propriu cu Steaua București

VHHUvu pMtiiiVMiv, uhu wvh mmh
Dacă „cei de la federație vor pleca”, președintele HC Miercurea Ciuc investește în infrastructură

Harghita) nu a participat nici un Ioana vertebrală. Patinoarul din 
reprezentant al FRHG. „Am in-, 
vitat aici pe toți reprezentanții 
cluburilor din țară. A fost invi
tat aici doar cine merită”, a spus 
Kurko. Secretarul general al 
FRHG, Eduard Pană a declarat 
că a fost invitat de Janos Kurko, 
dar ulterior, invitația a fost re
trasă. „Am fost invitat, dar apoi 
și-a retras invitația. Probabil era 
supărat că Miercurea Ciuc a 
pierdut în fața Stelei. Eu am ple
cat la București să-l duc la hotel 
pe arbitrul rus (n.r. Alexander 
Cerenkov) pentru că a vrut să se 
odihnească. Luni are tren la ora 
12”, a spus Pană. Președintele 
FRHG Marian Negoiță nu a fost 
nici la meciul doi al finalei Ligii 
Naționale de Hochei din cauza

„Le urez jucătorilor steliști 
mult noroc. Eu zic că Steaua are 
o șansă importantă, Valencia nu 
este într-un moment foarte bun 
și se poate profita. Când se joacă 
în dublă manșă, dai totul și poți 
obține chiar calificarea”, a sub
liniat Lucescu. Fundașul Cris
tian Ionescu a afirmat că va fi 
suporterul echipei Steaua în me
ciul de la Valencia. „Da, normal 
că vom ține cu Steaua miercuri. 
Suntem români și Steaua trebu
ie să câștige. Steaua are șanse, 
în fotbal este posibil orice”, a 
spus Ionescu. Marius Măldărășa-

NÎM*ir riiihla In Maae Id
Mons (MF) - Jucătorul român 

Marius Mitu a înscris unicul gol 
al formației sale, Lierse, în me
ciul pierdut, duminică, în depla
sare, cu scorul de 1 - 4, în fața 
formației Mons, în etapa a XXII-a 
a campionatului Belgiei. Mitu a 
evoluat pe toată durata partidei. 
Două dintre golurile formației 
Mons au fost marcate de atacan
tul camerunez Jeremie Njock, în 
minutele 14 și 63. Njock, care a 
fost înlocuit în minutul 63, cu 
Londo, a debutat duminică la 
Mons. Jucătorul Cătălin Răcănel 
a fost integralist la Eintracht 
Trier în partida terminată la 
egalitate, duminică, în deplasa
re, scor 3 - 3, în fața formației 
Greuther Furth, în etapa a XXI-a 
a ligii secunde din campionatul 
Germaniei. în etapa a XVIII-a a 
campionatului Greciei, jucătorii 
Nana Falemi și Lucian Pârvu au 
fost titulari la Ergotelis, în me
ciul terminat la egalitate, scor 
1 - 1, sâmbătă, în deplasare, în 
fața formației Aris Salonic.

Miercurea Ciuc (MF) - Pa
tronul grupării SC Miercu
rea Ciuc, Janos Kurko, a de
clarat duminică, la inaugu
rarea patinoarului din comu
na Cârța, că va construi cinci 
patinoare în doi ani „dacă 
cei din federație vor pleca”.

„Aș putea construi cinci pati
noare în doi ani, dacă cei din 
federație vor pleca. Nu mă inte
resează tancția de președinte al 
federației, pentru că nu am timp 
să mă ocup din cauza afacerilor. 
Vreau să fac ceva pentru hoche
iul românesc, dar nu să benefi
cieze unii care adorm pe scaune 
la ședințele biroului federal”, a 
mai spus Janos Kurko. Acesta 
susține că banii pentru viitoa- 
țpte patinoare nu vor veni din 
fondurile Federației Române de

rești, din 16-imile Cupei UEFA, 
și cel cu Racing Santander, din 
etapa a XXTV-a a campionatul 
Spaniei. „Nu cred că vor veni 
încă două rezultate negative. Da
că se va întâmpla așa, vom ve
dea ce se va întâmpla, dar deo
camdată nici nu mă gândesc că 
Valencia ar putea să nu ridice 
capul”, a afirmat oficialul spa
niol. Președintele grupării spa
niole a subliniat că nemulțumi
rea suporterilor echipei nu este 
îndreptată numai împotriva an
trenorului, „ci împotriva întregii 
conduceri a clubului". „Atunci 
când suporterii reacționează așa 
cum au făcut-o sâmbătă, nu o foc 
doar împotriva antrenorului, ci 
împotriva a tot ceea ce înseamnă 
Valencia: antrenor, jucători și 
oficiali”, a menționat Soler. So
ler consideră că In meciul cu De- 
portivo, jucătorii Valenciei au 
dat dovadă de cea mai mare dă
ruire de până acum și că nu ar 
fi meritat să piardă. Juan Bau-
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Semnătura eu Iubire, primul pas spre fericire,

LA. înaintea recitalului de la Deva. p-am aat un met, mare cat inima mea.

|

t

Valentine’s Day
Declarații de dragoste, căsătorii de probă, muzică
Viorica Roman, 
Lqredana Ghejan

Deva - Ieri, de Ziua 
îndrăgostiților, Cupidon a 
făcut risipă de săgeți. Nu
meroși tineri și-au făcut 
jurăminte de iubire, s-au 
căsătorit de probă, ori pur și 
simplu s-au distrat pe rit
murile muzici unor formații 
îndrăgite. Cuvântul liber este 
mereu în preajma îndră
gostiților, așa a fost și ieri.

