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dimineața la prânz seara

Elev gâtuit de profesorul lui
Un elev din Brad a fost agresat, de către profesorul de fizică, în incinta școlii unde învăța
MlHAELA TăMAȘ
E-MAIL: mihaela.tamas@informmedia.ro

H expert în transport!
Vrei să-ți cumperi o 

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

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

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

♦

Brad - L-a strâns de gât și 
i-a aplicat mai multe lovi
turi, cu pumnii și picioarele. 
Acestea sunt faptele pentru 
care un profesor de fizică 
din municipiul Brad este 
acuzat de unul dintre elevii 
săi din clasa a opta.

Nu este pentru prima dată 
când profesorul are 

astfel de porniri violente și pen
tru faptele sale și-ar putea pierde 
locul de la catedră. La Școala 
Generală Numărul 2, din Brad, 
vineri dimineața lucrurile pă
reau să decurgă normal, ca în 
oricare zi. în jurul orei 11:30, 
vineri, 11 februarie, Adrian Lu- 
kacs, elev în clasa a opta, termi
nase lucrarea la religie și i-a ce
rut profesorului permisiunea, 
împreună cu o colegă, să meargă 
la baie. Copiii au fost lăsați să 

plece. Nu au ieșit bine pe hol că 
au auzit vocea profesorului 
Tiberiu Struț care-i chema la el. 
Pe fată a trimis-o în clasă, iar pe 
băiat l-a prins de gât și i-a spus 
că îl omoară dacă mai iese din 
clasă. Băiatul povestește că pro
fesorul l-a lovit cu pumnul și cu 
picioarele. După acest scenariu, 
i-a dat drumul copilului și i-a 
cerut să intre în clasă și să se 
comporte ca și cum nu s-ar fi în
tâmplat nimic. în pauză, băia

tul a povestit directorului cele 
întâmplate și a făcut o plângere. 
Profesorul Struț are 29 de ani și 
practică această meserie de șase 
ani, iar în prima lună a acestui 
an a avut foarte multe recla- 
mații verbale din partea elevilor. 
Băiatul agresat a obținut un cer
tificat medico-legal, iar mama sa 
a depus o plângere la Inspecto
ratul Școlar Județean care va 
cerceta acest caz și va lua mă
surile necesare. /p3

IZ Reprezentanții tuturor celor cinci con
federații sindicale din județ vor picheta 
zilnic, de săptămâna viitoare, sediul Pre
fecturii Hunedoara. Protestele, progra
mate în perioada 21.02. - 4.03., sunt 
îndreptate împotriva intențiilor de modi
ficare a Codului Muncii. (C.P.)

Schimbări la Poliție?
Deva (V.N.) - Ministrul Administrației și 

Internelor, Vasile Blaga, a declarat recent 
că la nivelul conducerilor mai multor in
spectorate județene de poliție vor urma 

| schimbări. Am discutat ieri cu chestorul 
Petru Coțolan, șeful IPJ Hunedoara, care ne- 
a declarat: „Am avut și am încă unele pro
bleme cu sănătatea. Aștept o programare la 
Spitalul MAI București, iar în funcție de 
rezultate, se va lua probabil o decizie. Dacă 
voi pleca, voi pleca cu fruntea sus.

reșe ntele României. |
Traian Băsescu, a solicitat 
președintelui Federației Ruse, | 
Vladimir Putin, sprijinul ea și ] 
România să fie parte a sistemului 
internațional creat pentru 
soluționarea crizei transnistrene. ’ 
/p2 (Foto: EPA) J

Prețurile la Logan
Deva (C.P.) - Trei dintre variantele de Lo

gan au de ieri prețuri mai mari cu 100 -150 
de euro. „Astfel, Logan Ambiance se va vin
de cu 5800 de euro, față de 5700 prețul vechi. 
Pentru cele două modele de Logan Prefer
ence prețurile au crescut cu 150 de euro, 
ajungând la 6450, respectiv 6850 de euro. în 
plus, cei care vor alege mașini cu vopsea 
metalizată vor plăti ceva mai mult, adică 250 
de euro”, a declarat Dumitru Gherghel, di
rector comercial Service Automobile Deva.

Oferta prefectului: demisie sau demitere
Toți șefii direcțiilor din județ vor fi convocați azi la Prefectură
Adrian Sălăgean
E-MAIL adrian.sălăgean@informmedia.ro

Deva - Prefectul de Hune
doara, Cristian Marius 
Vladu, a anunțat că scopul 
acestei convocări este de a 
oferi șansa directorilor insti
tuțiilor descentralizate din 
județ de a se retrage demn 
din funcție.

Conform celor declarate de 
prefectul de Hunedoara, Cristian 
Marius Vladu, fiecare dintre șefii

CL unește ce-au despărțit alții
Deva (D.I.) - Consilierii de

veni au aprobat ieri un proiect 
de hotărâre prin care practic au 
unit - cel puțin în ceea ce pri
vește sediul, două părți ale u- 
nui fost întreg.

Mai precis, s-a adoptat ho
tărârea privind diminuarea cu 
peste 23 de metri pătrați a spa
țiului ocupat de PNȚCD - Orga
nizația județeană Hunedoara și 
închirierea acestei suprafețe fi
lialei județene a Acțiunii Popu
lare.

Această din urmă formațiune 
politică s-a desprins după ale
gerile din 2000, din PNȚCD-ul la 
care este obligată de Consiliul 

de direcții va primi invitația de 
a părăsi funcția pe care o dețin 
în prezent.

„Am preferat să ofer o soluție 
elegantă de retragere din funcție 
pentru acești .directori. Ei vor 
putea să rămână angajați în in
stituțiile unde activează și acum, 
dar fără să aibă putere de de
cizie”, a precizat Vladu.

Prefectul de Hunedoara a fă
cut cunoscut că un refuz al de
misiei se va solda cu o demi
tere dată fiind situația dezas

Local Deva să se întoarcă acum, 
prin împărțirea unui sediu.

Cel mai curios e însă faptul 
că țărăniștii se pare că nu știu 
nimic, deoarece angajații Pri
măriei au declarat în plenul 
ședinței de ieri că nu au găsit 
pe nimeni la sediu de fiecare 
dată când s-au deplasat în 
teren.

„Am recurs la această soluție 
provizorie, pentru că ne-am gân
dit că două aripi rupte dintr-un 
partid pot colabora pentru o 
scurtă perioadă de timp, până 
vom identifica un alt sediu”, a 
declarat și primarul Devei, Mir- 
cia Muntean. 

truoasă găsită de noua admin
istrație.

„E nevoie de trei sancțiuni pe 
linie profesională, sau de o 
greșeală gravă în coordonarea ac
tivității pentru a destitui un șef 
de direcție descentralizată. Și, 
credeți-mă, am muniție destulă”, 
a mai adăugat Cristian Marius 
Vladu.

Contactați, câțiva dintre di
rectorii instituțiilor hunedorene 
nu știau aseară de inițiativa pre
fectului.

Ieri, la Galeriile de Artă „Forma” Deva a avut loc vernisajul 
expoziției de artă plastică al Grupului „Noima”,constituit din 
șase pictori, absolvenți ai Universității din Timișoara. Ei ex
pun un număr de 30 de lucrări în ulei pe pânză. (Foto: Traian Mânu)

Cozma cere daune
București (D.I.) - Fostul 

lider al minerilor din Valea 
Jiului, Miron Cozma, cere 
statului român daune de 5 
milioane de euro pentru fap
tul că a fost rearestat, îm
preună cu alte 45 de per
soane, la sfârșitul anului tre
cut, în urma revocării de
cretului. Judecarea dosaru
lui a fost amânată pentru 15 
martie, trei dintre arestați - 
printre care și Miron Cozma 
- nefiind aduși la ședință.

mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro
mailto:gean@informmedia.ro
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BRadu Berceanu, vice
președinte al PD, a decla
rat marți că în cadrul par
tidului există discuții pen
tru ca el să preia postul 
de vicepremier ocupat de 
Adrian Videanu, dar că pâ

nă în prezent nu au avut loc, oficial, dis
cuții în acest sens. Alianța PNL-PD l-a 
desemnat săptămâna trecută, într-o șe
dință extraordinară, pe Videanu drept 
candidat al PNL-PD lă funcția de primar 
general al Capitalei.

B Vanghelie, candidat. Candidatul PSD 
pentru Primăria Capitalei este Marian 
Vanghelie, în prezent primar al sectorului 
5. Sorin Oprescu, al cărui nume a fost 
cel mai des vehiculat pentru candidatura 
la Primărie, va fi director de campanie.

B Daclasfficare. Călin Popescu Tăricea
nu a semnat ieri o decizie privind decla- 
slficarea contractului cu firma EADS pen
tru implementarea sistemului integrat 
de securitate a frontierei de stat, ur
mând ca acordul să fie renegoclat. Deci
zia a fost luată la propunerea Ministeru
lui Administrației și Internelor, pentru a 
se asigura „accesul la conținutul con
tractului".

Alegerile antici
■ M A “

e, 
inoportune înainte de 2007

București (MF) - Organizarea de alegeri 
anticipate nu este oportună înainte de da
ta integrării României in UE, 1 ianuarie

2007, iar acest demers poa
te fi făcut doar in situație 
de criză politică, a declarat 
luni seară, într-o emisiune 
televizată, președintele 
PNL, Călin Popescu Tări
ceanu.

„Mi se pare că înainte 
de 1 ianuarie 2007 nu ar fi 
oportun pentru România 
să se organizeze alegeri an- 

. ticlpate. In 2005 și 2006 tre
buie să parcurgem a. aL 

de Integrare astfel încât, după aderare, să 
fim tratați în UE pe picior de egalitate”, 
a explicat președintele PNL.

Un marinar roman la Kremlin
Băsescu l-a informat pe Putin că amplasarea de baze NATO în România-, pu? va fi ostilă Rusiei

Moscova (MF) - Președin
tele Traian Băsescu l-a infor
mat pe Vladimir Putin luni, 
la Kremlin, că, dacă se va 
decide amplasarea unor baze 
NATO pe teritoriul Româ
niei, aceasta nu va reprezen
ta un gest de ostilitate față 
de Rusia.

Președintele Băsescu i-a spus 
omologului său ms că România 
va fi de acord cu o astfel de de
cizie de amplasare a unor baze 
NATO pe teritoriul său, a pre
cizat purtătorul de cuvânt al 
șefului statului.

Pe de altă parte, cei doi șefi 
de stat au exprimat disponibili
tatea pentru o colaborare tehni
că militară între România și 
Federația Rusă. Băsescu și Putin 
au convenit ca, într-un timp re
lativ scurt, să semneze Acordul 
privind tehnica militară, a mai 
spus Săftoiu.

Președinții Traian Băsescu și 
Vladimir Putin au stabilit și „o 
cale de comunicare directă” la 
nivel de președinți.

Potrivit Adrianei Săftoiu, cei 
doi președinți au convenit ca Ro
mânia și Federația Rusă să par
ticipe la exercițiile militare 
Black Sea Force, care vor avea 
loc, în această toamnă, în Marea 
Neagră.

Cu o zi înainte de vizita pre
ședintelui Traian Băsescu la 
Moscova, purtătorul de cuvânt 
al Ministerului rus de Externe, 
Aleksandr Iakovenko, a declarat 
că Rusia speră ca apartenența 
României la NATO și procesul 
de integrare în Uniunea Euro
peană să nu aibă o influență ne
gativă asupra relațiilor bilatera-

Băsescu l-a Invitat pe Putin să fac* o vizită la București. (Foto: EPA)c
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Nimic despre Tezaur
Președintele Traian Băsescu 

a declarat marți la Moscova c& 
tezaurul românesc și Pactul Rib- 
bentrop-Molotov nu au fost su
biecte abordate în discuția cu 
Vladimir Putin, ci viitorul rela
țiilor bilaterale, „urgențele” și

nevoia de securitate a României 
și Federației Ruse în zonă.

In ceea ce privește subiectele 
tradiționale - tezaurul și Pactul 
Ribbentrop-Molotov sunt cei doi 
piloni pe care de 15 ani se așează 
discuțiile româno-ruse - „au lip
sit din discuții”, a afirmat preșe
dintele Băsescu, într-o conferință

de presă.
1 Pe de altă parte, președintele 

Traian Băsescu, care se află pen
tru prima dată la Moscova, a 
precizat că l-a invitat pe Vladi
mir Putin să facă o vizită la Bu
curești, prima a unui șef de stat 
rus in România, după 1989.

Basescu
♦

V

tât pe străziieri, față de uciderea fostului prim-ministru Ba
tic Hariri, mort luni într-un atentat cu bombă. jmo:

București (MF) - Un grup de 
senatori ai PSD au depus marți, 
te l^Kfiattțțitdtei Curți de Ca- 

J. tlti( un denunț pe- 

ttr Hm i, MNcalitate anteri- 
oară de pricat general al Capi
talei”, în care fi acuză de fals în 
declarații, uz de fals și abuz în 
serviciu.

în denunț, președintele Băses
cu este acuzat de săvârșirea mai 
multor infracțiuni prevăzute în 
COdul Penal, în cazul apartamen
tului din strada Mihăileanu, iar 
Parchetul ÎCCJ este rugat ca, în 
acest caz, să procedeze „conform 
Constituției și legilor”.

Semnatarii dentmțului sunt 
senatorii PSD Antonie Iorgovan, 
Ion Solcanu, Otilian Neagoe, Șer-

ban Nicolae, Doru loan Tărăcilă, 
loan Moraru.

Iorgovan declara luni că „ce
tățeanul” Traian Băsescu se face 
vinovat, prin deținerea imobilu
lui din strada Ștefan Mihăilea- 
nu, de săvârșirea unui „concurș^- 
real de infracțiuni” consemnatț 
de Codul Penal, ca abuz în servi
ciu, fals in declarații și uz de 
fals.

Președintele Traian Băsescu 
a decis să solicite Administrației 
Fondului Imobiliar (AFI) anula
rea contractului de vânzare-cum- 
părare a apartamentul din casa 
situată pe strada Ștefan Mihăi- 
leanu nr. 2, după ce presa a pu
blicat materiale referitoare ia a- 
cest apartament și la modul In 
care a fost dobândit.

