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Vremea se menține închisă, pe alocuri 
se va semnala lapoviță. Directorii, in al doisprezecelea ceas

Aproape toți șefii de instituții deconcentrate din județ „au făcut coadă la șantaj”
la prânz searadimineața

VlnSriy Cuvântul liber vă oferă gratu
it suplimentul TV cu 32 .de pagini inte
gral color lntr-un nou format.

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

Deva - Prefectul județului, 
Cristian Vladu, i-a convocat 
ieri, pentru discuții, pe di
rectorii și șefii serviciilor 
descentralizate. Scopul 
întâlnirilor l-a constituit, 
potrivit declarațiilor prece
dente ale prefectului, 
oferirea șansei ca aceștia să 
se poată retrage demn din 
funcții, fără a fi demiși.

Din cei 48 de directori și șefi 
de instituții deconcentrate, câți 
există la nivel județean, un 
număr însemnat a bătut ieri de 
dimineață până seara holurile 
Prefecturii, așteptându-și rândul 
la judecată.

Au scăpat, bineînțeles, cei 
care au fost deja numiți în 
funcții de actuala putere ori cei 
care, din diverse motive, mai 
mult sau mai puțin știute, nu au 
fost anunțați.

Prefectul județului Hune

doara, Cristian Vladu a refuzat 
aseară, după încheierea 
discuțiilor maraton, să ne facă 
vreo declarație cu privire la ceea 
ce s-a discutat și despre modul 
cum au decurs lucrurile.

însă, din discuțiile cu unii 
dintre cei direct vizați, a reieșit 
că „nu s-a mai văzut așa ceva, 
să stai la coadă la șantaj”. Din 
păcate, nu s-a putut lua legătu
ra cu multi dintre directori, 
deoarece au refuzat să răspundă 
la telefoane.

Dan Pricăjan, subprefectul 
județului Hunedoara, ne-a de
clarat în schimb că „nu au fost 
decât simple discuții cu direc
torii de instituții din județ, pen
tru a se vedea care va fi viitorul 
lor în cadrul respectivelor di
recții. Nu a fost demis nimeni, 
pentru că ei au un statut special, 
de funcționari publici și au dat 
concurs pe respectivele posturi”. 
Cei care au putut fi contactați 
au avut opinii diferite asupra 
discuțiilor de la Prefectură, /p.3

□ Poșta Română și Raiffeisen Banca de 
Locuințe au semnat ieri un parteneriat 
strategic privind distribuirea prin oficiile 
poștale a produsului de economisire-cre- 
ditare în sistem colectiv pentru dome
niul locativ. Potrivit ec. Diana Alexe, OJP 
Hunedoara, produsul se adresează per
soanelor cu venituri mici și medii. (IJ.)

Reduceri la bilete pe CFR
Deva (J.J.) - Potrivit reprezentanților 

RTSC Timișoara, Regulamentul de tran
sport pe căile ferate, apărut în M.O. nr. 
101/31.01.2005, arată că pot beneficia de re
duceri de tarif copiii până la vârsta de 5 
ani împliniți, copiii până la vârsta de 10 
ani împliniți plătesc 50% din tariful de 
transport și din supliment de tren. Nici o 
reducere acordată de operatorul de tran
sport feroviar nu se mai poate aplica le
gitimațiilor de călătorie care se bucură de
ja de o reducere din tariful întreg.

[Tinerii din imagine participă la un 
i concurs antidrog, cu videoclipuri rea
lizate chiar de ei. Până acum la concurs 
■ț-au înscris aproape 400 de videoclipuri 
iși mai sunt așteptate și altele până la fi
lialul competiției. Cele mai bune dintre 
■ele vor fi difuzate la televiziunile locale.

(Foto: Traian Manuj
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Costurile la întreținere o iau razna
Frigul și creșterea prețurilor aruncă în aer facturile la întreținere
Tiberiu Stroia
E-MAIL: tiberiu.stroia@informmedia.ro

Deva - Frigul din această 
lună a generat o creștere a 
consumului de agent termic, 
în aceste condiții este de 
așteptat ca proprietarii de 
apartamente să primească o 
factură la întreținere mai 
mare cu până la 40 la sută.

Potrivit oficialilor Regiei de 
Termoficare, frigul de afară a

dus la o creștere a consumului 
de agent termic, dar aceștia nu 
au putut să precizeze cu cât va 
crește valoarea facturii la în
treținere. Radu Opaina, direc
torul Federației Asociației de 
Proprietari, susține însă că la un 
consum dublu de agent termic 
valoarea facturii la întreținere 
va crește cu circa 15 la sută fată 
de luna precedentă.