Primarul Devei, Mircia Mun
tean a transpus ieri în fapte le
genda Sfântului Valentin, ofici
ind căsătorii de probă la Ulpia 
Shopping Center. Acestea nu au 
păstrat linia legendei, au avut loc 
în văzul tuturor, nu pe ascuns. 
Certificatul de căsătorie de pro
bă, semnat de tinerii îndrăgostiți, 
se va materializa într-un dar de 
10.000.000 Iei in cazul legalizării 
„pe bune” a relației în decurs de 
un an. Muzică, dans și multă 
veselie am întâlnit la Grupul Șco
lar „Gr. Moisil” Deva. Organiza-

torii Baiului îndrăgostiților, ele
vii clasei a Xl-a A, le-au oferit co
legilor un program variat: dan
suri moderne, breakdance, 
karaoke, muzică populară. Dar a- 
tracția serii au constituit-o pere 
chile de îndrăgostiți, care și-au 
făcut declarații de dragoste și 
au fost supuse la diverse pro
be, pentru a se alege câști
gătorii. în final câștigători 
au fost toți participant!!, sea
ra încheindu-se cu discotecă.
Balul îndrăgostiților

Primăria Deva în colabo
rare cu Asociația Amigos au 
organizat la Sala Sporturilor 
„Balul îndrăgostiților 2005”. 
Recitalurile unor trupe lo
cale, inconfundabilii 
Mike&Blue Spirit, Florin 
Chilian și băieții de la L.A. 
au creat cadrul adecvat pen
tru declarații de dragoste și 
căsătorii de probă. Atmosfera
lui Cupidon i-a atins și pe 
bobocii care au concurat pentru 
titlul de Miss și Mister Boboc.

Fiți buni și iubiti-vă!

la Deva

Sărutul de Valentine's Day.Perechi de... îndrăgostiți înaintea concursului,

Break-dance-ul este foarte apreciat. Azi suntem o singură Inimă. Certificatul ca ...probează Iubirea. Declarație de dragoste.
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Subvenții ir cootohnle
Deva (L-L.) - Producția de came obți

nută in prezent este folosită, in cea mai 
nare parte pentru consumul familial și 

numai o mică parte ajunge la abatoarele 
autorizate, ceea ce determină nere- 
alizarea unor sortimente de produse de 
carne diversificate și de calitate. Până 
la această dată nu au fost publicate 
normele metodologice privind subvențiile 
acordate in acest an pentru sectorul 
zootehnic, dar Alexandru Indrea. Șef Ser
viciu Creștere Animale din cadrul 
DJVDJt hunedoara 9usjine di „din ceea 
ce se cunoaște până ia această dată, cuan
tumul subvențiilor acordate ia acest an 
sunt încurajatoare pentru producători”. 
Susținerea activității de creștere a ani
malelor generează into ies pentru act ta 
activitate și pentru obținerea de produse 
de calitate superioară, care să asigure 
nevoile consumatorului.

Atenție la hoții care ne bat la ușă!
Numărul cazurilor de furturi din apartamente este în continuă creștere

TlBERIU STROIA
MAIL tiberiu.strola@lntormmedla.ro

Deva - în ultima perioadă 
numărul plângerilor, privind 
furturile di locuințe, de
puse la slip Municipiului 
Deva a crescut. Și totuși, 
potrivit polițiștilor, princi
pala cauză a acestor furturi 
o constituie ignoranța 
cetățenilor.

C«a ma> frecventă metodă de 
a fiu a din locuințe este cea în

care diferite persoane intră în 
case pentru a cumpăra sticle și 
borcane. în timp ce proprietarul 
vrea să-și golească cămara de 
sticlele și borcanele care-i pri
sosesc, hoții fură toate obiectele 
de valoare aflate la-ndemână. 
Potrivit polițiștilor, în astfel le 
cazuri dispar sume de bani și bi
juterii.

O altă problemă des sem
nalată polițiștilor hunedoreni 
este cea a furturilor din mașini. 
Potrivit acestora, tot mai multe 
persoane depun plângeri la

poliție pentru că le-a fost spartă 
mașina. Indiferent de costuri 
cea mai eficientă metodă de a 
preveni astfel de spargeri, 
rămâne instalarea unei alarme 
auto. „Oamenii dau vina pe noi, 
că nu ne facem treaba, atunci 
când mașina lor este spartă. Și 
ne acuză că nu am fost acolo. 
Aceste persoane ar trebui să știe 
că un hoț sparge o mașină in

mai puțin de un minut. Iar în 
timpul acesta, noi patrulăm la 
o distanță de ISO de metri de 
locul infracțiunii. Și pur și sim
plu nu-i observăm. De aceea, 
dacă persoana respectivă ar 
avea o alarmă montate pe 
mașină ne-ar ușura extrem de 
mult munca”, susține unul din
tre lucrătorii din cadrul Poliției 
Municipiului Deva.

„Luceferi” orăștleni
Orăștie (R.I.) - La finala Concursului 

Național „Mihai Eminescu”, ce s-a 
desfășurat recent la București, echipa 
orăștiană aflată în competiție, formată din 
cinci liceeni, a ocupat locul trei la 
secțiunea dramatizare. Ei au pus în scenă 
povestea „Luceafărului”, într-un specta
col literar-muzical-coregraflc deopotrivă, a 
cărui „regie” a fost realizată chiar de ei. 
Toți cinci sunt elevi 1» clasa a Xl-a la 
Colegiul Național „Aurel Vlaicu” din 
Orăștie, iar spectacolul lor, care a încheiat 
Gala laureaților, s-a dovedit a fi o 
transpunere reușită a nemuritorului po
em. Echipa care i-a umplut de mândrie 
pe orăștieni a fost formată «lin: Florina 
Oneț și Andrei Călugăr - recitatori, Ro 
dica Bud, Comei Crișan și Bogdan Trifon 
- balerini.