Rafie Harlri

Beirut (MF) - Atentatul cu bombă co
mis luni, la Beirut, împotriva lui Rafie 
Hariri, s-a soldat cu 15 morți, printre care 

figurează fostul premier li
banez și șapte dintre gărzi
le sale de corp, a informat 
marți o sursă din cadrul 
Tribunalului Militar, de
semnat să efectueze o an
chetă în acest caz, relatea
ză AFP.

„Rafie Hariri și șapte 
dintre gărzile sale de corp 
au fost uciși în urma ex
ploziei, în timp ce cadavre

le altor șapte persoane nu au putut fi 
identificate”, a precizat sursa citată, sub 
acoperirea anonimatului.

ft'imul bilanț al atentatului făcea re
ferire la zece mo£ți, inclașiv Hariri, și Ia 
cîrca o sută de răniți.

Funeraliile fostului premier libanez 
vor avea loc azi, la moscheea Mohammad 
al-Amin, din central oralului Beirut, zonă 
care a fost renovată la ordinele lui Rafie 
Hariri, după ce a fost distrusă în timpul 
războiului civil (1973-1990).

Hariri va fi înmormântat în curtea 
moseneii.
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SUA: Siria, vinovata de atacul de la Beirut
Administrația Geoge W. Bush ia în considerare posibilitatea înăspririi sancțiunilor

Washington (MF) - Autori
tățile de la Washington au 
sugerat că Siria poartă res
ponsabilitatea pentru asasi
narea fostului premier liba
nez Rafie Hariri și au anun
țat că vor cere Consiliului 
de Securitate al ONU să con
damne dominația Siriei asu
pra Libanului, potrivit ediți
ei electronice de marți a 
New York Times.

Mai mulți oficiali americani 
și europeni au declarat că admi
nistrația condusă de George W. 
Bush ia în considerare posibili
tatea înăspririi sancțiunilor im
puse Siriei în luna mai, când 
Washingtonul a acuzat Guvernul 
sirian că nu a reușit să anihileze 
grupările militante care acțio
nează împotriva Israelului și li

nia de aprovizionare pentru in
surgenții din Irak.

„Condamnăm acest atac bru
tal cu cea mai mare fermitate”, 
a precizat Scott McClellan, pur
tătorul de cuvânt al Casei Albe.

Nu dețin probe
McClellan și alți responsabili 

americani au declarat că nu de
țin probe concrete care să de
monstreze implicarea Siriei în 
uciderea lui Hariri, un impor
tant lider al opoziției, care criti
ca influența Siriei asupra Liba
nului.

„Intenționăm să dăm o repli
că atacului Siriei”, a subliniat 
un important oficial din cadrul 
Departamentului american de 
Stat. „Până acum a existat o pre
siune în creștere, care cred că se

va accentua ca urmare a acestui 
eveniment. Deși nu există nici 
o probă care să implice Siria, 
această țară, inenționat sau nu, 
a permis destabilizarea Libanu
lui”.

Condamnă atentatul
Atentatul a fost condamnat ta 

unanimitate de clasa politică de 
la Beirut, inclusiv de adversarii 
acestuia, care au subliniat „si
tuația periculoasă” prin care tre
ce țara.

Președintele Emil Lahud, care 
a avut o relație tensionată cu 
Rafie Hariri, îl consideră „un 
martir al Libanului unit”. El a 
condamnat cu vehemență aten
tatul care a vizat „pacea civilă 
și stabilitatea Libanului” și a 
promis că îi va judeca și îi va

pedepsi pe cei vinovați.
Autoritățile religioase, crești

ne, musulmane și de toate con
fesiunile, deputați, foști deputați 
și toate lormațiunile politice .au 
dat publicității comunicate în 
care au condamnat acest „aten
tat odios”.

Opoziția antisiriană consideră 
că responsabilitatea atentatului 
aparține regimului libanez și ce
lui sirian, cerând retragerea tru
pelor Damascului de pe teritori
ul țării.

Siria controlează Libanul în
cepând din 1976, de la desfășura
rea trupelor sale în această țară, 
la sfârșitul războiului civil. în 
1981, Damascul a impus Guver
nului de la Beirut să semneze un 
tratat prin care accepta ca Siria 
să joace un rol dominant în poli
tica sa externă.
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El Cam fostului șef al SRI Hunedoara, si
tuată în localitatea Săcărâmb, a ars din 
temelii. Imobilul era casa părintească a 
lui Alexandru Agârbiceanu. Focul a fost 

^provocat de scânteile de la un coș de 
«fum necurățat. Datorită drumului ane- 
'voios, pompierii detașamentului "lancu 
de Hunedoara” au ajuns târziu. Pagubele 
se ridică la aproximativ 250 milioane 
de lei. (C.P.)

• Câștigătorii concursului .Premii de milioane* 
sunt:

Borca Eleonora, HIS - 1.000.000 lei;
Sico» Uanna, Hațeg - Î.OOO.OOC iei;
Prada Gheorghe, Deva - 1.000.000 lei.

Ei sunt așteptați la sediul redacției pentru a-și 
ridica premiul.

Concursul continuă săptămână de 
săptămână! Nu pierde ediția de 
vineri, ai șansa să fii tu noroco

sul câștigători

•Câștigătorii concursului 'Dăruiește mai mult 
decât dragostei’
Alexandra Sida și-a surprins iubitul cu o declarație 
de dragoste pentru Ziua îndrăgostiților.
în urma extragerii efectuate ieri la sediul redacției 
CI a câștigat o minivacanță de 3 zile tn stațiunea 
montană Straja.
Le dorim celor doi îndrăgostiți iubire veșnică și 
Pârtieee...l

Al Cuvântull Noroc să flel

Elevul Lukacs Adrian * victima profesorului da fizică.

Profesorul bătăuș riscă să fie dat afară
Reprezentanții ISJ afirmă eă profesorul violent riscă să-și piardă locul de muncă

Tiberiu Stroia
EMAIL: tlberilu.stroia®infOfTr>medla.ra

Un sondaj de opinie realizat printre 
români arată că mai mult de 70 la sută 
dintre ei sunt foarte optimiști atunci când 
vine vorba de intrarea României în UE. 
Practic, românașii sunt convinși că odată 
cu integrarea am scăpat de griji', iar 
România va deveni cu anevărat eternă și 

r- fascinantă. Toate bune și frumoase, nu- 
L- mai că uitându-mă peste gard la vecinii 

noștri maghiari, care după integrare au 
dat buzna în România la cumpărături și 
care au mari probleme cu adaptarea la 
noua legislație Europeană, nu pot să nu 

— mă întreb de unde vine acest optimism.

spunsul îl găsim tot în studiul cu prici
na care ne relevă faptul că, deși românii 
sunt optimiști în privința integrării, mai 
mult oe 80 la sută dintre ei habar nu au 
ce presupune acest proces. Și de aici li se 
trage optimismul lor exacerbat. Pentru că 
oricât de necesară este integrarea în UE, 
necunoașterea acestui proces poate ge
nera mari convulsii de ordin social. Iar 
acest lucru este deosebit de periculos 
pentru România.
Există riscul ca imediat după integrare, 
sau odată cu demararea procesului faptic 
de aderare, să ne trezim cu milioane de 
oameni nemulțumiți. Iar UE să se trans
forme în capitalistul căruia îi vom dori 
să-i cadă bomba în Ocean.

Tiberiu Stroia
Raluca Iovescu.

Brad - Lukacs Adrian, 
elev în clasa a opta, la 
Școala Generală Nr. 2 din 
Brad, a depus o plângere la 
Inspectoratul Școlar, în care 
îl acuză de violență pe profil 
sorul de fizică.

Directorul școlii, Emilian Te- 
ofîl Radovici, susține că au mai 

existat plângeri 
verbale din par
tea elevilor In 
care aceștia au 
sesizat carac
terul violent al 

fizică.
Emilian TmN „Am avut 
Rădbvtoi, mai multe dis-
dlrector. \ cutii cu Tiberiu

Struț, profesorul 
de fizică al școlii, în care i-am 
explicat că un astfel de compor

tament este incompatibil cu pro
filul moral al unui profesor. Din 
păcate, discuțiile noastre nu au 
avut nici un rezultat. Din con- 
tră, se pare că profesorul de fi
zică a devenit din ce în ce mai 
violent în urma declarației de
puse de elevul agresat, condu
cerea școlii va iniția o anchetă, 
pentru a stabili ceea ce s-a în
tâmplat și va acționa în conse
cință. Deocamdată, profesorul 
nu recunoaște nimic și susține 
că te perioada respectivă se afla 
la ore”, precizează directorul 
școlii, Emilian Radovici.

„M-a strâns de gât”
Lukacs Adri

an a declarat 
pentru C.L că 
nu i-a dat profe
sorului nici un 
motiv pentru a 
deveni agresiv.

„Pur și sim
plu m-a chemat

la el și m-a strâns de gât, spune 
elevul. Apoi m-a lovit cu pum
nul în față și cu genunchiul în 
stomac, iar te final mi-a cerut să 
nu spun nimic nimănui pentru 
că mă omoară. Și pe mine și pe 
colegii mei”, a mai spus copilul.

soțului”, susține Silviu Uțescu, 
directorul spitalului din mu
nicipiul Brad.

Va fi dat afară
Sorin Tudor, purtător de cu

vânt în cadrul Inspectoratului

Qheortfie 
Toma, 
Inspector.

Școlar Județean, 
confirmă că, pe 
adresa Inspecto
ratului, s-a pri
mit o sesizare 
scrisă de mama 
copilului.

De asemenea, 
Gheorghe Toma, „ 
inspector gene
ral adjunct în

Lukacs 
Adrian, elev.

Și-a luat liber
Pentru că profesorul de fizică 

a fost de negăsit, motivându-și 
H-uecarea de la 

șc® pentru că 
nu se simte bî- 
ite, C.L a cerut 

: părerea direc
torului spfteta- 
lui din Brad ra
re l-a examjjjțAț ‘-■Irul IPS, afirmă că” nu este 
“ -entru prima dată când profe

sorul'Struț este re- lamat.
„Se pare că profesorul respec

tiv are tf problemă. Dacă se va 
dovedi că acuzațiile sunt reale, 
va 0 dat afară din învățământ”, 
susține inspectoral Gheorghe 
Toma.

pe elev.
„Copilul pre

zenta echimoze

SJivtei. 
UțMCU, 
medic.
la nivelul zonei cervicale dar nu
pot să spun că a fost vorba de o 
strangulare în adevăratul sens 
al cuvântului. Ceea ce este de 
condamnat este gestul profe-

Cearta dintre locatarii blocurilor este întreținută de lege la Mintia
INA JURCONE 
E-MAIL: ina.jurconeWnformmedia.ro

Deva - Ce se întâmplă la 
Asociația de Proprietari nr. 
142, din Cartierul Gojdu, 
este cunoscut deja de 
jumătate dintre locatarii 
blocurilor devene; ceartă la 
cuțite Intre proprietarii de 
centrale termice și cel care 
se încălzesc prin Calor.

Chiar dacă legea ține cu cei 
care încă nu s-au debranșat de 
Ia rețeaua centrală de încălzire 
termică, realitatea demonstrează 
că și cei care și-au montat centra

le au dreptate. „Cei care avem 
centrale termice suntem obligați, 
prin contractul asociației de pro
prietari, să plătim niște țevi de 
încălzire centrală care ne trec 
prin camere sau șe află la sub
solul blocului. Chipurile, bene
ficiem și noi de căldura pe care 
acestea o degajă. Dar, ca să nu 
plătim mai mult, a trebuit să ne 
izolăm acele țevi care ne trec prin 
casă, iar de subsol, hai să fim se
rioși. Cu ce ne ajută pe cei care 
stăm mai sus de parter?”, spun 
mai mulți locatari ai blocurilqr 
din Asociația nr. 142. Nici celor 
care nu au centrale însă nu'le 
convine să plătească pierderile.

Calor-ul, implicat ca furnizor 
de agent termic, face referire la 
OG 233/2004: „Formularea din 
lege a produs mari greutăți în 
rândul proprietarilor. Discuțiile 
și nemulțumirile au plecat de la 
faptul că nu au fost nominalizate 
te plus câteva categorii de spații 
comune în ordin, importante 
pentru stabilirea consumului de 
energie termică pentru încălzi
rea spațiilor comune. Din punc
tul nostru de vedere, ambele ca
tegorii de spații încălzite trebuie 
plătite: și cele de la subsol și cele 
prin care trece agentul termic”, 
precizează loan Cristea, director 
S.C. Calor.

Deva (T.S.) - Unul dintre 
proiectele economice comu
ne vizate de președintele Bă- 
sescu, la întâlnirea bilatera
lă cu omologul său rus, Pu
tin, a fost și retehnologiza- 
rea termocentralei de la 
Mintia. Potrivit președinte
lui, proiectul de retehnolo- 
gizare se va realiza foarte 
rapid. Unul dintre motivele 
demarării proiectului co
mun este că termocentrala, 
una dintre termocentralele 
de mare capacitate a Româ
niei, a fost realizată te anii 
'60 cu tehnologie rusească.

La loc comanda!
Deva (G.P.) - Guvernul a apro

bat, printr-o ordonanță, transfe
rul Gărzii Financiare din subor- 
dinea Autorității Naționale de 
Control în cea a Ministerului Fi
nanțelor. Actul normativ mai 
prevede că personalul își va men
ține nivelul salarizării. „în ianu
arie anul trecut Garda a trecut 
în subotdinea ANC. Atunci, o 
parte dintre comisari au fost pre- 
luați de către finanțe, ca inspec
tori. Acum urmează să revenim 
cu toții în subordinea MF. Așa 
cum a fost din W91, când' s-a în
ființat Garda Financiară ca in
stituție de contrei”, a declarat 
Mircea Bojin, comisar în cadrul 
Gărzii Financiare Deva. Tot anul 
trecut, șeful ANC, Ionel Blăncu- 
lescu, declara că în cadrul Gărzii 
Financiare vor fi angajate femei, 
„în județ au fost depuse foarte 
multe cereri te acest sens, însă 
pentru moment nu știm nici care 
este bibliografia și nici când va 
avea Ioc arest concurs pentru an
gajări”, a mai precizat comisarul 
Mircea Bojin.

ina.jurconeWnformmedia.ro
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Pasionat de
Hunedoara (V.R.) - Din cele peste 190 

de premii, obținute de elevii Colegiului 
Național de Informatică „ Traian Lalescu" 

Hunedoara la olimpiadele 
și concursurile școlare, 13 
îi aparțin lui Mihai Se
bastian Baba, a X-a A. A 
participat în anul școlar 
trecut Ia toate concur
surile de matematică, 
obiect care departe de a 
i se părea abstract este 
pentru el o reală pasiune. 
Și de la toate a obținut 
premii. Dar Mihăiță are

rezultate bune și la fizică, chimie și chiar 
la istorie. „Este un fenomen” - a con
cluzionat prof. Maria Gheorghe, direc
toarea liceului.