„Sumele sunt mari, dar ne 
afectează doar în perioada rece 
a anului. Adevăratele scumpiri

vor veni de anul viitor, când 
subvențiile pentru energia ter
mică vor fi în întregime re
trase”, susține directorul Radu 
Opaina.

Și totuși există voci auto
rizate care susțin ideea potrivit 
căreia creșterile cumulate ale 
preturilor la gazele naturale, 
energie electrică și căldură, 
creșteri ce continuă și în acest 
an, vor genera o majorare a fac
turilor la întreținere cu circa 40 
la sută.

Atenție la euro!
Deva (T.S.) - Atât euro 

cât și dolarul își vor con
tinua cursul descendent. De 
aceea, este bine ca populația 
să opteze pentru depozite în 
lei. Aprecierea leului în ra
port cu euro nu este rezul
tatul unor creșteri econom
ice solide, ci se datorează 
volumului ridicat de tran
zacții valutare. Practic, 
acest lucru a generat o 
supraofertă de valută, ceea 
ce a dus la scăderea valorii 
acesteia.

CUVÂNTUL LIBER
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Mircia de vorba cu Bill
Deva (D.I.) - Primarul Mircia 

Muntean a efectuat recent o vi
zită la Praga, în Cehia. Acțiunea 
a avut loc ca urmare a invitației 
adresate de către Compania Mi
crosoft - Europa de Sud-Est, în 
vederea unei întâlniri a Consi
liului Director al Microsoft cu 
mai multi lideri politici din 
țările sud-est europene. Dele
gația care a reprezentat Româ
nia la Praga a fost compusă, pe 
lângă primarul Devei, Mircia 
Muntean, din ministrul Comu
nicațiilor și Tehnologiei Infor
mației, Zsolt Nagy, primarul mu
nicipiului Botoșani, câte un

reprezentant al celor două 
camere ale Parlamentului, pre
cum și reprezentantul Microsoft 
România, Silviu Hotăran. „Per
sonal, am avut întâlniri, cu 
președintele Republicii Cehe, 
Vaclav Klaus și cu proprietarul 
Companiei Microsoft, Bill Gates. 
Cu acesta din urmă am purtat 
discuții referitoare la faptul că, 
la Deva, se va înființa primul In
stitut Multimedia din România, 
o investiție a cărei valoare se 
ridică la aproximativ 5 milioane 
de euro, investiție realizată în 
colaborare cu Cantonul Jura din 
Elveția”, ne-a declarat Muntean

Oțelăriile
din Kosice, mier
curi 16 februarie, 
cu fiamul îndrep- 
tându-se spre 
cer. Protocolul 
Kyoto a intrat in 
aplicare în 
aceeași zL Și 
Slovacia a sem- 
■nat acordul de 
reducere a emisi-

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
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zlnvMtft. Guvernul premierului nationa
list eftrt) bosniac Pero Bukejlovlcl a fost 
învestit marți,d® Parlament, fiind Tnche- 
lati astfel criza politici din -Republica 
Srpska, din ultimele doui luni. Mandetul 
Guvernului se va încheia la sfârșitul anu
lui 2006, când vor avea loc alegeri legis
lative în Bosnia.

Liderii Alianței, UDMR și PUR speră că se va asigura stabilitatea legislativă și guvernamentală

a Promisiune. Coreee de Nord a promis 
Ieri cl Tșl va oonsollda arsenalul militar 
îh raport ou Statele Unite, în contextul 
celei de-e 63-a aniversări a zilei de naș
tere a liderului do la Phenian, Klm Jong- 
II. Presa oficiali de la Phenian a enun
țat, săptămâna trecută, ci regimul stali
nist deține arme nucleare.

Mesaj «Meo din Irak »
Roma (MF) ■ Ziarista Italiană Giuliana 

Sgrena, răpită in urm* cu două săptămâni 
in Irak, i »rut, plângând, retragerea tru

pelor italiene din Irak, se 
arați intr-un mesaj vide? 
transmis, ieri, da posturi
le de televiziune italieni), 
relatează AFP.

JRetrageți-vă din Irak, 
acest popor nu mai tre
buie să sufere”, a afirmat 
ea, intr-un mesaj de rugă
minte adresat iubitului 
său, Pierre Scolari.