Șurubelnița - cea mal folosită la spargerea yalelor.

lAiutorde

CwtațK Se oferă:
, -permis de conducem categoria B - telefon mobil
- disponibilitate la deplasare în teren - salariul 10.000.000 lei net +
- experiență în vânzări procent din vânzări

Așteptăm CV - urile la fax 0254/218.963.

DH5 SC DH SPORT SA
(producător de biciclete marca DHSj

■ ANGAJEAZĂ personal calificat peniiu in
vestiția de la Deva în următoarele meserii:

0 2 sudori 0 2 fierari-betoniști
Interviul va avea loc pe 21 februarie 2005. în incinta complexului 

EUROVENUS. ora 12.00.
Informații suplimentare la telefonul 0742/031.052.

Feiict.-iri ((.■?)

• mȘMmffei frumoasă prințesă Marmeta, 
fericire și noroc cu ocazia împlinirii a 22 de 
Diimăven. <fin partea familiei Pogan, din loca
litatea Brian.
■ paaânied mai bun soț și tată din urne. 
Mante Victor, un căldura. .ta '- jtț ii", 
sănătate și tot ce-și dorește. Din partea soției

• apartanmat,! camere, decomandat, centrală 
termică, rolete, parchet lamei», 2 bffl, boxă

mlo. lei Tel «745-253413.
• apartament, 3 camere, decomandat, hol cen
tral, apometre, gaz contorizat 2 focuri. 2 bal
coane. etaj 1. lângă „Billa*. preț 41JW euro, 
negociabil. Tel. 228615.
• apartament, i ramei», decomandat zona 
piața centrală, fără aitsnaiări, preț 1 fd fel 
tei. 074S 3413.
• urgent apartamnt, 3 camere, c—hal ideal 
pentru privatizare. Tel. 0722/4041S

• aserinenteîcamere decomandat, etaj l.bal-
co lzonăcerrtalăpret960milioane
lei negociabil. Tel 0743/103622
• așetaBeSîcamere modificat din 3 camere, 
tona piață. oentart rmfcă living, ușă meta
lică, gresie, faianță balcon închis, jaluzele ex
terioare, preț 33.M0 euro. Tel. 0744/633278. 
2244a
• uartMM. 2 ■amere, iaicon închis, gresie 
laizra, iporntro, ga? 2 rocuri, etaj 3. preț 650 
milioane lei. Tei. 0722/5640041
• agetesaenL 2 camere, decomandat, oresie,
tezra, parchet, etaj 7/8.3 balcoane, zona Li
do, piei 31 000 eurt Tri. 0741/154394,227610. 

■ rtretertte*2 amere, Deva, etai 3, balcon În
chisa antă apompta, gaz 2 focuri, preț
so taloane lei Tel 0722/564004.

Vând ap. 4 camere (07)

• apartament 4 camere imcunătahri, liber, ul
tracentral zona Ion Creangă, etaj 2. Iei.

197413 19089 după ora 20

Vând case, vile (13)

• ana mare cent al sau mimp .cu apartament 
2-3camere cental plus diferență, Deva, Relații 
la tel. 0254/215795.
• casă 3 camere, bucătărie, wsve, cen
tal ter ă. h drofbr, st 2400 mp, la 12 km de 
Deva, pr -ț 35000 ano. Tel 074j 0780.
• vând casă adusă la standard 2004, toate con 
dițiile, grădină aproape de Deva, preț 150.000 
leu greu sau 1.5 mid. lei Tel. 07/3/281271.

• WRteMHt.2 camere/Cojdik decomandat, 
centrală rmîcă ffli amenajări Inte- 
rioare. preț 890 miHoane lei, negocianil sau 
schimb cu casăzona^evei, diferență, tel.

• fartteiapat apartament 2 camere semide- 
conilMH^Br izatbaicon, mtxinatădri, 
preț arasemlei Tel. 224296, 6788/361182.
• arat șarteareat, 2 camere, semideco- 
manâat taăcon, contorizat, ocupabil imediat, 
preț M mHioam lei, e^iabil Tel. 
0740/210780.

"te_ mretereart 2 < amere, zona imite aiul 
Traian, fără tabunitățiri. 950 milioane lei. tel. 
0745/253413:

C

•careșăr agartaiMrt 2 - 3 earner* Simeria, 
Piața Unirii și Avram larnu, '.. iteimedîar, 
ofer 800 milioane lei șl x. i 12 camere 
zonă :nt ă ofer 454 iilioane «i. Fel 
261268.
• crartrajreaaira In Hunedoara, zon;
CresriM. A. lancu preț bun. Tel 
0740®939&
• cteaBâneaaataa wnem ..oriceloc,chiar 
degradat, ofe 300 milioane lei. Tel. 222485.

Vând ap. 3 camere (05)

• aasteHMt I camere in aeoa fără im» 
buratășri, preț 500 milioac te. i ani ingant 
apartament In Smeria, centrată termică. Tel. 
072UMM64,0727/844690.

• ouă 3 camere, anexe, curte, grădină 
-2000 mp - posibilitate racordare la 
aaz, în comuna Șoimus. Str. Bcholtu- 
lui. Preț «formativ 1.2W.fXXUl00 lei. 

at 0723/631756,0788/191774.

• vita cartîn Smeria Veche (1600 mp curte și 
grădinfi. Tel. 0257/210137,0721/613023.
• rtndcartinSmena camei» cent: ală ter
mică, garaj, îmbunătățiri, arădină 300 mp, preț 
13 mld.: lel.Vând șnur ae martișoare. 500 lei/bu- 
cata. Tel. 0742/230817.

cart 4 camere iecomandate, 2 băi, 
bucătărie, teren 600 mp, ultracentral complet 
.rivată in 2004, Deva, str. Enunescu, nr 81 

Relații la adresă
• vU. z nivele art. mtsrixta, 4 camere + li
ving, 2 băi bucătărie, centrală prapi teren 
33âi‘ mp ‘tal rou. t» 215212.