Mlhal 
Sebastian 
Baba.
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'â preocupă în mod special imaginea dv. Un 

Jessen vă face o propunere- entantă, dar ar fi 
- bina să mal rel

•A

x, ••

Energie electrica:
Nu sunt. programate întreruperi în 
furnizarea energiei electrice.

Gaz:
Se totrarupe furnizarea gazului metan to Deva:
09.00-12.00 Str. M. Viteazul, bl. 45, ac. B.

C, D ____________ _
09.00-15.00 Cifrt. Gojdu, bl. K2

Ai. păcii, bi. B5

Apă:
Simt programate întreruperi în furnizarea 
apei in Deva:
08.00-15.00 Zona Cetății.

Soluția integramei din numă
rul precedent:
D-N-Z-M- NEPĂSĂTOR
- GIRA - ERA - RENI - APT
- RG - APE - A - NAUCA - 
NOR - TIP - PISC - VAN - Al
- TT - I - IGLUURI - SG - UB
- SOC - HOT - CAVE - GERUI
- AERA - ST - AT - ALIA

Dispecerat agjp rece 227087
DiâpeeeraK apă ^dă .212225
Dispeearari SedSfea 829
ninnirmt ifM ■. • S27&S4
BBMlfar ta"*- 23L2^^'

Ambulanta * 1 961
Pompleiî S®1
Jandanaite ■ 956
FW» 955
0U.P.C. HD

930 Sporturi extreme: YK Ex
trem (reluare)1040 Omnlsport 
Casa Italia (reluare) 10rt 5 Fot- ; 
bal de șalfi: Campionatul Eu- ' 
ropean 11:15 Fgtferl de sală: 
Campionatul European 1230 
Trial: < amnionat I Mondial, la 
GranarL Spania (repaibtie) 
1330 Snooker 1430 Biatfon: 
Cupa Mondială 15:15 Blation: 
Cupa Mondială, la Pokljuka, 
Slovenia. Masada sprint IflBOO 
Raliuri 1915 Raliuri 2MS Că
lărie 21 rt5 Snooker Masteisul,
la Londra, Marea Britanie (live) 
Ori» Știri: Ediția specială a ști
rilor Eurosport (reportaje) 915 
GoW: Circuitul US PGA - Turneul 
AT&T Pebble Beach. ,

șl

Drumurile vă relaxează, iar subiectele
! fă pun în valoare profesionismul. Nu alunecați 

în păcatul mândriei.

21 oct.-2S0 bot................  .....
‘ Rezolvați problemele de familie fără să comiteți 
’ gafe. Prietenii spun că v-ați maturizai. JtaBți grijă 

să nu-i contraziceți
■a ~â.

Deveniți rigid în conversați: dacă e vorba! 
sau strategii de rezolvare a prefelemălor'

'/• ari

r«<sm jntele celor urag:. La finalizarea contfaetetor 
ar fi bine să mulțumiți colaboratorilor. ' /

23i febr.-20 imit. " _______ __ ’
‘ Sunteți suspicios cu persoanele cunoscute azi, .
1 Sirii un motiv clar. Rreslmjirile se bazează pe 

intuiție, așa că respectați-ie.

TVR 1 PRO TV |: ANTENA 1 g ACASĂ PRIMA TV
7:00 Junata TVR. Sport

Meteo
745 Agenția 2 fără ui sfert j
920 Ond minute de cuta

ră, Emisiune culturală
930 Tdeshcpping 

10XX) Avanpremieră 
10:10 Doctor Sertar. Cu: Ted ;

0Danspn, Terry Farrell, !
Hattie Winston 

11 SO PnrtJ referatelor 
1155 EretHfcpecer 
IMO 0 vedetă popularii 
1330 Desene animate: Yo-Gi- ;

QOh 
1400 Junei. Sport Meteo 
1430 Tctestappng 
1530 Oameni ca noi

Prezintă Dana Andreea 
Rusu 

1530 Sad lud Realizator km
Mirea. Coproducție
MAI-TVR

1&00 Coma tei Magazin 
pentru alte nationality

1635 TVR fedract 
1725 Viața cu Bomie 
1*00 Portul mascotelor 
1*50 Speranțe te ring 
'VSfiO JunaU TVR Sport

Meteo

MB Doctor Jbago (dramă, .
•' Bcopraducție, 2002). Cu: 
\, Hans Matheson (Imperi- 

un), Keira Knightley (Pi; 
rates of the Caribbean: 

**'7he Curse of 1he Black J 
Peafl, Sam Neill, 

'■ texanrfca Maia Lara, 
. : (Napoleon) j

ZEIS Fofcafc Mad dkt Opa 
UEFA

■I Valencia - Steaua Bu- 
oiește. Transmisiune di
rectă

*30 Jurnalul TVR Sport 
Meteo

M5 Dragoste de frate
O (dramă, SU A. 2002). ' ( 

,,.Cu: Brian Bums, Vin
cent Rubino, Jimmy 
Cummings.

£25 CJnd minute de cuhuă 
kaL JumaM TVR Sport 

Meteo
330 Cel mai talentat 
13 (dramă, SUA 1999). Cu: ( 

James Madio

7X» Știrile PRO IV. Sport 
Meteo. Ce se întâmplă 
doctore?

910 Omul care aduce 
cartea. Cu: Dan C. 
Mihăilescu

915 Tânăr și neliniștit
0C u: Eric Braeden, Jos

hua Morrow, Laureen 
Bell, Doug Davidson, 
Peter Bergman, 
Heather Tom, Nicole 
Thomas Scott 

1030 Doctoral desuflete 
1145 Zâmbete Irrtro 
12^ Bucătăria lui Radu 

13X» Știrile PRO TV. Sport 
Meteo 

1345 Zidul tăcerii (thriller, 
g coproducție, 1998) 

16X4 Tânăr și nelniștit Cu: 
gEric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Beli, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom 

17:00 Știrile PRO TV. Sport 
Meteo 

1745 Tea 
1900 Știrile PRO TV. Sport.

Meteo

2ft15 Pământ Hometat
S (â^une: SUA 2004). 

. I« ICu: Vincent Spana 
tLxandra Paul, Luke 

Ebert, Robert Pine 
22:15 La Bloc 
23X>1 Știrile PRO TV. Sport 

Meteo
M| Pretenie pe muchie de 

llcufit. Cu: Dylan Walsh, 
Julian McMahon, John 

I Hensley, Valerie Cruz, 
S | Roma Maffia, Joely 
1T< Richardson
*■ Știrile PRO IV. Sport 

Meteo
145 Pământ 

pgWbmetat (acțiune, 
?•' SUA 2004). Cu: Vin- 

cent Spano, Alexandra 
( - Paul, Luke Ebert, 

1 Robert Pine, Amy Van 
. ? i Nostrand (reluare) 

“T. Udul tăcerii (thriller, 
UcopiwW. 1998).
w Doctoral de suflete
IBf(reluare)

63U m gura presei (reluare) 
7M Obenrator. Cu: Sanda 

Nicola
830 Canalul de știri 

IODO 1h gura presei 
11.-00 Concurs interactiv 
1240 Sue Thomas 
1340 Observator. Cu; Simona ' 

Gheorghe 
13:45 D rtisment Din 

dragoste
16.00 Observator. Sport Me

teo
1645 Vivere - A trăi ai pasi- 

0une. Ce însemnă să 
trăiești? Să lupți, să 
suferi, să pierzi, să 
câștigi,.. Dar dragostea 
adevărată triumfă întot
deauna. Un portret 
dulce-amărUi al provin- 
dei italiene, o realitate 
socială în care 
aspirațiile cele mai pro
funde urmăresc

17915 9595-Te învață ce să 
fed

1900 Observator. Sport. Me
teo. Cu: Alessandra Sto- 

j icescu șiLucian Mân
druță

$ • 1

2^15 Miss Litoral (comedie, 
(j România, 1991). Cu: 

Matei Alexandra, 
Alexandra Arșinel, 
Jean Constantin, 
Mitică Popescu, Anca 
Țurcașiu.

22:15 Marius Tucă Show
1 2M0 Observator. Sport. Me

teo. Abordarea știrilor ș 
este mult mai directă 
decât până acum. Ob
servatorul va lansa și

• J . se va implica în cam-
' panii care vor ajuta nu

• numai la întărirea și
, ? clădirea spiritului civic,

i dar și la ideea de inter- 
activttate cu tetespecta-

• '• torul.
feeO în gura presei 
030 Comedia 

animatelor 
mermans

Interactiv
23

> 246 Căli de In timp

530 Povestiri adevărate (re
luare) 

feOO Iubirea mea, păcatul
0 (reluare)

8:15 Rifei (reluare)
915 Rubi (reluare) 

10:15 Extravaganta Anaste- î
H sie (reluare) 

1130 Șapte femei (reluare) s
1230 îngerul nopțjl. Cu: Ce- ,

S sar Evora, Angelica 
Rivera, Jorge Salinas, 
Alejandra Barros, Patri
cia Navidad, Adriana 
Fonseca, Rene Strickler 

1330 Răzbuwea 
14:15 Pisica sălbatică. Cu: 
g Marlene Pavela, Mario 

Cimarro, Carolina 
Tejera, Sergio Catalan, 

, Adamari Lopez, Julio 
Alcazar, Liliana Ro- 
driguez 

1530 Iubirea mea, păcatul. 
1630 Pădurea blestemată. 
1730 Poveștiri adevărate 
17:55 Vremea de acasă 
18X10 Gitanas. Cu: Saul

S Lisazo, Dolores Heredia, 
Manolo Cardona, Ana 
de la Reguera

10$ kfel. Cu: Barbara Mori,
Q Eduardo Santemarina 

2Ș820 De trei ori femeie cu 
MihaelaTatu.

0X0 Exbavaganta
Q Anastasia. Cu: Norkis' ‘ 

Batista, Juan Pablo Ra- 
ba, Kiara, Hilda Abra- 
hamz, Dora Mazzone, 
Saul Marin, Luciano 
D'Alessandro, Crisol Ca- 
jabal, Gustavo Rodrf- 
guez, Mayra Alejandra

IX» Răzbunam
0 Gabriela Spahic, Josâ 

Angel llamas, Maria 
Helena Difertng, Orlan
do Miguel, Catherine 
Siachoque, Barbara 
Garâfalo, Cartas Duplaț 
Jorge Cao

2X» Powșflri adevărate (re- 
luare)

230 De 3x femeie (reluare) 
«0 lndrăgostește-mă rte 

tine (reluare)
Srt5 Rețate da acasă

i 
t
■

7X» Coieglui ciudățeniilor
O (reluare)

730 Nemuritorul 
8:00 Teleshopping (reluare) 
830 CeZar și tipar 
900 Rebelii

10X» Tonomatul DP 2 
1130 Ond minute de cutară 
T1>45 Pasitri 
12?40 EuttHfițrecer 
12:45 Te vezi din Banat

Magazin informativ. 
Transmisiune directă de 
la Studioul TVR - 
Timișoara

1330 Tefeshoping 
1400 Nemuritorul 
1430Cotegiuldudăfeniilor 
15X» împreună ti Einpa 
16X» Zona de confect 
1630 Chd minute de cultură 
16945 Jurnalul TVR Sport. 
17X»Rabefi
17:55 Eunxfcpecer
1900 Jurnalul Euronews pen

tru România
18:15 dnd mmute de cdtură 
1830 Minorități sd> trei do

taturi
1900 Dragul de Raymond. 
1930 Baschet Fkial Four

2130JumakjiTVR.Sf»rt.
Meteo

22X» Jurnalul Euronews pen
tru România

22:15 Nora (dramă, copro- 
' 0ducție, 2000), Cu: Susan 

Lynch, Andrew Scott
■ Vinnie McCabe, Ewan 

’ McGregor, Aedin 
■‘Moloney, Pauline 

McLynn. Regia Pat 
Murphy.

0:10 Colecționarul 
S3de suflete 

140 Dragul de Raymond.
0 distribuție: Ray Romana 
• Patricia Heaton, Brad 

Garren, Doris Roberts, 
Peter Boyle. Regia Philip 
Rosenthal

1 JO Investigând daspre
Osex (comedie, SUA 

2001). Cu: Dermot Mul
roney, Neve Campbell, 
’Nick Nolte. Regia Alan 
Rudolph. America 
anilor 20

în
* 
r

1

7X» Teleshoping
730 Esenzze 
7:55 Sport ai 

Fiorentina
8.-00 Teleshoping
830 Ed
930 Dragoste 
ei si putere 

lOXS'Kansky Show 
10:55 CUP ART 
1140 Monica 
12X»Casa 

noastră 
1230 Teleshopping 
1255 Bani la greu 
13:50 Teleshopping 
1425 Ed. Cu: Thomas Ca- 
, 0vanagh, Julie Bowen, 

Josh Randall 
1520 Focus

. Cu: Anca Dinu 
1525 Dragoste

0șl putere 
1550 Camera de râs 
1630 Trăsni

0toNATO
16:50 Kenșky Show. Emisiune 

de divertisment
18X4 Focus. Sport Meteo. 

Cu: Cristina Jopescu 
1900 Monica

2040 Suspecți de oimă 
0ldramă, coproducție, 

1998). Cu: Debra 
■Winger, Nick Nolte, Will 

■ Patton.
2240 Trăsniți to 

«NATO
323Bfocu$ Plus. Cu:Silvia 

Ticula
2115 Dragoste de vânzare 
. Q fdramă, SUA 2004). Cu: 

' «Steve Boss, Constance 
Frenzen, McGeorge 

y obinson Re
gia: Marlin Darrah, 

over' a unul triunghi 
amoros, plasată In

, J ș decorul exotic al Cam- 
.; badgiel, unde totul pare 

> ja fi de vânzare - chiar 
1 s' Și oamenii. Primul film 
H realizat în totreglme în 

J >mbodgla, după Lord 
--.i - Jim în anul 1964.