QluUana Sgrsna „AJutațl-mă, faceți co- 
(fmo:epa) va pentru mine, Pierre, fă 

ceva”, a adăugat ea, In 
cursul acestei secvențe video emoționante, 
care durează câteva minute.

Giuliana Sgrena, in vârsta de 55 de ani, 
a fost răpită la 4 februarie, la Bagdad. ‘

■ r ■ . ' ,

București (MF) ■ Liderii 
Alianței PNL-PD, UDMR și 
PUR au parafat ieri, la Pala
tul Parlamentului, protocolul 
de funcționare a Coaliției gu
vernamentale, semnatarii 
documentului exprimăndu-și 
încrederea că acest document 
va asigura stabilitatea legis
lativă și guvernamentală.

Forma finală a protocolului 
a fost semnată, în patru exem
plare, de președintele PNL, Călin 
Popescu Tăriceanu, liderul PD, 
Emil Boc, președintele UDMR, 
Marko Bela, șl do cel al PUR, 
Dan Voiculescu.

După semnarea documentu
lui, premierul Tăriceanu a decla
rat că protocolul „pecetluiește 
înțelegerea politică dintre cele 
patru partide, pe baza căreia s-a

‘ realizat actuala majoritate par
lamentară”.

Liderul PNL a mai spus că 
protocolul conține prevederi le
gate de modul de luare a decizii-
țț o • • a a a W® • t-rș>< M • 

Riynwsnftmfti 
celor utru 
partide vnr spri
jini fu Pariament 
toate acțtanite 
Guvernului.
CAUN Pomou 
Tărioianu

.....  w
lor, in interiorul Coaliței, astfel 
Încât aceasta structură să poată 
funcționa eficient și cu sprijin 
parlamentar.

„Reprezentanții celor patru

partide vor sprijini in Parlament 
toate acțiunile Guvernului, care 
și-a asumat un program politic. 
De asemenea, sa va asigura sta
bilitatea politică necesară conti
nuării procesului de integrare 
A României-în UE”, a subliniat 
Tăriceanu.

Reguli verificate

Președintele PNL a menționat 
că in protocol existe reguli veri
ficate deja In modul de funcțio
nare a Alianței D.A. De aseme
nea, Tăriceanu a spue că docu
mentul conține reguli generale, 
iar situațiile particulare, cum ar 
fi votul pentru schimbarea pre
ședinților celor două Camere 
sau majoritățile în consiliile ju
dețene, vor fi decise în plan par
lamentar sau local, i

El susține că are o colaborare 
foarte bună cu miniștrii secre
tari de stat de la PD, UDMR și 
PUR, precum și o Înțelegere ex
celenta cu președinții celor pa
tru partide.

Președintele PD, Emil Boc, a 
afirmat, după semnarea protoco
lului, că Q.''umentul consolidea
ză stabilitatea politică a Guver
nului și asigură susținerea par
lamentară a acțiunilor Executi
vului.

Liderul UDMR, Marko Bela, a 
spus, la rândul său, că formațiu
nea pe care o reprezintă și-a asu
mat rolul în Coaliția guverna
mentală.

Președintele PUR, Dan Voicu
lescu, a declarat că partidul pe 
care îl conduce a pus interesul 
național deasupra celui de for
mațiune politică.

ț- --W

iNHonii fpH ^nnc
București (MF) - Comisarul european 

pentru extindere, Ollie Rehn, va partici
pe la următoarea reuniune a Comitetu
lui executiv de integrare europeană, la ta- 
vftațta premierului Călin Popescu Tări- 
ce*nu, se arata intr-un comunicat al Bi- 
roului de Presă al Guvernului, tra tm 
MEDIAFAX.

Reuniunea va fi organizată la 1 mar
tie 2005, data la care oficialul european se 
va afla in România, pentru o vizită de do
uă zile.

Membrii comitetului s-au Întrunit, 
marți, in ședință și au constatat că Româ
nia este „în grafic” cu îndeplinirea tutu- 
ror angajamentelor legate de capitolul 24 
de negociere cu UE, respectiv Justiție și 
Afaceri Interne.

Executivul mai anunță că In cursul zi
lei de azi va fi lansat mecanismul de mo
nitorizare a angajamentelor asumate de 
România in procesul de pregătire a ade
rării la UE, aprobat în ședința de marți 
a Comitetului executiv.