Cumpăr case, vile (14)

• lumpar cart construcție 2000 - 2005, P + M. 
Tel 21587.

• OMrtr, urgent casă nouă Tel. 215187.

«cart da vacanță construcție "Ml 
stațiunea montană Straja, 7 camte deco
mandate, 3 băi, 3 wc, $c 180 mp, toate 
utHitățife, pretabilă turism' ele. Tel 
078/320995. . ■ : . . ■ / ’ : <3

-ga- la.antaiDeva.wmu. renovată oc
cidental tarmopan. gresie:, felanțf larciist. 
apometre preț 700 mii» ane lei. Tel 0721/055313
• rtteeagant garsonieră ne/mobilată v zibi lă 
ziltei ei-10 -16. Fel. 221397.
•vând gananiară zona Bălcescu bloc 1, ap. 
S. Deva 38TKP, balcon, contorizată preț 720 
milioane lei, negociabil. Tel. 0TW0Z1616,
• vtatecMMb ai apartament garsonieră Gp- 
idu, suprafață mars ontorizată oreț 570 mi- 
;‘cene lei, negociabil. TW. 0743/281271.
• gaswriart m Deva, zona Mărâsti decerna > 
oara, etaj z, oaKXJfi incnis, contonzan, preț kkj 
milioane lei Tel. 0725710903.
• garsonieră, a*nia|t 42 mp. Bdul. 22 De
cembrie, etaj din 6 preț 803 mitibane lei, ne
gociabil. Tel. 0722^58401,2255640.
• gunonleti cartitr Dacia etai 2 decoman- 
dată parchet gresie, faianță preț 500 miltozne 
lei, St 30 mp. Tel. 224296,0788/361782.
• vând gamaM Deva, Dorobanți, decoman-' 
dată etaj 1, preț 610 milioane lei. Tel. 
0722/693683.

Vând terenuri (21)

• teren htațlan 1500: np fs 25 m, lângă fa
brica de mătase, preț 38 eura/mp. Tel 218306, 
9745/096675.

-• renn mnrtan. la șosea, Hunedoarz pă 
gz curent, suprafață plană, preț 6 euro/mp 
Tei. 0723/C05657.
• vând M parcele teren a 500 mp, zona 
Căprioara. Relații la tel. 211124.
• vând 1000 mp teren, zona Deva, 3 km, bun 
construcție cabană casă facilități curent, gaz. 
Tel 0726/15868&
•vâifa itet mp teren intravilan, grădină 20 
x 60 mp, In localitatea Totești - Hzițeg, lângă 

școală. 12.000lei/mp, negociabil. 1,-1.212272
• ?tad 24.700 mo teren pentru agricultură <i 
6000 mp teren penrru construcții sau agricul
tură ambele localitatea Totești - Hațeg, iăioă 
canton. Tel. 212272.
• vând teren intav4an, acces la toate râ- 
cilitățne, pdnțnj cabană sau casă st 510 mp, fs 
12 m, praț6 Miro, negociabil, leșnic, r.r. 122, 
tel 756^.
• rtt a. r* avilaa DM 7, aoă gaz curent, 
1800 mp. preț 12 euro/mp. Fel. 215212.

• vând 4 ha teren, în Deva, penta const lie 
case, vedere panoramică Tel. tra/BMAS/

tim»ntată4paturi, bucăteie, terasă anexă Im
uni rnlM«%i, negociabil. Tel.

0727/717206.

• cautpeatre fr iriatS"-ț!u comercial, 
Brad, zonă centrală aproximativ 20 mo. Tel. 
215091,0744/601426.

• fW« «Ktrica Banat - SDFEE Deva 
ftMțfeO>chiriază spațiu central la 
parter, cea 200 mp sau casă * curte, 

,.s stn i,..0mp,în localitatea 
Brad. Relații suplimentare la tel. 205955, 
2GS360

• Inchhfaz spațiu pentru servicii sau birouri, 
supr. 33 mp, lângă Colegiul Național Decebal, 
preț 300 euro/lunâ. Tel. 218308,0745/096675.
• ofer pentru închine: garsonieră complet 
mobilarâ, în DeVa, și contorizată 75 euro/lună 
Fel. 0721'055313.
• pteie«e «i gazdă 2 fete sau Tamil ie serioasă 
Tel 0720/237806.
• primase 1 gazdă Deva zonă ultra
centrală Tel. 219662, zilnic

Auto românești (361

• vlnd Are 2<h ar 6, bord -WM, Încă 1 tor 
pentru antigel, la 220 V, tare foarte bună 1500 
euro, negociabil. Tei 0723/429B54.
• vând Dada 1310 aibă a- 27.000 km unic
proprietar, preț â ’ lioane te, negcciabil. Fer 
0726/698136.0254/217149
• vând Dada 1310 TX, PF, af 1990, acte la a, preț 
1000 euro, negociabil. Tel. 261315, după ora 16, 
0723/784354.
■ vând Dada 1310 af 1989, cufoace albastru vi
olet, stare perfectă de functevra e, preț negu- 
ciabB. Tel 0720098199,02 K
• vând Dada papuc, af 1997, benzină tracțiune 
spate, 5 trepte, 1600 cmc. preț 1700 euro. Tel. 
0726/ 1 0720/3! 0720323367.