«
riot raigln rvîy 
Foots. Sport Meteo 
BanHapau

TELE 7 DEVA

07.45-08.00 Observator 
Deva (r) 

1635-16.45 Știri pe scurt 
22.30-23.00 Observator.

B:00 Joey. Cu: Matt Leblanc, 
13 Paulo Costanzo, Drea 

De Matteo
825 înapoi in Florida 

Q (comedie, SUA 2002).
10*45 Scooby-Doo (aventuri, 

SUA 2002).
12:15 Casa dh Umbria

13 (dramă, Anglia, 2003). 
1400 Eu șl doamna Jones 

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

1545 Cinema, dnema, dne- 
ma. Episodul 7 

16:15 Tanguy (comedie,
13 Franța, 2001)

18.-05 Micuțul BeU 2 (aven
turi, Olanda, 2003)

2040 Cuisa secotaU (dramă, 

(3 SUA 2003). Cu: Tobey 
Maguire, Jeff Bridges, 
Chris Cooper, Elizabeth 
Banks, Gary Stevens. 
Regia: Gary Ross.

2220 Huff. Episodul 01 r Pi- 
13 lot Cu: Hank Azariâ,

Paget Brewster, Pia 
Artesona.

23:15 Huff. Episodul 2: Un
13 pacient dificil. Cu: Hank 

Azaria, Paget Brewster 
Pia Artesona

0:10 TaRsmanul viselor 
Q(thriller, SUA 2003). Cu: 

Morgan Freeman, 
Thomas Jane

09X»-11.00 Reluarea emisi
unilor de marți 

20.00 Știrile TELE 7 Deva 
20.10 Suntem aid pentru 

tine (partea I) 
21.00 Publicitate 
21.05 Suntem aid pentru 

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

HALLMj
I

12.15 Misterele părintelui 
Dowling

13.00 Fiicele lui McLeod
1440 Barbara Taylor Brad

ford: Să fii cel mai bun 
(dramă, SUA 1992)

15.45 Clubul dudațiior 
(dramă, coproducție, 
1999)

1730 Ford: Omul și mașina 
lui (dramă. Canada, 
1987)

19.15 Necunoscutul (dramă, 
SUA 1998)

2140 Fiicele lui McLeod 
s 2240 Brigada de poliție

23.00 Jordan
i 0040 The Temptations

I

i

a 

t

i

i

DISCOVERT
; 1430 Mașinării masive A
î 15.00 Veneția orașul care se Jr 

scufundă -
1640 Cele șapte minuni ale

i Egiptului Antic 
; 1740 istorî neelucidate 

1340 Aventuri la pescuit or 
Rex Hunter, Queerer 

. land/Pești australieni 
1030 John Wilson șl un safari 

cu undița. S' 
1940 Mașini extreme 
1930 Istorie virtuală

<
f
!
I

I
t
«

80 V Tehnologie extremă 
J 21 jOO Ora-Z (color) 
> 2240 De ce dau greș Seivld- 
l IleSeoate

2340 Madldl U Hltiir
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Motiv de ne:

unei noi

ImnozîtG DO

0 De la 1 aprilie se va Introduce impozi
tul pe tranzacțiile imobiliare între persoane 
fizice. Vor fi supuși impozitării proprietarii 
care își vând locuința la mai puțin de trei 
ani de la cumpărarea acesteia. Cota de 
Impozitare va 0 de 10% din diferența în
tre prețul de vânzare și cel de cumpărare, 
cu posibilitatea unei deduceri forfetare 
de 5% în cazul în care s-au făcut îm
bunătățiri în locuința respectivă. (I J.)

Deva (C.P.) - Țăranii ar ur
ma să plătească de anul viitor 
impozite pe terenurile agricole 
cu mult mai mari decât cele de 
până acum. Decizia a fost anun
țată de ministrul Finanțelor 
Publice, Ionuț Popescu. ȘȘ 'ca su
port pentru intenția sa ministrul 
a folosit, așa cumne-am obișnu
it din '90 încoace, acele veșnice 
negocier ni Fondul Monetar In
ternațional. Susținut este și de 
ministrul Agriculturii, Gheor- 
ghe Flutur, care spune la rându- 
i că impozitarea tuturor venifi 
rilor obținute de români trebuie 
să fie literă de lege. Adaugă însă 
cu jumătate de gură cum că pen
tru a impozita bruma de bani a 
țăranilor ar fi nevoie de spri
jinul statului astfel încât aceștia 
să obțină oareșce profit. De atâ-

Geadotierll dm 
Veneția se află de luni In 
grevă, protestând astfel 
Împotriva noik» reguli 
de trafic pe apă.

Nemulțumiri la Camera de Coi
Divizarea, văzută bine în teritoriu, este blamată Ia centru

Deva (I.J.) - Medicii hunedoreni pot să 
st înscrie în programul de pregătire in ve
derea obținerii celei de-a doua specialități 
înrudite, fără concurs rezidențial Gândi- 
dații voi’ depune dosarele la Ministerul Să
nătății, în perioada 1-21 martie 2005, inclu
siv, în zilele de lucru, în intervalul orar 
11:00-14:00, sau pot transmite prin poștă cu 
confirmare de primire. Taxele care trebuie 
plătite anual pentru a obține a doua spe
cialitate au scăzut de la 2.000-3.000 de euro 
la 200-300 de euro. Listele candidaților în
scriși vor fi publicate pe site-ul Centrului 
Național de Perfecționare Postuniversitară, 
la adresa www.perfmed.ro.

au întâlnit cu executivul și au 
discutat pe această temă, dar 
probabil au avut opinii diferite. 
Separarea ne afectează prea 
puțin la nivel teritorial.

Camera de Comerț și Indus
trie a Județului Hunedoara este 
membră a camerei naționale, 
iar această delimitare a atri
buțiilor cred că va fi benefică 
pehtru noi, pentru că ocupându- 
se exclusiv de problemele ca- 

teritoriale, vom avea o 
comunicare mai bună. Nu pot a- 
fifms £ au existat sincope gra
ve în acest domeniu, însă toc
mai din această cauză, a du
blelor atribuții, eficiența acțiu
nilor nu a fost cea scontată. 
Timpul ne va demonstra dacă 
modificarea statuată de hotă
rârea Guvernului a fost una in
spirată. Sper totuși să fie una 
benefică”, ne-a declarat Călin 
Pogăciaș, directorul Camerei de 
Comerț și Industrie a Județului 
Hunedoara.

0 Locuitorii mai multor cartiere din De
va, cele situate în apropierea DN7, au 
rămas ieri fără apă potabilă timp de 
aproximativ șapte ore. Cauza a consti
tuit-o o avarie produsă la o conductă de 
alimentare cu apă. (G.P.)

2- SH8 BAUAT-eRISAWl^W -2.03
3, TLV . 13700 *■0.74
4. BRD 53000 - 3.64
5. IMPACT ' tis® ■ - 3.05
6. AZOMUREȘ 5700 +4.59

ANTIBIOTICE
8. ROMPETROL

RAFINARE (RRC)
1140. +0.88

& HAgER 6550 - 10.27
10. BCCARPATICA ' 6850 0
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Cursul de referați al Băncii Naționale a României în data de 16 februarie 2005
Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian forint

BNR 36.738 28.301 53.410 23.675 150

■ Cursul valutar pnhAsc-Ms băncile din Deva în 15 ianuarie 2005 - - n

Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian 1 orint
" • O v c V ■ C V 0 V C V ■’>

BancPost . 35.800 37.000 27.500 28.700 51.800 53.000 22.300 23.500 140 150
BRD 35.500 37.500 27.290 29.020 51.450 54.800 22.740 24.270 139 156
Bancă Transilvania 34.875 35.525 26.865 27.515 50.749 51.699 22.429 22.879 141,38 145,63
Raiffeisen Bank 31.100 35.100 26.200 27.300 49.500 51.310 21.870 22.830 135 148

Cursul valutar practicat de casele de schimb valutar din Deva
Star Exchange 35.000 37.000 27.000 28.500 48.000 52.700 21.000 23.000 135 148
Herdan Exchange

------------- - - - - —
35.500 36.500 27.200 28.000 51.000 53.000 22.000 . 24.000 140 150

http://www.perfmed.ro


Fii vedeta de pe coperta Jurnal TV. Ai o șansă unică de a fi 
admirată de mii de oameni din vestul țării. Trebuie doar să 
cumperi în fiecare vineri cotidianul Cuvântul liber și să 
răsfoiești suplimentul TV, pe care îl primești gratuit.

• Ai între 18 și 25 de ani? Vrei să fii remarcată de cei din jur? 
Fii starul de pe coperta Jurnal TV. Nu rata nici o ediție de 
vineri a cotidianului Cuvântul liber, pentru a primi 
suplimentul TV gratuit.

• între 4 martie și 8 aprilie, vei descoperi în Jurnal TV, în 
timp ce cauți orele de difuzare a emisiunilor tale preferate, 
câte un talon. Be fiecare trebuie să îl decupezi și să îl

• Trimite, împreună cu datele tale, cel puțin patru din cele 
șase taloane pe adresa redacției, Deva, ’ -uul 22 Decembrie, 
nr. 37A, parter, cod 330166, OP1, CP3.

• Nu uita să pui în plic două dintre cele mat? reușite 
fotografii ale tale, prin care ne poți demonstra că poți 
deveni vedeta Jurnal TV. Plicurile nu pot fi trimise mai 
târziu de 20 aprilie, data poștei.

Cea mai frumoasă dintre participantele la acest concurs va 
apărea, în a doua săptămână din luna mai, pe coperta Jurnal 
TV Un loc rezervat, până acum, numai vedetelor de la 
Hollywood. O ședință foto profesionistă va garanta succesul 
tău pe coperta suplimentului TV. Iar câștigătoarea va fi



El Fostul jucător al Petrolului Ploiești, 
Comei Mihart, a semnat, înaintea plecării 
în cantonamentul din Croația, un contract 
de joc cu Jiul Petroșani până la finalul 
campionatului. Mihart este cea de-a doua 
achiziție importantă a minerilor din 
această iarnă după ce Sansiro Cloci a 
semnat cu liderul un contract pe o pe
rioadă de doi ani de zile. (C.M.)

0 CS Deva își continuă Seria meciurilor 
amicale de pregătire, jucând azi, de la 
ora 11.00, la Gurabarza, în compania 
divizionarei C Aurul Brad, tin alt amical 
se va disputa în Valea Jiului, între di
vizionarele C, Minerul Lupeni și Inter Petiț
ia. Partida de verificare dintre CFR Mar- 
mosim și Dacia Orăștie nu se va mai dis
puta azi, întrucât mai mulți jucători din 
lotul simerienilor suferă de gripă. (C M.)

«JU
Walter Zenga

0

Reuște Steaua la Valencia?
București (C.M.) - întâlnirea Valencia - 

Steaua, programată azi, de la ora 22.30 (în 
direct la TVR1) în turul 16-imilor Cupei UE

FA constituie cel mai im
portant meci al fotbalului 
de club românesc din ul
timii ani După un stagiu 
■de pregătire în Italia, echi
pa lui Zenga vrea să pro
fite de perioada mai puțin 
fastă a Valenciei, deși re
zultatele anterioare nu îi

sunt favorabile. în seionul 1998-1999, Steaua 
a jucat cu Valencia în Cupa UEFA și atât 
ta tur, cât și ta retur triumfal a aparținut 
spaniolilor. Gigi Becali a declarat că ai’ dori 
ca Steaua să învingă Valencia cu 2-1, prin
tre posibilii marcatori enumerându-i pe ata- 
canții Ciocoiu și CristeK De asemenea, Be
cali a mai spus că a stadia t jocul Valenciei 
și acum știe exact omg, 
Steaua rmtru a se In .. ...
spaniolii. „Steaua ar trebui să joace pe 
cartea atacului pentru a câștiga. Pentru că 
am văzut la cei de la Valencia eă sunt foarte 
periculoși când au mingea. Dar după ce o 
pierd suta și foarte vulnerabili”, a spus Be
cali, vgiza id un rezultat bun pentru 
Steaita care va provoca demiterea tehni
cianului Valenciei, Claudio RanierL

Ultima șansă de reabilitare a jucătoarelor este meciul cu campioana națională Silcotub 
luă forma schimbărilor la nive
lul băncii tehnice și al lotului de 
jucătoare sau doar al sancțiu
nilor financiare”, afirtaa, Gheor
ghe Crișan, președintele exe
cutiv al U. Remin. Partida cu 
Silcotub, programată inițial pen
tru sâmbătă, 19 februarie, a fost 
amânată pentru marți, 22 febru
arie, întrucât ta acest sfârșit de 
săptămână echipa antrenată de 
Gheorghe Tadici va juca retu- 

' rul din optimile EHF cu forma
ția franceză HAC Havre.

ClPRIAN MARINUț 

E-MAIL: clprian n j rt@informmedia.ro

Deva - înfrângerea îngri
jorătoare suferită de U. 
Remis în ultima etapă de: 
campionat în fața penultimei 
clasate face aproape imposi
bilă pentru elevele 
antrenoarei Mariana Tudora 
realizarea obiectivului impus 
de conducerea clubului la re
luarea campionatului.