Ea lansare vor participa directorul CE 
pentru Extindere, Timo Summa, și șeful 
de unitate pentru România, Wenceslas de 
Lobkowicz.

Sistemul de monitorizare este similar 
cu cel aplicat celor zece state care au ade
rat la Uniunea Europeană în 2004.

cwâmm. JURNAL
Cotidian editat de SC Inform Media SRL, 
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Sute de mil de oameni s-au adunat la Beirut pentru s4 conduce pe ultimul drum pe «setai premier.

e

(Foto: EPA)

Rafie Hariri a fost înmormântat
Beirut (MF) - Trupul neînsu

flețit al fostului premie fibtaââ 
R fie Hariri a fost înmormântat, - 
ieri la prânz, ta centrul Beirutu
lui, ta mijlocul unei mulțimi e- 
moționate, relatează AFP.

Sute de mii de persoane au 
asistat, ieri, la Beirut, la funera
liile fostului prim-ministru liba

nez, Străzile s-au umplut de oa
meni venlți din toată țara. Lu 
mea s-a deplasat spre moscheea 
Mohammad al-Amta, din Piața 
Martirilor, în centrul orașului 
Beirut.

Mulțimea a agitat drapele na
ționale, ale islamului, pe care 
scria „Nu exista decât un singur

Dumnezeu”, dar și ale diverselor 
curente politice, inclusiv ale opo
ziției creștine.

Purtând tablouri ale lui Ra
fie Hariri, oamenii au Scandat 
„Dumnezeu este cel mai mare. 
Nu exista alt Dumnezeu decât 
Allah. Hariri îi este plăcut lui 
Dumnezeu".

Teheran (MF; - O ex
plozie s-a produși .ieri 
dimineață, intr-o Satiă ne
locuită din apropierea por
tului iranian Daylam, te 1a 
GolfUl Persic, a relatat pos
tul iranian de televiziune 
Al-Alam, care a citat mar
tori oculari ce au spus că 
au observat mâi întai o 
aeronavă neidentifleată ta 
zonă, transmite AFP.

Daylam se află la circa 
150 de kilometri de cen
trala nucleară iraniană ta 
construcție de la Bushehr.

Martori oculari au pre
cizat .că au văzut un avion - 
neidentificat înainte de 
producerea exploziei, a

• adăugat Al-Alam.
r > Responsabili iranieni att * 

fost trittași Ia fața locului 
pentru â stabili originea 
deflagrației, a declarat un 
reprezentant al autori
tăților locale.

O sursă guvernamentală 
iraniană a declarat pentru 
Al-Alam că explozia putea 
fi determinată de un rezer
vor de kerosen desprins de 
pe un avion iranian.

Explozia s-a produs la 
ora locală 10.10 (09.40 ora 
României), susține Al- 
Alam.

Cel mal dur acord internațional asupra mediului
SUA susțin că au avut motive întemeiate pentru a nu ratifica Protocolul de Ia Kyoto

Paris (MF) - Protocolul de 
la Kyoto asupra schimbări- 
lor climatice, care a intrat 
ta vigoare ieri și pe care 
Statele Unite au reftizat să-l 
ratifice, este cel mai con
strângător dintre cele apro
ximativ 250 de acorduri in
ternaționale din domeniul 
mediului.

încheiat la 11 decembrie 1997 
la Kyoto, ta Japonia, acesta im
pune statglor semnatare reduce
rea emisiilor a șase gaze cu e- 
fect de seră: dioxid de carbon, 
metan, protoxid de azot, precum 
și trei gaze pe bază de Boruri.

Aceste măsuri trebuie să con
ducă la diminuarea utilizării e- 
nergiilor fosile, produse prin ar
derea de cărbuni, petrol și gaze,

care reprezintă 80 la suta din e- 
misiile care provoacă încălzirea 
atmosferei. Deoarece aceste uti
lizări sporesc proporțional cu 
creșterea economică, protocolul 
impune un efort considerabil 
pentru anumite țări.

Deoarece SUA produc 40 la su
tă din cantitatea de gaze cu efect 
de seră eliberate în atmosferă de 
țările industriale și 21 la sută din 
emisiile mondiale, acordul va 
avea o eficacitate diminuata din 
cauza refuzului lor, care a fost 
urmat de cel al Australiei.

Statele Unite au refuzat să ra
tifice protocolul din „motive în
temeiate”, a declarat purtătorul 
de cuvânt al Casei Albe, preci
zând că țara sa contribuie la dez
voltarea cercetărilor asupra 
schimbărilor climatice.