Auto

• vând Fort fewslt, af 1980, ntetoiM 2500 
cmc, pentru marfa 4 trepte, preț3000 euro. Tel. 
0726(759050

• vând M T iBifc a 1909. raiarnL25B0 
«toP«tamnte,trtteai4tapte,rt«# 
ana Tfa 07W32ȘKtf&XUțl

Soc„_ comercială
specializată ta reparațN camioane $1 swBftremorcl

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 camioane
3. MAGAZINERI - cod MP
cerinto: -experiență îh gestionare stocuri, cunoștințe o- 
perare RC
4. TINICHIGIU AUTO cod TA
cerințe: experiență în domeniu minimum 5 ani
5. SPĂLĂTOR AUTO -cod SA __________
CVurile se vor transmite până la dats le 18.02.2005 
la fax: 0254/21.31.41; 21.97.51 sau e-mail: 
i<»>M|_adarr^@yahoo.com
SOLICITĂM seriozitate mEOtimă, OFERIM salarii atme 

speciăiHzări fo domeniu.. <
. . ,i

mailto:tiberiu.strola@lntormmedla.ro
yahoo.com
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1 Soția Viorica și fiul Sorin anunță cu durere in suflet 
Încetarea din viată a celui care a fost un bun soț și 
tată

STANCA CRISTIAN
în vârstă de 49 ani. înmormântarea are loc miercuri 16 
februarie, ora 12, la Cimitirul Bejan Deva.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Familiile Floroiu, Stanca și Demian deplâng trecerea 
fulgerătoare în neființă a celui care a fost un frate și 
cumnat deosebit

STANCA CRISTIAN
Dumnezeu să-l odihnească.

H H Suntem alături de soția Viorica și fitul Sorin în 
| r greaua durere pricinuită de decesul fulgerător al 

celui care a fost
STANCA CRISTIAN

Sincere condoleanțe.
Dumnezeu să-l odihnească în pace. 

Familia Rad Ionel - Nae

3
Auto străine (37)

• mm Ml I înmatriculai, numere vechi. pentru 
piese șl acte, preț 500 euro. negociabil. Tei. 
0723/429854

• mmitetaccm&tfmaMvesrrmM- 
I izattoate dtxMe. stare toirtettfiă, prețnego- 
ciobii. Tel. 0723/5190».

• ta*> IMtat Ii 6FB, *H980r4 * i uși, trapă, 
cârlig remorcare, eonsbn 45 • 5 lltri/100 Km, preț 
1000 euro. Tel. 0722/329380.

• tari tata parabolică digitală pantofi și 
bocanci din piele, uși și ferestre, țuică, cazan 
fabricat rachiu, termostat mecanic centrală 
termică Junkers. Tel 236176

Apar.it.* iote și telmomce
(50-

• sân* MacataBenzC Klass COI 220,140 
cp, culoare argintie, full-options, navigație, 
stare OeosebrtiTet 0722/2S8U6.

• anta «ta* abut lament CuivrarCent IM. 
0723/920314.
• anta tata avantajos Holda 3410. Tei. 
0723/920314.

îmbracamin 
articole spo

• vând Smart 18 break, af 1982. in stare bună, 
culoare albă, preț 800 euro. Tel. 230292, 
0722/361877.

• vând rodie de mireasă, model deosebit, alb 
cu bleu, mărimea 40 - 42, preț bun. Tel. 
0723/779477.

• vând MbMfin Passat 19 TOI, 130 cp, 
af 2002, culoare argirrbe, Ml-options, stare 
deosebită Tel. 0722/298116.

Electrocasnice (56)

Carr inorci (31

• «M cânta IFA L50,5 e, 70.000 km, af 1986, 
dubii comandă, școala șoferi, carosatâ 45 m. 
Teii 0742/347082.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (4G)

• vând aspUstor Arctic, 5 sertare, stare foarte 
bună și o mașină de spălat mică, din plastic, 
800000 lei. Tel. 221431, seara.
• tad tata Arctic mare, stare bună, preț 25 
milioane lei, negociabil. Tel. 0254/227613.
• mm ta frigorifică 4 sertare, preț 4 milioane 
lei. Tel. 219421.
• vând ta frigorifică Arctic, 4 sertare, stare 
bună, preț L800.000 lei. Tel. 0788/290115.

• mm amMde cusut Kohler seria 1322661001
- 2505013; vechime de peste 100 ani, perfectă 
funcționare, preț negociabil. Tel. 212272, 
073/732560.

• vM Mtocantoeou macaraS * 5 tone, ndn- 
matrieulat, preț negociabil. Tel. <1722/772477.
• vW MonlM, preț 10500.000 lei, centrală 
termică Vaitlant, tiraj normal, 7 milioane lei, 
negociabil. Tel. 32225,0746/051821.
• vând cuptor panificație, 14 mp, pe gaz, 
perfectă stare de funcționare, cărucior și tărgi, 
promoție. Tel. 0720/323367,0720/351751.

Moto-velo (41)

• vând 4 anvelope de iarnă, tip Furio Debica, 
195/60, R15, H 88, în stare perfectă, preț nego
ciabil. Tel. 0721/639863.

Piese, accesorii (42)

•vând dsaai ce frâna ventilate, plăcuțe de 
frână, semnalizator stânga față, toate noi, de 
Audi 80, și 2 «nulei Aral OW-30. Tel. 0723/779477.
• vând ptade schimb pentru mașină de cusut, 
motor electric, dală, graifere, cuțite și Triploc, 
nou, monofazic. Tei. 02M/217543.

Garase (43)

• otBru» închiriere garaj, Deva, cartier Micul 
Dallas, pretabil și pentru comerț. Tel. 212272, 
072î/n256n

Mobilier si interioare (4?)

dormitoare. Tet 213499.
rla comandă, birouri, bucătării,

Audio-vider-, antene și 
instz.lații satelit (49)

■ sadtate «mmkMM vinde antene de 
sate* tataie începând cu 65 mftoane la, 
un an garȘație, recepționează peste 25 
program mânești și 600 străine, 
montarea și tteplasarea incluse în preț 
Informații 0723/481776 sau 0745/840474.

• vând ritarecota cu telecomandă și tele
vizor color diagonală mare. Tel. 0745/253413.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• anta tata praf Bebelac. Tel. 0745/647664.
• vând ton și otavă de grădină. Hunedoara Tel.
ma/vsssi.
• vând toarnă 
convenabil. Tei.