■ \ V

Ultima șansă de reabilitare a 
tinerei echipe devene, înainte ca 
mai marii clubului să treacă la 
măsuri drastice. aste câștigarea 
meciului cu 
n*u *1'- J -

i ioana națio-

cu

terioare, conducătorii clubului 
devean s au arătat dispuși să 
aibă răbdare și înțelegere cu

W......... ...... ............... .......
Dacă dapâ meciul ca Silcotub 
nu se vor obține cele patru 

puncte, fie se vor face 
■ schimbări la nivelai băncii 

tehnice șî al lotalui, fie se vor 
aplica sancțiuni financiare

Gumhmhe Crișan, 
prbș&nnte U. Remin

.......... ............-.............w 
tinerele jucătoare aduse la echi
pă. Din păcate, în noua formulă, 
U. Remin a ajuns într-o situație 
dificilă în clasament, fiind ame-

tru puncte din primele cinci 
meciuri ale acestui an. în con
dițiile în care trei dintre adver
sare ocupau poziții inferioare în 
clasament, solicitarea noastră a 
fost mai mult decât rezonabilă. 
S-au derulat deja patru dintre 
cele cinci meciuri și echipa a 
acumulat doar două puncte. Da
că după meciul de acasă cu Sil- 
cotub echipa nu va obține cele 
patru puncte, se va face o anali
ză și se vor căuta soluții pentru 
redresarea echipei. Măsurile pot

eoțțd^țiile- nn^ttă •serfos'țu retrogradarea. - 
genșraW „în tajrn tantMrie, când s-a reta

iled nu vor mai ât campionatul, am fixat ca ofai- 
filafel de buhe e* în edițiile an» ectiv obținerea a minimum pa-

Amicalele Jiului ta Croația
Petroșani (C.M.) - Jiul Petroșani, lidera 

Diviziei B3, se află Intr-un stagiu de 
pregătire de 10 zile ta Croația. Conducerea 

tehnică a minerilor urmă
rește ca echipa să dispute 
cât mai multe partide ami
cale de verificare pe tere
nuri bune, pentru a se pu- 
tfe ta punct pregătirea teh
nico - tactică, capitol la ca
re nu s-a putut lucra iufi- 
cient pe terenurile grele 
din țară. Astfel, elevii lui

Mutțescu

Gigi Mulțescu vor juca, azi, un prim ami
cal împotriva unei echipe din Slovenia, iar 
mâine vor susține două partide cu formații 
lin Ungaria ți Serbia. Seria amicaietor 
aținerilor va continuă la sfârșitul săptă
mânii, când minerii speră să dispute cel 
puțin alte trei partide de verificare.

e AJ Handbal Hunedoara - FRH
Liderii asociației htihedorene se întâlnesc cu șefii federației

meroase turnee la handbal ju-, 
niori și, ta premieră, campionate 
de minihandbal și junioare IV. 
competiții în care am investit ta 
arbitraj și premii de peste 290 
milioane lei", df -ara Neta Arde
lean, președintele AJ Handbal, 
fost pi ședințe al U. Remin ta 
2002, Gând „viperele galbene" 
cucereau „Challenge Cup”, sin
gurul trofet auropean din isto
ria handbalului hunedorean. 
„Consider că AJ Handbal s-a im
plicat eficient în dezvoltarea 
handbalului hunedorean și că- a 
sprijinit ta virtutea atribuțiilor 
toate duhurile din județ. Regret 
că echipele noastre de top din 

iga Națională, Remin și Cetate, 
traversează o perioadă mai puțin 
fastă și cred că e posibil ca una 
dintre ele, depinde de meciul di
rect ar putea Să nu scape de re- 
trograi re”, tfirma, la rându-i, 
Gheorghe Socaciu,vicepreședin
tele AJ Handbal.

* . 1
ClPRIAN MARINUț pi 

BMAIL: ctpriwimarinutalnformmedla.ro

Deva - NetaArdelean, 
președintele Asociației 
Județene de Handbal Hune
doara, și Gheoighe 'Stocări#,' 
vicepreședintele acestei aso- județul Alba. Ne vom prezenta 
ciații, vw participa, fa pe- cu un bilanț pozitiv, ta care din- 
rioada 18-19 februarie, la 
Plopeni, la întâlnirea 
reprezentanților asociațiilor 
județene d« handbal din țară 

șefii Federației Române 
de Handbal.

„Reprezentăm una dintre cele 
mai puternice asociații din țară, 
pentru că avem afiliate nouă 
cluburi care au 21 de echipe, din
tre care două evoluează în Liga 
Națională, și, în plus, coordonăm 
activitatea handbalistică și in

colo de cunoscutele performanțe 
ale U. Remin - finalistă a Chal
lenge Cup și vicecampioană 
națională - la loc de frunte se 
află ț imovar >a handbalului ju
venil. în 2004, am organizat riu-

CSSPatroșanl; .
CSS Hunedoara '
..... -••• - — — — - -1-’ —
Asodațji Sportive Școlare:
AS Victoria Brad,
AS Viitorul Șc. Gen. L Blaga Deva; 
AS Scorpwr» lila. .

Wțte'ttari'ț
șuWTța iftștaj rețroșani 

; Cluburi Sportiv» Școlare; 
•f'C$SOev«ir<:<:''
. . ■'_______________________________________________

50% Reducere
Preț/ziar pentru abonament

1.923 lei
50.000 de lei abonamentul lunar

Dacă te abonezi pe minimum 3 luni intri 
automat in concursul special de Paști.

■»

* Red a de 50% este valabilă la abonamente față 
de prețul zilnic de vânzare al ziarului.

Localitatea

, Telefon (opțional)

Economisește cu abonamentul Cuvântul liber! 

Aboneazâ-te acum!

CUM TE ABONEZI?
• Decupează $1 completează talonul.
• Achită prin mandat poștal sau direct la sediul redacției suma
pentru abonamentul ales, trecând următoarea adresă: SC Inform 
Media SRL, redacția Cuvântul liber. Str. 22 Decembrie, nr. 37A, 
cod 330155. • • .. •
• Dacă ai optat pentru un abonament pe minimum 3 luni, tri
mite cuponul din ziar completat cu datele tale, la aceeași adresă 
pentru a Intra In concursul nostru.
• Poți primi ziarul acasă, prin poștă sau U poți ridica de la cel 
mai apropiat chioșc de ziare din cartierul unde locuiești sau lu
crezi.
• Pentru mai multe detalii, sunați la 211275.

Numele

Prenumele

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Strada

GRATUIT, în fiecare vineri primești
i cel mai complet supliment de i 
televiziune.

. i-t • .
_ -_a-------

JURNAL

mailto:rt@informmedia.ro
ctpriwimarinutalnformmedla.ro


0 Roy Keane, mijlocașul 
irlandez al echipei Man
chester United, a revenit 
asupra deciziei de a se 
retrage din activitatea 
competiționaiă la finalul

sezonului 20Q5-2006, când îi va expira 
contractul cu gruparea engleză.(MF)

siaj. - toto
.... ......— -------------ASxS

Londra a Învins, 
luni, pe teren

cu scorul 
d» 5 - L formația

► Crystal Palace, in 
Aultimul meci al 
etejgiaXXVlI-a 
8 sampionatului 
Angliei. Pe lista

: marcatorilor s-a

ok
t

■■

UEFA cere explicații, Tudor neagăArbitrul român spune că nu are nici o legătură cu scandalul manipulării de rezultate
București (MF) - Arbitrul 

Alexandru Tudor a negat orice 
implicare în scandalul privind 
manipularea de rezultate, du
pă ce presa germană a notat 
că o partidă condusă de el în 
Cupa UEFA ar fi atras suspi
ciuni. ca urmare a mizelor 
neobișnuit de mari pariate pe 
rezultatul acestui meci.

„Cu privire la jocurile inter
naționale, In calitate de arbitru 
UEFA nu am voie să fac nici un 
fel de comentariu, iar cu privire 
la cartea mea de vizită, se știe 
foarte bine ce fel de om sunt. 
Deocamdată am fost informat 
doar de domnul președinte (n.r. - 
președintele Comisiei Centrale a.

Arbitrilor, Ion Crăciunescu) de 
suspiciunile care planează asu
pra mea, pentru că eu nu am ci
tit ziarele, pregătindu-mă pentru 
curs”, a afirmat Tudor, care a 
participat, luni, la Casa Fotbalu
lui, la un curs de instruire a ar
bitrilor. Președintele CCA, Ion 
Crăciunescu, a declarat, la rân
dul său, că asupra lui Tudor nu 
planează nici un fel de suspi
ciuni, el fiind chemat de UEFA 
doar pentru a da o serie de de
clarații în legătură cu partida 
Panionios Atena - Dinamo Tbi
lisi, scor 5 - 2, disputată pe 1 de
cembrie, în Cupă UEFA, pe mar
ginea căreia s-a deschis o anche-
tă. „Sunt extrem de dezamăgit

de ceea ce se prezintă in legătu
ră cu Tudor în presa româneas
că. Asupra lui nu planează nici

Cu privire la jocurile interna
ționale, în calitate de arbitru 

UEFA nu am voie să fac nici un 
fel de comentariu, iar cu privire 
la cartea mea de vizită, se știe 
foarte bine ce fel de om sunt

Alexandru Tudor.......................................... yy 
un semn de întrebare în ceea ce 
privește meciul pe care l-a arbi
trat. Tudor este invitat de forul 
european să dea niște relații, așa 
cum sunt invitați și observatorul 
de joc și cel de arbitri. Acest lu

cru este o practică internaționa
lă pe care UEFA o folosește de 
fiecare dată când sunt proble
me”, a subliniat Crăchineșcu. 
Șeful arbitrilor români a Men
ționat că dacă Alexandru Tudor 
ar fi făcut obiectul unor suspi
ciuni, nu ar fi fost delegat la par»-^ 
tida ȚSKA Moscova - Benfica Lt J 
sabona, care se va disputa.mâine','" 
în manșa întâi a 16-imilor Cupei 
UEFA. „Cel mai bun argument 
în ceea ce spun eu este că Tudor 
a fost delegat la un meci inter
național foarte important, iar 
UEFA n-ar fi făcut sub nici o for
mă acest lucru dacă asupra lui 
plana cel mai mic semn de în
trebare”, a spus Crăciunescu.

Nici un englez la Arsenal

PSG Joaca cu 
porțile închise

Parte (MF) - Gorniste Su
perioară Se Apel a Federa
ției Franceze de Fotbal (FFF) 
a menținut sancțiunea impu
să de Comisia de Disciplină 
a Ligii Profesioniste de Fot
bal clubului Paris Saint-Ger
main, de a dispute un meci 
de pe teren propriu cu por
țile închise. Pe 13 ianuarie, 
Comisia de Disciplină a Li
gii Profesioniste de Fotbal 
(LPF) din Franța a suspen
dat pentru o etapă terenul 
echipei PSG, ca urmare a in- 
cidentelor produse la partida 
cu FC Metz, disputată în de
cembrie 2004, în etapa a XK-a 
din Ligue 1. în urma deciziei 
Comisiei de Apel a FFF, for
mația antrenată de Laurent 
Fournier va disputa următo
rul meci de pe teren propriu, 
cel cu Bastia, din etapa a 
XXVII-a a campionatului Fran
ței, cu porțile închise. Gru
parea Paris Saint-Germain 
poate face apel la Comitetul 
Național Olimpic și Sportiv 
Francez (CNOSF), pentru a 
interveni în acest caz.

Naționala deAlin Petrache a decis să își încheie mai devreme cariera de jucător ,
Livrn Gordea
e*wu liviu.gardeogintxînmedța.ro__________

București - Căpitanul na- > 
ționalei de rugby a Româ
niei, Alin Petrache, și-a 
anunțat în mod oficial retra
gerea din viața sportivă.

Petrache a luat această deci
zie zilele trecute, după ce medi
cii l-au sfătuit să renunțe la ori
ce activitate sportivă pentru â 
nu risca o accidentare gravă. 
„Practic am două hernii de disc 
și nu mai puteam continua. Mă 
voi axa acum pe noua mea ca
rieră”, a declarat sportivul pen
tru rugby.ro.

Președintele Federației Româ
ne de Rugby, George Straton, i-a 
propus lui Pbtrache, care este se
cretar general adjunct la Comi
tetul Olimpic Sportiv tomâi să 
fie reprezentantul COSR, ca ob
servator, în Biroul Federal. „Am 
acceptat să fiu legătura COSR cu 
tot ce înseamnă rugby”, a con
firmat fostul dinamovîst și că
pitan al echipei naționale. încă 
de acum câteva săptămâni, când 
s-a anunțat rezilierea antractu
lui lui Petrache cu echipa fran

ceză Brive, se zvonea că acesta 
va decide să abandoneze activi
tatea sportivă. „Nu știu însă 
dacă voi face un meci de retra
gere, pentru că nu cred că mai 
pot juca un meci întreg. Poate la 
o partidă la București să intru 
pentru câteva minute sa să pre

dau banderola”, a precizat spor
tivul. Alin Petrache a strâns 
aproape 40 de selecții în prima 
reprezentativă, fiind și căpitanul 
„stejarilor” în mai multe rân
duri. Petrache este născut în 
1976 și și-a luat doctoratul în 
educație fizică și sport.

Londra (MF) - Arsenal Londra a aliniat, 
în meciul cu Crystal Palace, o echipă în 
care nu figura nici un jucător englez, nici 
De teren și nici pe banca de rezerve, in
trând astfel în istoria fotbalului din Anglia. 
Pentru prima oară în istoria de 119 ani a 
clubului, luni seara, pe stadionul High
bury, Arsenal nu a înscris pe foaia de meci 
nici un jucător englez. Chiar și cei doi ti
tulari indiscutabili, Ashley Cole (bolnav) 
și Sol Campbell (accidentat), au lipsit. Din
tre cei 16 jucători convocați de managerul 
Arsene Wenger pentru acest meci, șase 
erau francezi, trei spanioli, doi olandezi, 
un camerunez, un ivorian. un german, un 

razilian și un elvețian. în 1999, Chelsea 
Londra a aliniat o echipă „străină”, însă 
atunci au existat totuși patru englezi pe 
banca de rezerve.

CSKA Moscova șl-a păstrat Invincibilitatea în prima fază competiționaiă.

Au mai rămas doar 16 echipe
Barcelona (L.G.) - Cele 

mai bune 16 echipe de club 
din Europa și-au aflat adver
sarele din faza n doua a gru
pelor Euroligii masculine de 
baschet.

în urma tragerii la sorți efec
tuate la Palatul Saint Jordi din 
Barcelona, grupa E pare a fi cea 
mai puternică.