Protest la Johannesburg împotriva SUA, ca» nu au ratificat proto
colul de la Kyoto. (Foto: epai

Londra (MF) - Al-Qaida 
va continua campania tero
ristă, iar atacurile vor de
veni din ce ta ce mai bru
tale, avertizează ONU. Ata
curile teroriste și armele 
de distrugere ta masă simt 
principatele amenințări.
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Camera și-a majorat cheltuielile Ne protocol
București (MF) - Conducerea 

Camerei Deputaților a aprobat, 
ieri, majorarea cu 12% a bare: 
murilor de cheltuieli de proto
col, această creștere urmând să 
intre în vigoare de la 1 martie, 
a declarat Titu Gheorghiof, se
cretar în Biroul Permanent al 
Camerei.

Potrivit memorandumului in
tern aprobat de Biroul Perma
nent, această majorare este de
terminată de areșterea prețurilor 
de consum și a indicelui ratei in
flației, comunicată de Institutul 
Național de Statistică pentru a- 
nul 2004.

Inflația pe 2004 a fost de 9,3%,

iar pentru 2005 este estimată la 
7%. în ianuarie 2005, prețurile 
de consum au crescut cu 0,8%.

Președintele Camerei Va bene
fica de maximum 1.800.000 de 
lei pe lună pentru protocol la 
primirea unor invitați români, 
pentru ședințe de lucru și alte 
acțiuni.

Director: Comei Poenar
Redactor șef: Adrian Sâiăgaan
Redactori: Viorica Roman, Valentin hteagu, Ina Jurcone, Ciprian Marimit Clara Pâs. Daniel I. lancu, Raluca 
lovșscu, Sanda fîocamciu, loredanq Leah, Mihaela Târna?, Tlberiu Stroia
fotorefkJTttr Traian Mânu
Tehnoredactorii CodnjțaGoța, Atila Kurta, luliana Țața
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face prin intermediul factorilor poștali, la fcfîel- 
ile poștale din teritoriu sau la sedid redacției.
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0 Amenzii* aplicate de inspectorii OPC 
Hunedoara din săptămâna trecută se 
cifrează' la peste 20 de milioane de lei. 
Banii provin din produse oprite temporar 
de la comercializare și din amenzi con
travenționale. S-au verificat tipurile de 
cereale din comerț. (IJ.)

0 Din aprilie elevii claselor a Xll-a din 
județ vor primi spre completare ches
tionare în care își vor exprima opțiunile 
în legătură cu meseriile spre care se vor 
orienta sau cu studiile pe care 
intenționează să le urmeze. Studiul este 
realizat de Centrul Județean de Asistență 
^sihopedagogică. (R.l.)

Deva (L.L.) - Mihai Popa din Buceș sus
ține că din cauza ploilor care au căzut în 
ultima perioadă „casa surorii sale este pli

nă cu apă și. deși am făcut 
cerere de ajutor către pri
mărie și memoriu la pre
fectură, am primit doar un 
ajutor de 2 milioane lei”. 
Pentru rezolvarea acestei 
situații ne-am adresat pri
marului comunei Buceș,

Mărctiș Mărcuș Traian. Acesta ne-
Tralan a informat că „în confor
mitate cu Legea 416/2001 persoana în cauză 
beneficiază de ajutor social, dar poate be
neficia, și a și beneficiat, de ajutor de ur
gență”. Acesteia i-au fost acordați două mi
lioane de lei pentru reparații, dar și oameni 
de la L.416 care să o ajute la reparații. Cu 
ajutorul Prefecturii Hunedoara, i-au mai 
fost acordate și două suluri de pânză pen
tru repararea acoperișului. Ieri, o comisie 
a primăriei s-a deplasat la fața locului și a 
constatat că banii atribuiți nu fuseseră 
folosiți în totalitate pentru reparații, iar 
pânza er» deja vândută.

<

Campanie de vaccinare
Călan (D.I.) - Direcția de Sănătate Pu

blică (DSP) a Județului Hunedoara anunță 
că, având în vedere cazurile multiple de 
rujeolă apărută în ultima'perioadă în ora
șul Călan, în respectiva localitate a început 
o campanie de vaccinare antirujeolică de 
tip catch-up, în care vor fi cuprinși copiii 
cu vârste între 6 luni și șapte ani. Astfel, 
la Centrul de Sănătate Călan va funcționa 
un Centru de vaccinări, cu program Zil
nic între orele 8-18. DSP Hunedoara - De
va va asigura vaccinul și materialele san
itare necesare.