și fân de grădină, calitate și preț 
236744

Instrumente muzicale (60)

•mm tal 2apka Sorin wien Jahare 1842. cu coa
dă. corzi încrucișate, placă bronz, stare impe
cabilă Relații tel 0744/888966 611145 după ora 20.

Altele (61)

• anta «UtaM Tel- 0724/278233, 
0745/662433.
• tar ptanșeu de garaj, dimensiuni.75/5, Hune
doara situat în intersecție de străzi, pentru 
construire magazin. Tel. 0727/717206.
• vând batoane diferite forme și culori și artificii 
tort pentru nunți, botezuri și alte aniversări. Tel. 
0723/779477.

• mm ceas de buzunar, din aur, Illinois, 
vechime de peste 100 ani, perfectă funcționare, 
preț 700 euro, negociabil. Tel. 212272, 
072/732560.
• mm totacător baterii R6 Sanyo. Informații 
tel. 0726/061098
• mm ptaăfibră de sticlă subțire 104) x 1.0 m, 
groasă 10.0 x 10 m, pulbere de sticlă 100 kg. Tel.

• mm sau schimb cu lemn de foc 7 bucăți 
butuci cireș L 000 m, d 20-30 cm, 1 bucată butuc 
dreș L 20 m. d 30-35 cm. Tel 216347.
• mm ndtatoSRL capital majorat, Volvo 244 
Gt af 1977, VT 2006 pkis una neînscrisă și un 
talon nr. vechi. Tel. 0721/614402.

Pierderi (62)

• ta* notau alb cu galben, vârsta cca 7 ani. In 
zona parcului - casa dr. Petru Groza Deva. 
Informații tel. 213476.
• tata* carnet asigurări Sănătate pe numele 
Donea Marius. Se declară nul.
• pătat arat asigurări sănătate pe numele 
Oragotesc Petru, din Peștenița. Se declară nul

Un ultim omagiu pentru cel care a fost un om deosebit, 
nașul nostru

STANCA CRISTIAN
Nu te vom uita niciodată.

Finii, familia Piște Steliana și Berta.

Un ultim omagiu pentru
STANCA CRISTIAN

din partea familiei Popa. Sincere condoleanțe familiei îndo
liate.

Ne despărțim cu durere de nașul nostru

STANCA CRISTIAN
plecat fulgerător dintre noi. Nu te vom uita niciodată 
Dumnezeu să te odihnească în pace.

lonuț și Tanța

Cu inimile zdrobite de durere ne luăm rămas bun de la 
iubitul nostru tată

VASULE CĂRĂUȘ
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Copiii și nepoții.

Colegii din cadrul SC Unistal SRL Deva sunt alături de 
colegul lor Marc Traian în greaua durere pricinuită de 
trecerea In neființă a mamei sale.

Sincere condoleanțe.

Familia îndoliată mulțumește pe această cale între
gului personal din învățământ, colegilor și priete
nilor, tuturor celor care, prin ajutorul și sprijinul

moral, prin compasiunea și prezența lor, au fost alături în 
greaua încercare pricinuită de pierderea celei care a fost

prof. ECATERINĂ CARMEN CRISTESCU

pe numele
rKXICA. 30 (KOSfS ȚIUL

• tata* ctota MtaM Sănătate pe numele
lina Paul Andrei Se mirt nul

• tata* arat astaurtri sănătate pe numele 
txpPetni Matei dfo Hațeg. Se dectartnut.
• tata* arat asigurări sănătate pe numele 
Pană Constantin. Se dedart nul
• pista* arat aslgurtri sănătate pe numele 
Scripduc luliana. Se dedart nul
• tata* cânta asigurări sănătate pe numele 
Stafie Dumitru. Se declară nul.
• ptatad arat asigurări sănătate pe numele 
Tătee* Alton. Se dedart nul.
• tata* ara* asigurări sănătate pe numele 
Vtradl Robert Frânase. Se dedart nul.
• ptota* camă membru CECCAR nr. 
18247/1997, pe numele Serbănoiu Diana. Se 
dedart nul.
• ptata* artNIcate Trezorerie cu seriile E 
844814, E 844815. E 844818 E2 428552. E4 772614 
eliberate pe numele Dudaș Mircea cu împuter
nicire pe numele Dudaș Adxm. Se dedart nule.

presten servicii (72)

• tatatz epUare definitivă cu laser cu 
lumină intens pulsată. îndepărtare riduri, 
cu toxlnâ botuli nică, umplere riduri și buze 
cu add tfialuronlc. Tel. 0742/963006

• tactae* transport marfă Deva ■ Timișoara, 
preț negociabil, in funcție de greutate și volum, 
maximum 0,6 tone. Tel. 0740/420521.
• otoctost tramport marfă, local și interurban 
cu autoutilitară de 32 tone util. Ouba este
prevăzută și cu stendere pentru confecții L 600,1 
240, h 230. Tel 229611.0740/953297.
• ■stata* Met clasele VI-XII. Tei. 261304, după 
ora 20.
• iwtataT nwtamntlrt clasele V - VIII, garantez 
rezultate pozitive. Tel 0721/610343.
• cMritoitaor Ara, caut colaboratori serioși 

cu putere de muncă, câștig nelimitat, premii. Tel. 
222902,0722/375315.

EVIDENTIAZĂ-TE!
r

Familia îndoliată anunță cu durere în suflet trecerea fulge
rătoare în neființă a celui care a fost un deosebit soț, tată și 
bunic

JUNIE IOAN
în vârstă de 75 de ani, din Simeria. Dumnezeu să-l odih
nească în pace. Familia.

Familia îndoliată anunță cu durere încetarea din 
viață a celui care a foăt soț, tată și bunic

PILOIU FERDINAND
in vârstă de 90 ani. Slujba de înmormântare are loc astăzi, 
15 februarie, ora 13.30, la Capei® din cartierul Micro 15, iar 
înmormântarea la Cimitirul din str. Călugăreni Deva.