Finaliste ediției de anul tre
cut și gazda turneului Final 
Four din 2005, CSKA Moscova a 
nimerit într-o companie selectă, 
alături de alte două foste câști
gătoare ale acestei competiții: 
FC Barcelona și Real Madrid; în 
vreme ce Spavolini Pesaro poate 
arbitra de îa distanță dispute ce
lor trei favorite. Deținătoarea 
trofeului Maccabi Tel Aviv, are 
o misiune relativ ușoară în Gru

pa D, unde va întâlni Cibona Za
greb, Ulker Istanbul și Monte- 
paschi Siena. în ceea ce privește 
Grupa F, lupta pentru suprema
ție se va da între Climamio Bo
logna, Panathinaikos Atena, Zal- 
giris Kaunas și Tau Vitoria. Prac
tic oricare dintre aceste echipe (j 
Îiot accede în sferturile de finală.
n fine, Grupa G are din start 

două favorite: Efes Pflser. Istan
bul și Beneton Treviso. Rămâne 
de văzut în ce măsură AEK Ate
na și Prokom Trefl se vor mul
țumi cu statutul de outsider. •* 
Primele două echipe clasate din 
fiecare grupă vor accede în faza ’ 
sferturilor de finală, unde își voi 
disputa prezența în turneul final ' ’ 
de Ia Moscova, MW'*'*
rioada 5-8 mai. Faza a doua a 
grupelor va debuta pe 28 februa
rie și se va încheia pe 31 martie.

liviu.gardeogintx%25c3%25aenmed%25c8%259ba.ro
rugby.ro
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Manuscrisele Eminescu la Hunedoara
Pentru editarea celor 23 de caiete originale sunt necesari 10 ani de muncă

0 Mary, la miezul nopții, pe DC 51A, 
pe raza orașului Călan, un autoturism a 
părăsit carosabilul și a intrat într-un co
pac de pe acostament. La volan se afla 
loan N., de 30 de ani, din localitate. 
Polițiștii au constatat că șoferul era în 
stare de ebrietate. (V.N.)

0 într-o noapte, din apartamentul unui 
cetățean din Geoagiu-Băi s-au furat bu
nuri în valoare de 20 milioane de lei. 
Polițiștii au stabilit că autorii sunt Sil
viu C., 19 ani, din județul Bistrița- 
Năsăud, și Iile M., 17 ani, din Geoagiu, 
care au pătruns în casa omului cu chei 
potrivite. (V.N.)

0 Până în martie va fi pus la punct un 
motor de căutare, pe Internet,, care-i va 
ajuta pe elevii claselor a VII l-a să se ori
enteze în privința alegerii liceului pe care- 
I vor urma. ,în funcție de media pe care 
ei cred că o vor obține, programul le 
găsește liceul unde ar putea Intra cu 
notele respective", precizează Dan 01- 
teanu, coordonator al CJAPP, inițiator al 
programului. (R.l.)

SaNOA BpCANICIU
E-MAtU sanda.bocaniciuOInformmedIa.ro

Hunedoara - „Manuscrise
le Mihai Eminescu” * volu
mul I - recent editate la Edi
tura Enciclopedică 
București, de Academia 
Română, au ajuns și in 
județul Hunedoara, in Bi
blioteca Municipală Hune
doara.

Edifia a fost coordonată de 
președintele Academiei Ro
mâne, Eugen Simion, In anul 
2004. Volumul a apărat pe piață 
într-un număr de 750 de bucăți 
printeecare se regăsesc și cele 
reținute pentru bibliotecile 
județene.

„în curând va ajunge și la 
Biblioteca Județeană „Ovid Den 
susianu „Deva”, susțin reprezen
tanții instituției, întârzierea fi

ind datorată doar de faptul că 
„nu se trimite prin poștă”.

Volumul are 500 de file de o 
calitate superioară care redau 
exact conținutul primului caiet 
al marelui nostru poet, din cele 
24 manuscrise originale aflate la 
Academia Română, fotografii ale 
sale și diferite specimene de 
semnături. Acest prim volum al 
manuscriselor editate conține 
piese de teatru, poezii și două 
traduceri, fiind lansat pe piață 
în urmă cu două săptămâni. 
Prețul volumului este de două 
milioane de lei, în care este in
trus și Un CD pe care poate fi 
văzut paietul eminescian origi
nal, fără curățirea efectuată în 
vederea tipăririi. Pentru apariția 
acestui inedit și extrem de util 
volum Academia a colaborat cu 
un grup de profesori, un arhitect 
și un grafician, de la Universi
tatea Națională de Arie.

Elevii de la Liceul „lancu de Hunedoara” au fost curm; tă vadă 
scrisul Iul MHial Eminescu.

președinte

Comisar-șef Tciuiță Anucuța,
12.00-14.00

ig,0Qr14.0G

0900-12.00

îre?^.ea.OTL0&00

Va trebui să treacă 
mai mult timp pen

tru a putea într-adevăr 
să apară și rezultatele 
pe care le așteptăm. ' 
Lupta trebuie să înceapă 
de jos în sus pentru că 
toate lucrurile sunt 
provocate de cei care au 
puterea In mănă. 
GhEBRGHE MARCU,
Deva

Este prea devreme să 
ne putem pronunța, 

începutul a fost destul 
de încurajator dar nu 
trebuie să uităm că mai 
marii corupției au „ali
biuri” foarte bune și 
este foarte greu să 
dovedești implicarea lor 
în afaceri necurate.
Mm IAN A, 
Deva

Cred că aU început 
lupta anticorupție cu 

persoanele care nu tre
buie. S-ar putea să nu 
se vrea pedepsirea celor 
vinovati de corupția 
mare pentru că, dacă se 
voia cu adevărat, ar fi 
apărut primele rezul
tate.
Octav, 
Deva

Am încredere în noua 
.guvernare că va 

diminua cel puțin am
ploarea corupției pentru 
că ițe eradicat este im
posibil. Este o problemă 
comună a tutui 
țărilor, tot tim] 
oameni corupți: 
meni coruptibili.
Felicia, --------------
Deva

Nu ne putem aștepta 
la rezultate imediate 

pentru că oameni 
corupți sunt în toate in
stituțiile statului. Tre 
bule să treacă mai mult 
timp pentru că , 
cercetările în privința 
celor-corupțl trebuie re
luate de la zero.
FWiaartMi. •- ___■___ - ..

Deva

TEL: 0254/220181
FAX: 0254,'220184 

e-mail fs»rd,dewai!?>smart.ro

FII EXPERT ÎN TRANSPORT!

șeful Politiei Municipiului Petroșani 10.00-12.00

sanda.bocaniciuOInformmedIa.ro
smart.ro
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0 Concluziile studiului „Educația sexu
ală în mediul rural” vor fi prezentate în 
prima săptămână a lunii martie, de în
dată ce vor fi centralizate toate datele 
adunate de pe teren. Chestionarele au 
fost împărțite și sunt în curs de com
pletare în toate școlile din câteva zeci 
die localități rurale din zona municipiului 
Deva. (R.l.)

Inspectori verificați
Deva (R-I.) - Până la sfârșitul lunii mar

tie, Ministerul Educației și Cercetării va 
verifica stadiul de îndeplinire a con
tractelor manageriale ale tuturor inspec
torilor școlari generali. Cea mai mare 
parte a acestora și-a început mandatul în 
noiembrie 2001 și ar urma să-l încheie în 
noiembrie 2005. Deși au existat deja pro 
puneri la noi în județ din partea partide
lor' de guvernământ pentru a schimba 
inspectorul școlar general, dacă acesta ob
ține calificative bune, ar putea să rămână 
pe funcție.

■ ORC - fără schimbări?
Deva (D.I.) - în urma obținerii de către 

PUR ă conducerii Autorității Naționale 
pentru Protecția Consumatorilor, prin nu
mirea lui Cătălin Teodorescu în funcția 
de președinte, am contactat-o pe Ileana Tu-, 
dor, directorul OPG Hunedoara. Ea ne-a de
clarat că la Oficiul Județean s-a primit un 
mail de la actualul șef al ANPC prin care 
se spunea că cei care s-au dovedit a fi buni 
profesioniști, iar ta continuare vor aplica 
politica actualului Guvern, nu vor fi schim
bați din funcție, primând criteriul profe
sional și nu cel politic.

i-

Creșterea bovinelor este condiționată de înmatricularea animalelor.

“Fulga”, pașaportul și subvenția
Aproximativ 50.000 de bovine vor fi înmatriculate în perioada imediat următoare
Loredana Leah
E-MAIL: loredana.teah@infoiTnmedia.ro

Deva - Fermierii care se 
ocupă cu creșterea bovinelor 
pot beneficia de subvențiile 
pentru carne și lapte doar 
dacă animalele au pașaport 
sau sunt înmatriculare.

Cerința UE
De doi ani există ordonanța 

guvernamentală care specifică 
acest lucru, iar termenul până la 
căra această operațiune trebuia 
finalizată era de 1 ianuarie 2005. 
Cerința UE spune clar că doar 
animalele înmatriculate vor pri

mi subvenție. De la 1 ianuarie 
2005, chiar și tran*șortul vacilor 
care nu dețin croteliî și pașaport 
este interzis.
nmatricult 

nu a început
Efectivul de bovine din județ, 

conform D.S.V.S.A. Hunedoara, 
este de aproximativ 50.000 de 
capete. Termenul de identificare 
a bovinelor trebuia încheiat 
până la sfârșitul anului trecut.

„Până acum pot spune că au 
fost distribuite circumscripțiilor 
veterinare din județ crotaliile 
necesare pentru această opera
țiune, dar, după estimările noas
tre, procesul de înregistrare a

bovinelor șe va termina doar la 
sfârșitul primului trimestru”, a 
spus dr. Aurel Perian. purtător 
de cuvânt al D.S.V.S.A. Hune
doara.

Șeful serviciului creștere ani
male de la D.A.D.R. Hunedoara,

Alexandru Indrea, susține că 
„vom discuta astăzi cu cei dixț 
minister pentru a se găsi o so
luție, pentru că nu este vina pro 
prietarilor de animale că pro
cedeul înmatriculării nu a fost 
demarat la timp”.

&
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Sânge pe gratis
Deva (I.J.) - Integrarea în Uniunea Eu

ropeană va pretsupi e, din 2007, ca dona 
torii de sânge din România să nu mai 
primească nici o recompensă. „în țările 
UE donarea se realizează benevol, deci nici 
noi nu ne vom mai permite să oferim re
compense. Este adevărat că ne vom asuma 
o mare responsabilitate, în prima etapă, 
când vor apărea adevărate convulsii. N-am 
fost de acord niciodată cu donarea de 
sânge contra bonuri sau bani. Dacă -ar 
fi ținut cont de aceasta, acum eram de
parte. Dar, prin lipsa de recompensă ca
tegoria sau profilul donatorilor se va 
schimba. în primul rând vo lispăi : :hiu- 
lăii, adică cei care spuneau că au nevoie 
de bonuri pentru a-și întreține familia. E- 
xistă și riscuri, iar unul va fi acela de a 
se putea pierde vieți omenești. în primul 
moment ne vom baza pe aparținători, dar 
și acolo se va face o selecție riguroasă pen
tru că pot exista nepotriviri”, precizează 
dr. Victoria Hălmagi, șefa Centrului de 
Transfuzie Sanguină Deva. '

Potrivit sursei citate, hunedorenii, și nu 
numai ei, vor avea de muncit ia educație. 
O simplă comparație arată că ta România 
donează sânge 17 persoane la mie, în 
vreme ce la vecinii noștri unguri donează 
sânge 40 de persoane lă mia de locuitori.

22 DECEMBRIE, 42

Umezeala „mușca” articulațiile
să ne adresăm medicului, ca să 
evităm ulcerul pe cartel pot pro
voca antiinflamatoarele dacă ni 
le administrăm singuri. E reco
mandabilă fizioterapia, o dată ta 
3 luni, ta cazul mai vechi, 
pentru a preveni acutizarea lor. 

specialist ta bal- Dacă tratamentul e complet și 
neofizioterapie și 
recuperare medi
cală. Dacă frigul 
uscat nu-i prea 
deranjează pe re

Deva (V.R.) - Reumaticii știu 
că începerea dezghețului le rea
duce durerile. Despre rezoh arcs

dr. Marica 
Jovanovic

problemelor lor 
am stat de vorbă 
cu dr. Marica Jo
vanovic, medic

corect făcut el este eficient și 
dacă se apelează la ei doar de 
două ori pe an. Reumatismul ar
ticular acut e doar dureros, în 
schimb cele degenerative (poliar- 
trita reumatoidă și spondilita an
chilozai tă), netratate au efecte 
mai grave, mergând de Ia defor
marea articulațiilor până la 
afectarea organelor interne, tatr- 
un stadiu avansat Altă boală din 
aceeași categorie este gute (iden
tificabilă prin umflarea degetelor 
de la mâini și picioare), pentru 
care se recomandă renunțarea la 
consumul cărnii de porc.
uruiiMu Notă: Dacă aveți în- 

■ifflltt. trebări pe teme de 
sănătate, ne puteți 

contacta la telefonul 211275 (pen-

umatici, umezeala acutizează 
reumatismele articulara, durerile 
fiind mai mari noaptea. Un alt 
fa< tor care provoacă durerile is
te efortul fizic: De aceea cel mai 
mult suferă din această cauză 
persoanele cu vârste cuprinse în
tre 40 și 50 de ani. Pensionarii 
nu fac efort fizic, pot evita ume
zeala și strasui și ca atare ape
lează mai puțin la fizioterapie. 
Trist este că ta ultima vreme, 
din cauza efortului fizic, aceste 
suferințe apar și la tineri.

Forma acută se recunoaște .
ușor pentru articulația se co- tru Viorica Romani, sau ta ■» ‘ a - a » ...... '"Hnas--. • a ’ m ■ tt V - a • - mi "V - ■’ ' A*

ANUnt SC EVELIN AGROINVES RL 
PUBLIC HUNEDOARA

cu sediul ta municipiul Hunedoara, str. Zlaști nr.110, jud. Hune-

prin

care vă oferă: 
-Rețele âe apă și canalizare. 
-Instalații interioara degaze naturale. 
-Rețele de termoficare.
Monta reinstalare, PIF și service, VTP pentru centrale ter

mice.
-Revizii și spălări chimice la centrale termice. 
-Instalații sanitare și de încălzire centrală.

’ ții de ventilare și climatizare.

mailto:loredana.teah@infoiTnmedia.ro
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2 camere decomandat centrală 
tenrică, st 55 mp, etaj 2, zona Astoria, preț 1.1 
mid. lei, negociabltTp. 0740/210780.
• apartamant2cameredecomandat,etaj Wer- 
medlar, st 50 mp, Contorizat complet balcon 
închis, Deva, zonă bună preț 900 milioane lei. 

.761.0726/710903.
Avaptetatatni 2 camere decomandat gresie, 

■' JSa-Ti», p» chet etaj 7/8, zona Lido, preț 31.000 
iro. 10741715094,227610.

• apartamant 2 camere decomandate, centrală 
termică etaj 2, zona Astoriă st 55 mp, preț tl 
mid. let negociabil. Tel. 0740/210780.
• apartament 2 camere Devă etaj 3, balcon 
închis, apometre, gaz 2 focuri, gresie, faianță 
6® milioane lei. Tel. 0722/564004.
•apartament 2 camere în circuit, etaj 3, zona 
liceelor, parchet, apometre, repartitoare, 
zugrăvit proaspăt, preț 25X00 euro. Tel. 
220575.
• MMtâMM 2 camere in Simeria, zonă ultra
centrală centrală termică etaj intermediar, 
posibilități de plată in 4 rate. Tel. 0727/844590. 
262293, după orala
• apartament 2 camere modificat din 3 camere, 
zona piață centrală termică living, ușă 
metalică gresie, faianță balcon închis, jaluzele 
exterioare, preț 33.000 euro. Tel. 0744/633278, 
224441.
• apartament 2 camere, Simeria, central, 
centrală termică preț 650 milioane tei și aparta
ment 2 camere Simena, central, cu îmbunătățiri, 
preț 800 milioane lei. Tel. 0742/230B17.
• foarte ugent apartament 2 camere semi
decomandat, contorizat, balcon, fără îm
bunătățiri, preț 520 milioane Jei. Tei. 224296, 
0788/361782.
• «gent apartment 2 camere decomandat, 54 
mp, bloc de cărămidă parchet, balcon închis, 
centrală termică gresie, faianță ocupabil 
imediat, Bălcescu, preț 960 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0742/019418.
• urgent epertetnent 2 camere, gresie, faianță 
multiple îmbunătățiri, centrală termică preț 850 
milioane lei.Tel0727/844590.
• urgent șl ieftin apartament 2 camere, zona 
Bălcescu, etaj intermediar, preț 750 milioane lei. 
Tel.0745ZMW- 3723/25149&

Cumpăr ap.2 camere (04)
• cumpăr apartament în Hunedoara. zona I. 
Creangă, A. lancu, ofer preț bun. Tel. 
0740/029399.
• aanpăr wgMt apartament, în orice loc, chiar 

... degradat, ofer 300 milioane lei. Tel. 222466.

• apartaranBcamere decomandat, apometre, 
gazcontorizat, 2 balcoane, hol Central, etaj 1, 
lângă „Billa", preț 4L600 euro, negociabil. Tel. 
228615.
• apartament 3 camere, decomandat, zona 
licee, preț 1.400 mid. lei, negociabil. Tel. 
0745/302200,0723/251498.
• iigtni apartamsat 3 camere în Simeria, preț 
bun. Tel. 0727/844590.
• mpațiă apmțnanl 3 camere, st 60 mp, total 
contorizat, etaj intermediar, preț 29X00 euro, 
negociabil. Tel. 0740/126029.

Vând ap. 4 camere (07)
• irgent apartament 4 camere modificat 
centrală termică parchet, gresie, faianță

•vând apartament 4 camere zona pieței, 
semidecomandat, bloc acoperit, etaj 4, 
parchet, centrală termică aer condiționat, 
balcon închis, lavabil, preț 39.000 euro. Tel. 
233473,0723/712388.

Vând case, viie 03»
—*• tas* nare central sau schimb cu apartament

2 ■ 3 camere central, plus diferență Deva, Relații 
la tel. 0254/215795,
• toartevnartcasă3camere,2 bucătării, 2 băi, 
curte, grădină st 750 mp, central, Deva, posi
bilități mansardare. preț 3,7 mid. lei, negociabil. 
Tel. 0745/888619.
• vând 2 case într-o curte, una terminată 2 
camere, bucătărie, hol, baie, beci și una în 
construcție, construit450 mp, grădină 50 ari, gaz, 
apă curent preț 2 mid. lei (vizavi de Primaria 
Geoagiu). Tel. 0740/161913.
• vând casă 3 camere, bucătărie, cămară anexe 
gospodărești, preț 110 milioane lei, negociabil. 
Tel. 681532.
• vând casă 5 camere, zonă bună instalații noi, 
grădină 700 mp.Tel. 215487.
• vând casă mare, zonă ultracentrală ideală 
sediu firmă sau birouri, dispune de toate 
dotările, suprafață teren 1700 mp. Tel. 
0727/007253,216003.
• vând casă 4 camere decomandate, 2 băi,, 
bucătărie, teren 600 mp, ultracentral, complet 
renovată în 2004, Deva, str. Eminescu, nr. 81. 
Relații la adresă

Vând case de vacanță (15)
-1» a 41 vacanță construcție 2Ixr, d+P+E, 
stațiunea montană Straja, 7 camere decoman
date, 3 băi, 3 wc, sc 180 mp, toate utilitățile, 
pretabilăturism etc. Tel. 0723/320995.

Vând garsoniere (19)
• toarte nqent garsonieră 2 camere, cartier 
Dacia, fără balcon șl Îmbunătățiri, etaj 2, preț 500 
milioane tei. Tel. 224296,0788/361782.
• vând ganaM decomandată amenajată 
occidental, parchet gresie, faianță convector, 
32 mp, zonă bună preț 500 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0742/019418
• vând garaawrâ zonaBălcescu, bloc 1, ap. 55, 
Deva, 38 mp, balcon, contactată, preț 720 
milioane laț negociabil. Tel. 0743/021616.

Vând terenuri (2D
• tem Matfhn, 1500 mp, fs 25 m, lângă 
fabrica de mătase, preț 38 euro/mp. Tel. 218308, 
0745/096675.
• teren intravilan, la sosea. Hunedoara, apă 
gaz, curent, suprafață plană preț 6 euro/mp. Tel. 
0723/005657.
• mpMă imn extravilan, 5 ha, solă compactă 
2 drumuri de acces, toate utilitățile, apă gaz, 
curent electric, Deva, preț 4 euro/mp, negociabil. 
Tel. 0745/888619.
• vând 1000 mp teren zona Deva. 3 km, bun 
pentru construcție casă cabană facilități 
cucerit, gaz. Tel. 0726/158688
• vând » parcele teren a 500 mp, zona 
Căprioara. Relații la tel. 211124.
• vând MM mp teren, zona Deva, 3 km, bun 
constructie cabană casă facilități curent gaz. 
Tei.OÎ26ftS8638.

• vtortOvaM pomi fructiferi 12 ha, sat Boholh 
posibilitate racordare la uSfâți.preț 2 euro/mp. 
Tel. 0720/195199.0254/232783.
• vind teren 13500 mp lângă cabana Bejan. Tel. 
223783i222002.

vând teren intravilan, pentru construcție casă 
în Șoimuș, S 1200 mp, fs 12 m,;facllitați gaz, 
curent la poartă Tel. 0746/029058,220269.

• vteidarinroHdnn cu macara 8 + 5 tone, nein- 
matriculat, preț negociabil. Tel. 0722/772477.
• vM copter panificație, 14 mp, pe gaz, 
perfecte stare de funcționare, cărucior și t&gt 
promoție. Tel. 0720/323367,0720/351751.
• vând tractor u 650, remorcă 5 tone cu bascu
lare laterală preț 230 milioane lei, negociabil. 
Tel. 213370,0/45/595228.

Cumpăr terenuri (22)
■ cumpăr 5 ha teren intravilan la șosea. Deva 
sau împrejurimi. Tel. 215212.
• cumpăr teren intravilan - extravilan, zona 
Devei, maxim 30 km. cu posibilitate curent, la 
distanță de minimum 500 m de case. Tel. 
0723/251498,0745/302200.
• cumpăr teren agricol in Băcla sau casă cu 
teren la șosea, ofer preț bun. Tel. 07407029399.

Vând alte imobile (27)
• vând baracă metalică parchetată comparti
mentată 4- paturi, bucătărie, terasă anexă 
izolată cu polistiren, instalație electrică dimen
siuni 6,4/26/3,35 milioane lei, negociabil. Tel. 
0727/717206.

Imobile chirii (29)
• cautpmlroînchiriat spațiu comercial, în Brad, 
zonă centrală aproximativ 20 mp. Tel. 215091, 
0744/601426.
• Inctertez spațiu pentru servicii sau birouri, 
supr. 33 mp, lângă Colegiul Național Decebal, 
preț 300 euro/lună. Tel. 218308,0745/096675.
• ofer pentru închiriere garsonieră Deva, 
complet mobilată 80 eurb/lună Tel. 
0721/055313.
» ofer spre închiriere, m Deva, spațiu comercial 
ultracentral, 30 mp, în prezent amenajat ca sediu 
firmă Tel. 0722/330084
• primase 6 fată în gazdă Deva, zonă ultracen
trală Tel. 219662, zilnic.

• mat ram cnine, garsoniera motMiata, zona 
centrală ofer 80 euro, doamnă serioasă Rog și 
Ofer seriozitate. Tel. 0746/302200;

Imobile schimb (30)
• •MM gMuntară în zonă ultracentrală 
Simeria, multiple îmbunătățiri cu apartament in 

Simeria, ofer diferență Tel. 0722/582097.261268
• scNmb ugunt casă 3 camere, 3 holuri, 
încălzire gaz cu apartament 3 camere plus 
diferență in Simeria Tel. 261268,0742/230817.

Auto romanești (36.
• nW Dacii 1300, af 1983, stare bună preț 
negociabil TeL 218509,0721/856802, orele 16 - 22.
• riad Dada 1310 albă af 1998,27.000 km, unic 
proorietar, preț 86 milioane lei, negociabil. Tel. 
0726/698136,0254/217149.
• vând Dada Logan, full-options, 3000 km. TeL 
248748 sau 0745/873245.
• vând Dade papuc, af 1997, benzină fracțiune 
spate, 5 trepte, 1600 cmc, preț 1700 euro. Tel. 
0726/756058.0720/3517; 37211323367.

Auto străine (3?
—u -----— i ,r BAUD -X iwr- — U -. j X. .ir,• vana apere io uurtt, arts», a&s&ac, iwt 

electric, alarmă 65X00 km, preț 4âOD euro. Tel. 
0723/080903.
• vând Ford Focus Tournier, IX TOI. af 2001, 
130X00 kfh, argintiu metalizat climă multiple 
dotări, €1, nerulată th țară preț 7X00 euro. Tel. 
234188,0724/188610.

• vând Menadei Benz C Klass CDI220,140 
s^taebi^Tei.o/ilSiK!13^93^'

• vând Fonf Transit af 1986, motorină 2500 cmc. 
pentru marfă 4 trepte, preț 3000 euro. Tel. 
0726/756058.

• vând Vaknragoi Passat IS TOI 130 cp, 
af 2002, culoare argintie, fall-options, Me 
deosebităTel. 0722/258116.

• vând Ford Transă af 1986, motorină 2500 cmc, 
pentru marfa, cutie cu 4 trepte, preț 3500 euro. 
Tel. 0720/323367,0720/351751.
• vând Mf l înmatriculat numere vechi, pentru 
piese și acte, preț 500 euro, negociabil. Tel. 
0723/429854.
• vând Opci Vectra, af 1993,120 CP, 2000 cmc, 
geamuri electrice, turelă ai», servo, închidețe 
centralizată alarmă stare excepțională, preț 
5X00 euro, negociabil. TeL 0745/613600.
• vând orice model de Opel, af 2001 - 2004, acord 
garanție 6 luni. Tel. 0742/21497L :
• vând Volw 340, af 1987, 2+1 uși, motor 
Renault 1721 cmc, stare perfectă de funcționare, 
preț 65 milioane lei. Tel. 225587,0722/794788.

Microbuze. Dube (38)
• vând microbuz marca Robur, 21 locuri, 
motorină încălzire tip Sirocd. af 1990, preț 200 
milioane lei. negociabil. Tel. 21337a 0745/595228

Camioane, remorci (39)
• vând camion IFA150,5 e, 70.000 km, af 1986, 
dublă comandă școala șoferi, carosată 45 m. 
Tel. 0742/347082.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând botodeiă preț 10500.000 lei, centrală 
termică Vaillant, tiraj normal. 7 milioane lei, 
negociabil. Tel. 232225.0746/051821.

• vând combină recoltat păloase marca 
Masseyserguson. 1X0 m in stare de 
funcționare și mașină tăiat resturi vegetale 
de pe carton, masă de lucru 1.40 m, la 2 
rânduri, preț negociabil. Tel. 0254/777001, 
0727/756479.

Moto-veio (41)
• vând 4 anvelope de iarnă tip Furio Debica, 
195/60, R15, H 88, în stare perfectă preț nego
ciam Tel o»,/£-

• vmdiMoUMdea,,».. forme șicuioriși arti
ficii tort pentru nunți, botezuri și atte aniversări. 
Tel. 0723/779477.
• stapianșau de garai dimensiuni /5.Hune
doara, situat in intersecție de străzi, pentru 
construire magazin. Tel. 0727/717206.
• vM cum de damă Doxa, 150 euro și ceas 
mână Longlnes 200 euro, ambele cu aur electro- 
placate, perfectă funcționare, negociabil. Tel. 
212272.0723/732560.
• vând SIL cu capital majorat, Volvo L 244, af 
1977, numere noi cu folia VT 2006plus una neîn- 
scrisă și un talon numere veche frigider Arctic. 
Tel. 0721/614402.

Decpse (75)

Piese, accesorii (42)
• vândă discuri de frână ventilate și plăcuțe de 
frână Lucas, semnalizator stânga față toate noi, 
de Audi 80 (butoiaș). Tel. 0723/779477.

Garaje (43)
• caut panta .cninat garaj zona Mineralul, 
Teilor, Crișuluf. Ofer chiria in avans. TeL 
0742/019M8

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• societate comercială vinde antene de. 
satelit digitale începând cu 65 milioane lei, 
un an garanție, recepționează peste 25 
programe românești și 600 Străine, 
montarea și deplasarea incluse în preț, 
informații 0723/481776 sau 0745/840474.

• vând antenă parabolică digitală, pantofi șl 
bocanci din piele, uși și ferestrer, țuică, cazan 
fabricat rachiu, termostat mecanic centrală 
termică Junkers. Tel. 236176.

Aparate foto si telefonia 
(50)

• vte Mdn 331(i, bine întreținut, baterie Li -
Ion, melodii, Imagini, iicutici, preț 1500X00 leL
Tel. 0723/005657. '

Calculatoare ți accesorii 
(51)

• vând cticnfatar AMD 1800 MHZ. Hard 40,128
DD RAM, preț 8 milioane lei și Pentium 133 
complet 1.7 "«Inane lei. M 0722/161644,225640.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• Mod eterna din piele, nr. 37, preț negociabil și 
p&^pentra o persoană preț negociabil. Tel.