Dumnezeu sd-Z odihnească în pace.

Familia Luca, Rodica fiică și Emil fiu, anunță decesul dra
gului lor tată

PARTENIE
Ceremonia funerară are loc astăzi, 15 februarie ora 12, la 
Capela din str. M. Eminescu Deva.

Comemorări (76)

"Țr

Cu durere în suflet familia Slrb 
anunță împlinirea unui an de la 
trecerea în neființă a celei ce a 
fost o bună soție, mamă și bunică

SÎRB ECATERINA 
(ANUTA)

te vom uita niciodată.

S-au împlinit în 14 februarie a.c. 25 de luni de când l-am 
condus pe .ultimul lui drum pe cel mai bun soț din lume

RUS MIHĂILĂIO AN
Neconsolată pentru totdeauna, soția Bombonica.

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• sactotata ameretata angajează 2 persoane 
serioase pentru sală Internet informații la tele
foanele 0741/111325,02547749728

• absolvent 2004 Facultatea de inginerie, 
cunoștințe operare PC, permis conducere cat B, 
doresc angajare. Tel. 0742/270036.
• tânăr 23 ani, posesor permis cat B, calificat 
mecanic, agent pază, vânzător, solicit loc de 
muncă In Deva sau străinătate ■ agricultură Tel. 
0721/643432.

Oferte locuri de munca (74)

• societate comerdata angajează distri
buitor, posesor mașină personală, mi
crobuz sau Dacia, informate tel 
0740/151144.

• SC Daniel* Company SRL Deva, Str. 
Rândunicii, nr. 6. personal pentru
mi.i -a ta ef.wirr. vederea realizării 
produselor ti ,,. ..cetate. Relații tel. 
206094, int 25.

• firmă BiclalMtl de pază și protecție 
prestează servicii <te securitate pentru 
Instituții de stat și private, departe, maga
zine, hoteluri, Vile, case de vacanță, parcuri 
auto, restaurante, baruri, discoteci spitale, 
sanatorii. Tel. 0723/525399, 0726/222099, 
0723/987734

Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
încearcă variantele speciale contra cost.
ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

• chlo»cul de ziare de lângâ 
Cotntlm;
• chioeeul da ziare din sialia 
de autobuz Orizont- Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângâ 
Galeriile de ArtA Forma,

; • chloecul de ziare de lân gâ
j Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamflrescu - B dul DecebaL

CUVÂfflW- anunțurile — preiau zilnic, între orele 8 și 14 la sediul redacției șl se vor publica in pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.

Apar.it
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0 Intemperii. Furtuna care a afectat Ger
mania în cursul zilelor de sâmbătă și 
duminică s-a soldat cu patru morți și a 
provocat numeroase accidente, în spe
cial în nordul și sudul țării.

0 Pe patine. Premierul ucrainean lulia 
Timoșenko și aproape toți membrii Gu
vernului său au mers la patinoar du
minică, pentru a demonstra că noul Gu
vern „se ține bine pe picioare”.

Morți și sinistrați în Columbia
Bogota (MF) - Ploile toren

țiale care au căzut, în ul
timele zile, în centrul și nor
dul Columbiei s-au soldat cu 
25 de morți și 30.000 de sin
istrați, potrivit unui bilanț 
actualizat prezentat, du
minică, de autorități.

Potrivit Biroului de Supra
veghere și Prevenire a Catas
trofelor, s-au înregistrat 30.000 
de sinistrați și 300 (te locuințe au 
fost distrase, iar alte aproxima
tiv 200 au fost afectate de intem
perii.

Situația a fost calificată drept 
„dramatică" de președintele co
lumbian, Alvaro Uribe, care a 
anunțat că ihinistrul de Interne, 
cel al Protecției Sociale, și cel 
al Transporturilor și Locuințe
lor, vor lua măsurile necesare 
pentru a sprijini populația.

„Ministeiail de Interne Încear
că să cazeze rapid persoanele 
rămase fără adăpost pe terenu
rile confiscate de la traficanții 
de droguri”, a precizat Uribe. Mi
nistrul Protecției Sociale, Diego

Fără case în Giron (Foto: epa>

Palacio, a declarat că în orașul 
Bucaramanga; centrul adminis
trativ al departamentului Norte 
de Santander, situația este foarte 
gravă.

Printre cele mai afectate ora
șe figurează Giron, Lebrija, Be- 
tulia și San Vicente de Chucuri.

Guvernul a instituit starea de 
urgență în trei departamente, ca 
urmare a cererii formulate de 
Crucea Roșie columbiană, care 
dorește să obțină astfel materi
alele de care are nevoie pentru 
a ajuta populația sinistrată.

Premiul Presei germane

A debutat în modă
New York (MF) - Actrița și cântăreața 

Jennifer Lopez a debutat intr-un nou do- 
foeniu, nîoda, îh cadrai Săptămânii Mo

dei de la New York.
Prezentarea colecției a 

fost structurată pe trei 
părți, corespunzând celor 
trei etape din cariera lui 
J.Lo: începuturile ei din 
Bronx, muzica și stilul de 
viață de după cucerirea 
celebrității. Cea de-a treia 
parte a fost acompaniată 
de melodii de pe cel mai 
nou album, „Rebirth”.

Multe dintre modelele prezentate erau 
in stilul celor pe care le poartă Jennifer 
Lopez. Culoarea predominantă a fost al
bul, pentru care Lopez are o slăbiciune.

Baden-Baden (MF) - 
Hillary Clinton, fostă primă 
doamnă a SUA și actual se
nator da New York, a primit 
duminică, la Baden-Baden, 
Premiul Presei germane pe 
2004, decernat pentru prima 
oară unei femei implicate ac
tiv in politică.