• Vând m+gros îmbrăcăminte import 
second-hand Austria, Germania. Tel. 
0254/613743,0726 2241fi 0724/256671.

• vând raddc de mireasă model deosebit alb 
cu flori Meu, mărimea 40 - 42, preț convenabil. 
TeL 0723/779477.

tie:1'oca,r <5
• vând coaptata Arctic, 5 sertare, stare foarte 
bună și o mașină de spălat mică din plastic, 
800.000 lei. Tel. 221431, seara.
■ vândMgkltr Arctic mare, in stare bună preț 
25 milioane lei. TeL 0254/227613.
• vând tedi frigorifică Arctic, 4 sertare, stare 
bună preț 1X00X00 lei. Tel. 0788/250115.
• vând mașină de spălat automată de Cugir, 20 
ani vechime, stare bună preț 790X00 lei, nego
ciabil. Tel. 0723/024116,226839 seara.
• vM sabt pentru încălzit cu combustibil 
lichid, nouă nefolosită preț negociabil. Relații 
Bârsău,nr. 104, tel. 211033.

• Mod ten și otavă de grădină Hunedoara. Tel. 
07234)05657.
• vând prreașir de Guineea, foarte frumos, 
cuminte și curat (crește cât un pechinezi preț 
negociabil Tel. 2341®.

Altele (61)
• cumpăr «wuptitil. TeL 0724/278233, 
0745/662433.
• aanplr Hnare tip GOsser, 5 bucăți. Informații 
tel. 213962. după ora 20.

Pierderi (62)
• gătit motan alb cu salbe.... vârsta cca 7 ani, în 
zona parcului ■ casa dr. Petru Groza Deva. 
Informații tel. 213476.
• plantat ramat asigurări sănătate pe numele 
Bisa Ana. Se declară nul.
• pMut canat asigurări sănătate pe numele 
Cătănie! Irina Dorina. Se declară nul.
• pterdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Csobdth Francisc Se declară nul.
• pterdut camei asigurări sănătate pe numele 
Pnș Mariana. Se declară nul.
• ploriut carat asigurări sănătate pe numele 
Turdășan Florina. Se declară nuL
• plantat arat asigurări sănătate pe numele 
Vaslle Ionela din Hațeg. Se declară nul.
• pierdut canat asigurări sănătate, pe numele 
Bojin Mircea Adrian. Se declară nul.
• Montat omit asigurări sănătate, pe numele 
Vin Ladislau Flavius, din Sălașu de Sus. Se 
declară nul.
• pierdut carat șomaj pe numele Pîrvulesc 
Danusia Mirela. Se declară nul,

Licitații (64)
• Se “tale la Ifcitatie publică, fa data de 
23.02.2005, ora 11, imobilele proprietate a 
debitoarei SC Metalotex SA Deva, situate în 
Deva, str. luliu Maniu, bl. L4, parter și 1 Decem
brie, bl. 45, parter, informași la Biroul Execu
torului Judecătoresc Benteu Aron din Deva, str. 
Aurel Vlaicu, nr.l. Tel. 231223.

Matrimoniale (69)
• damn 43/170/70, din Deva, doresc să cunosc 
o doamnă pentru căsătorie, ofer seriozitate. Tel. 
0721/170745.

Solicitări servicii (îl)
• coordonator taron caut colaboratori seriosi cu 
putere de muncă, câștig nelimitat, premii. TeL 
222902,0722/375315.

Prestări servicii (72)
• iulilirtl» pensionari calc rufe gata spălate 
sau îngrijesc bolnavi, la familii serioase. Tel. 
220866.
• efectuez transport marfă Deva ■ Timișoara, 
preț negociabil, în funcție de greutate și volum, 
maximum 0,6 tone. TeL 0740/420521.

Cu nemărginită durere în suflet 
anunțăm trecerea fulgerătoare 
din viață a celui care a fost un 
deosebit soț, tată și bunic

JUNIE IOAN
din Simeria, în vârstă de 75 ani. 
Corpul neînsuflețit este depus la 
dorhiciliu, str. Aurel Vlaicu. 
înmormântarea are loc astăzi 16 
februarie, ora 13. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace. Familia.

Sincere condoleanțe familiei dr. Cătălin Cărăuși la 
pierderea bunicului, după o lungă suferință.

Colectivul Secției Oftalmologie - Spitalul Militar 
Cluj-Napoca.

Un ultim omagiu pentru cel care a fost un om minunat, 
finul nostru

STANCA CRISTIAN
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Familia Horea Hie, Maia și Andrei

• cteetan Mnaport marfa, local și interurban 
eu autoutilitară de 3.2 tone util. Duba este 
prevăzutăși cu stendere pentru confecții L 600,1 
240, h 23a Tel. 229611,0740/953297.
• imdtaz matematică clasele V ■ VIII, garantez 
rezultate pozitive. Tel. 0721/610343.
• predau arad de conducere auto școală 
șoferi, cat B, atestat TeL 7042/21.12.2003. Deva, 
tel. 225443,0741/210059.
• spntiaM oi experiență ofer consultanță in 
domeniul ehimic. TeL 0726/305264.

Oferte locuri de munca (74)

• Mctetate <to construcții angajează 
dulgheri, zidari sau echipe de zidari. Relații 
la tel. 216795, orele 7: li

• societate comercială angajează 2 persoane 
serioase pentru sală Internet Tel. 0741/111325, 
0254/749728.

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• tântaManl, absolvent Facultatea de Inginerie, 
cunoștințe operare PC, permisde conducere cat
8 doresc angajare. Tel. 0742/270036

o K Dotitite Company SRL Deva, Str. 
Râridunlcii, nr. 6, angajează personal pentru 
munca la domiciliu  ̂in vederea realizării 
produselor tricotate șl croșetate Relații tel. 
206094int25.

Organizează 
„LICnflJIE DE MASĂ LEMNOASĂ" 

producția anului 2005
Licitația este de tip deschis și va avea loc ia sediul Direcției Silvice Deva, str. Mihai Viteazul ur, 10, 

în data de 16.03.2005, ora 10.00, pentru masă lemnoasă pe picior.
Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitație este de 114.487 mc, aparținând următoarelor grupe de specii:

- Rășinoase 19.869 mc - Fag 76.009 mc - Cvercinee 6.553 mc
- Diverse tari 11.210 mc - Diverse moi 845 mc

Licitația se va desfășura conform „Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deținătorii de fond forestier 
proprietate publică, cătie agenții economici', aprobat prin H.G. ur.85/2004.

Pot participa la licitație agenți economici care sunt atestați pentru exploatarea lemnului sau industrializarea și comer
cializarea lemnului, potrivit ftd. M.A.P.D.R. nr. 257/2004 și Ord. M.A.P.P.M. nr.71/1999.

Lista partizilor care se Beitează, prtfu] de începere a licitației și teeapta de Hcitare pentru Secare partidă pot fi consultate 
la sedâul Direcției Silvice Deva, la sediile ocoalelor silvice din subordine și pe Internet la adresele: ht’n: "wvw.silvahd.ro și 
http://www.rosilva.ro.

Nu vor fi acceptați la tieftație agenți economici care au datorii față de DS Deva și ocoalele silvice din subordine sau sunt 
nominalizați ca debitori față de Regia Națională a Pădurilor - ROMS1LVA.

Preselecția agenților economici va avea loc la sediul Direcției Silvice Deva, in data de 11.03.200S, între orele 8 ■ 14.
SoHdtarea. in scris, de participare, împreună cu documentația de preselecție (conform HG 85/2004, artl2) se vor depune 

la secretariatul DS Deva până cel târziu in 4 martie 2005.
Taxa de participare va fi achitată numerar Ia casieria unității, iar garanțiile pentru respectarea clauzelor contractuale vor 

fi achitate prin umil din instrumentele legale prevăzute de lege, contam normelor bancare in vigoare.

Relații suplimentare se pot obține la tel: 0254/225199,0254/224649, fax 0254/224599,0254/222481 și la ocoalele silvice.

• chioșcul de ziare de lângă 
Comtlm:

\ • chioșcul de ziare din stația
j de autobuz Orizont- Micro 15; 
ș • chioșcul de ziare de lângă 
j Galeriile de Artă Forma.
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zanttlrescu B-dul Decebal.

«WÂ®#. AaHHtume M țMNMati zilme, Hrtr» «rele 8 șl 14 la sadlul redacției pl M vor publica in pagina de 
ntleă imiiMiîlttita a cotkHhhulul nostru. Rmdactla nu iși asumă responsabilitatea pentru conținutul

wvw.silvahd.ro
http://www.rosilva.ro
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0 Incendiul din moschee. Incendiul care 
a izbucnit luni în moscheea din Teheran, 
provocat de o sobă improvizată, s-a sol
dat cu 59 de morți și 210 răniți.

0 Berlinala. Pudicii și conservatorii nu 
au avut o zi agreabilă duminică, la Berli- 
nală, unde a fost prezentat un docu
mentar american despre un film porno 
cult și a avut loc o conferință cu tema 
„Sexul în film”.

Procesul a fost reluat
Santa Maria (MF) - Michael Jackson 

a sosit luni la tribunalul din Santa Maria, 
California, unde se desfășoară procesul 

său pentru agresiune sex
uală a unui minor, suspen
dat câteva zile din cauza u- 
nui deces In familia princi
palului avocat al apărării. 

Mai multe vedete, prin
tre care actrița Elizabeth 
Taylor, prietenă și confi
dentă a lui Michael, cân
tăreața Diana Ross, muzi- 

M. Jackson cianul Quincy Jones, bas- 
(Foto: epai chetbalistul Kobe Bryant și 

muzicianul Barry Gibb, ar 
putea fi chemate să depună mărturie, 
potrivit unei liste aduse la cunoștința ju
riului de către avocatul lui Michael, 
Thomas Mesereau.

Pe lista potențialilor martori mai fig
urează Nick Garter de la trupa Backstreet 
Boys, iluzionistul Uri Geller, Dairy King 
și Jay Leno, actorul Chris Tucker și 
jurnalistul Martin Bashir. Cei doi copii 
mai mari ai lui Jackson, Prince Michael 
I și Paris; ar putea fi chemați să depună 
mărturie.

Mina Sițjlawan (Foto: EPA)

.V
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Paris (MF) - Comunitatea in 
temaționriă nu are Ia dispoziție 
decât Zece sau 20 de ani pentru 
a preveni o schimbare climatică 
devastatoare, a avertizat Orga
nizația Reseau Action Climat 
(RAC), alcătuită din 340 de fun
dații eeologiste. Azi intră în vi
goare Protocolul de la Kyoto, un

acord internațional care vizează 
reducerea gazelor cu efect de 
seră cu 5,2% până în 2012.

Potrivit RAC, emisiile polu
ante trebuie să atingă nivelul 
maxim cel mai târziu în 2020, și 
diminuate la jumătate până în 
2050, pentru a evita efectele de
vastatoare.

203 morți in mina
Bering (MF) - Cel puțin 203 mineri 

au foBt uciși, 22 răniți și alți 13 au rămas 
blocați, ca urmare a unei explozii de gaz 
produse luni intr-o mină de cărbuni din 
provincia Liaoning, situată in nord-estul 
Chinei, potrivit unui bilanț actualizat, 
anunțat marți de agenția China Nouă.

Explozia, cea mai gravă de acest fel din 
ultimii ani, s-a produs luni, în jurul orei 
locale 15:00, la o adâncime de 242 metri, 
in mina Sujiawan, din Fuxin. Operațiu
nile de salvare continuau in cursul zilei 
de ieri.

Urșii suferă mai nou de insomnie
în Extremul Orient rus masculii dorm numai câteva zile, atunci când este foarte frig

■ flina zoologică din Leipzig.
------...................     .un ;.L.:----------- --- ~

Pachet de talței Imens
Jakarta (MF) - Cel mai mare pachet 

de tăiței din lume, cântărind 665 de kilo
grame, a fost fabricat în Indonezia. Pa
chetul gigantic, fabricat de compania PT 
Indofood, măsoară 3,4 metri lungime și 
2,35 metri lățime, cântărind de opt mii 
de ori mai mult decât un pachet de tăiței 
de mărime normală. Creatorii săi sunt 
convinși că și-au asigurat un loc în Cartea 
Recordurilor.

La fabricarea pachetului de tăiței au 
lucrat 50 de muncitori, de lâ începutul lui 
februarie până în prezent.

Annl-Frld Lyngstad

Se presupune că acest fapt ar 
putea fi determinat de efectul de 
seră și de încălzirea globală. To-

Anni-Frid 
în suedeză

netha Faltskog și 
Lyngstad, a tradus 
versurile melodiilor formației, 
care au fost scrise și înregistrate 
în engleză.

Spectacolul, care a devenit un 
fenomen global, este jucat acum 
și In limba suedeză și include hi- 
turi Abba precum „Super Trou
per”, „SOS” și „Dancing Queen”.

Bjorn Ulvaeus, unul dintre 
cei patru membri ai trupei, ală
turi de Benny Andersson, Ag-

Acest nou fenomen afectează 
de câțiva ani în special masculii, 
care dorm numai câteva zile, 
atunci când este foarte frig, în 
timp ce femelele și puii continuă 
să hiberneze, a precizat Vladi
mir Aramilev, director al unei 
rezervații de vânătoare. Schim
bările de comportament au fost 
observate la cele două specii ere 
trăiesc în regiune, ursul brun 
și cel de Himalaia, a precizat el.

de, urșii nu și-au găsit somnul, 
în general, .ocujtorilor din regi
unea Primorie le este foarte fri
că de urșii care se plimbă în 
timpul iernii. Atunci când sunt 
înfometați, aceștia nu ezită să 
atace oamenii sau animalele.

Iernile precedente au fost re
lativ blânde și urșii au găsit su
ficientă hrană. Deși iama de a- 
nul acesta este dură, fructele de 
cedru și ghinda - care reprezintă 
meniul principal al acestor ani
male - se găsesc din abunden
tă în pădurile de conifere, lucru 
care a contribuit, probabil, la 
comportamentul neobișnuit al 
urșilor.

Specialiștii așteaptă o iarnă 
„normală” pentru a verifica da
că schimbarea de comportament 
a urșilor este permanentă.
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