„Hillary Clinton este un mo
del politic pentru milioane de fe
mei din lume” și „reprezintă e- 
xemplar drepturile femeilor”, au 
declarat membrii juriului, justi- 
fîcându-și alegerea. Juriul a sa
lutat, de asemenea, implicarea 
activă a lui Hillary Glinton în 
favoarea Centrului Internațio
nal pentru Copii Dispăreți și Ex
ploatați.

Juriul a felicitat-o pe Hillary 
Clinton și pentru autobiografia 
sa, „Living History". Vândută în 
3,2 milioane de exemplare, car
tea „este o analiză lucidă a pu
terii, a celor care dețin puterea 
și a presei politice”, potrivit ju
riului.

Premiul presei germane este 
decernat anual din 1992 încoace 
unei persoane țâre a influențat 
societatea și lumea politică.

UgM pantalonilor
Washington (MF) - Un proiect de lege 

din statul american Virginia care preve
dea amendarea persoanelor care poartă 
pantaloni cu talie foarte joasă nu va in
tra în vigoare, fiind respins de Senat.

Autorul proiectului, democratul Algie 
t. Howell, a arătat că moda pantalonilor 
cu talie atât de joasă încât lasă să se vadă 
lenjeria intimă este „obscenă și indecen
tă”. El a declarat că a propus o lege în a- 
cest sens la cererea alegătorilor din cir
cumscripția sa.

în total, Recording Academy și cei 10.000 de membri ai săi au decernat 107 premii
Los Angeles (MF) - Ray 

Charles, legenda muzicii 
soul, dispărută în iunie 2604, 
a eclipsat generațiile mai 
tinere de muzicieni la cea 
de-a 47-a ediție a Premiilor 
Grammy, ce a avut loc du
minică la Los Angeles.

Charles a obținut premiul 
Grammy pentru cel mai bun al
bum, pentru „Genius Laves 
Company”, realizat în colabo
rare cu mai mulgi artiști. Tot el 
a fost câștigătorul premiului 
pentru cel mai bun single, „Here 
We Go Again”, interpretat în 
duet cu Norah Jones. Aceeași 
melodie ă obținut premiul pen
tru cea mal bună colaborare, iar 
albumul lui Charles a obținut și 
premiul pentru cel mai bun al
bum pop.

Prin comparație, generația tâ
nără, bine reprezentată pe lista 
nominalizărilor, a dezamăgit în
tr-o oarecare măsură. Rapperul 
Kanye West, care avea 11 nomi
nalizări, a obținut trei premii, 
printre care pentru cel mai bun

Mai fericiți singuri
Londra (MF) - Sondajul realizat de 

Mintel a decoperit că 56% dintre femeile 
din Marea Britanie necăsătorite și neim
plicate într-o relație sentimentală sunt 
„foarte fericite” și nu au nici cea mai mi
că dorință de a se căsători. Doar 46% din
tre bărbații celibatari sunt de aceeași pă
rere, iar un sfert dintre cei intervievați 
au declarat că simt lipsa „confortului și 
apropierii” dintr-o relație.

Studiul a descoperit că un sfert dintre 
bărbații cu vârsta între 25 și 40 de ani 
încă locuiesc în casa părintească, față de 
doar 13% în cazul femeilor.

Aproape jumătate dintre bărbații inter
vievați au spus că cel mai mare deza
vantaj al vieții de celibatar este că nu au 
parte de suficient sex. Pentru femei, cea 
mai mare pacoste este că cei din jur pre
supun tot timpul că ele și-ar dori să fie 
într-o relație.

Ray Charles Kanye West(Foto: EPA) (Foto: ETA) (Foto: EPA)

album rap. Victimă a unui grav 
accident de mașină în anul 2001, 
West, în vârstă de 27 ani, îm
brăcat complet în alb, și-a pri
mit premiul cu mult entuziasm- 

Rapperul a pierdut, totuși, la 
categoria cel mai bun debut al 
anului în favoarea trupei pop- 
rock californiene Maroon 5, în 
timp ce cântărețul John Mayer 
a obținut premiul pentru cea 
mai bună melodie a anului, cu 
„Daughters”.

Alicia Keys, nominalizată la 
opt categorii, a obținut premiile 
pentru cel mai bun album R&B 
(„The Diary Of Alicia Keys”) și 
cea mai bună interpretare femi
nină R&B. Keys și Usher au ob
ținut premiul Grammy pentru 
cea mai bună interpretare în 
duet a unei piese R&B.

AUcla Keys
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Grupul U 2 și-a adjudecat pre
miul pentru cea mai bună inter
pretare și cea mai bună piesă 
rock, pentru „Vertigo”. Bono a 
declarat că e surprins că a câș
tigat, iar ediția a 47-a a premii
lor Grammy este cea mai bună 
la care a luat parte vreodată.

Grupul Green Day a fost pre
miat pentru cel mai bun album 
rock („American Idiot”). Prezen- 
tându-i pe membrii trupei, regi
zorul Quentin Tarantino i-a fe
licitat pentru „noul concept de 
album pe care l-au introdus: 
toate melodiile sunt bune”.
, Marc Anthony a plecat de la 
ceremonie cu premiul Grammy 
pentru cel mai bun album pop 
latino.

în total, Recording Academy 
și cei 10.000 de membri ai săi 

au decernat 107 premii Grammy 
în cadrul ceremoniei prezentate 
de cântăreața $1 aetrlța Queen 
Latifah.

Victimele valurilor seismice 
nu au fost uitate. Pe tot parcur
sul serii a-au făcut apeluri pen
tru donații, iar un grup de sta
ruri aufrif erpretat piesa „Across 
the Universe” a trapei Beaties.

Fostul președinte american 
Bill Clinton a fost premiat și el 
pentru varianta audio a autobio
grafiei sale, „My Life”.