Resemnare și nesupunere printre directori
Față de inițiativa prefectului Vladu, unii dintre cei vizați pleacă capul, alții și-l ridică
Daniel I. Iancu 
E-MAIL: danleLlancu@informmedla.ro

Deva - După cum era de 
așteptat, șefii instituțiilor 
descentralizate din județ, au 
reacționat diferit la convo
carea de ieri a prefectului. 
Unii au primit cu stoicism 
criticile lui Cristian Vladu, 
alții s-au înfuriat pe motivul 
că se încalcă Legea adminis
trației publice locale. De 
parcă ar fi pentru prima 
dată... Despre ce s-a întâm
plat la Prefectură, am încer- 
eat-să aflam de la cei direct 
implicați.

toată suma. Iar dacă demisionez, 
eu rămân și dat afară, și cu 
banii luați. Și mai sunt și alte 
motive”.

Georoeta 
Barabaș, 
director
EXECUTIV AL
AoENțm 

PENTRU 
PROTECțlA 

Mediului 
Hunedoara

Ioan Marcel 
Socol, 
«RECTOR
EXECUTIV AL 
AaaNțe 
JUDEțENE 

pentru Ocu
parea FoRțEi 

o* MuncA 
Hunedoara

„Nu am fost la Prefectură, dar 
am fost sunat de către domnul 
prefect. Am avut o discuție, pe 
care am mai purtat-o și altădată, 
în care i-am explicat dbmmdui 
prefect că cel puțin dintr-un mo
tiv nu pot să-mi dau demisia. Eu 
am urmat niște cursuri (de ma
nagement, master în adminis
trație publică și altele), care, 
conform unui ordin al minis
trului muncii, au fost plătite din 
bugetul asigurărilor sociale, în
cheind în acest sens o convenție 
că nu părăsesc sistemul o anu
mită perioadă de timp. în caz 
contrar, trebuie să returnez

„Doi bărbați șarmanți au în
cercat să mă convingă despre 
moralitatea schimbării, mai pre
cis despre necesitatea trecerii pe 
un post de execuție. Eu le-am 
răspuns că probabil este moral, 
dar nu este legal și ar fi extra
ordinar pentru toată lumea dacă 
ne-am consuma energiile in folo
sul comunității. Eu mi-am asii-, 
mat niște responsabilități de 
care voi încerca și în continuare 
să mă achit”.

Dan
Florcscu, 
DIRECTOR 
«tNERAL AL 
Casei 
JUDEțENE DE 
ASKMJRăRI DI 
SăNăTATE 

Hunedoara

„Este o problemă care nu ar 
trebui să existe., Mi s-a solicitat 
de către prefect demisia, însă i- 
am spus că pentru criteriile pe 
care le are In vedere nu este 
cazul. Nici politic, nici profe
sional. Din punct de vedere

CL Deva a aprobat doar 12,5 miliarde de lei
Daniel I. Iancu
E-MAIL: danlel.lancu@informmedia.ro

Deva - Bugetul local al 
municipiului Deva prevede, 
pentru anul 2005, 12,5 mili
arde de lei pentru retehnolo
gizarea și modernizarea sis
temului de termoficare, insă 
suma necesară se apropie de 
600 de miliarde de lei.

Restul banilor ar urma să fie 
atrași din finanțări guverna
mentale, iii funcție de proiectul 
pe care SC CALOR SA îl va de
pune în perioada imediat urmă
toare. în acest sens conducerii 
societății i s-a solicitat de către 
Prefectura Hunedoara parcurge

Nicolae 
Român

Agricultura - șansa 
pentru blinăstare

Deva (L.L.) - hi noiembrie 2004 
un grup de firme oferea agricul
torilor din județul Hunedoara 

posibilitatea de a 
accesa mult mai 
ușor fondurile 
S A P A R D . 
Agricultorilor 
hunedoreni le 
este oferită con
siliere pentru 
depunerea docu
mentației, ajutor

financiar pentru demararea 
proiectului, dar viitoarea fermă 
va trebui să aibă contract de 
livrare a laptelui exclusiv cu fi
nanțatorul. Deși condițiile impuse 
de finanțator sunt destul de dure, 
Alexandra Indrea, șeful Servici
ului creștere animale de la 
D.A.D.R. Hunedoara, ne-a infor
mat că până la această dată au 
fost depuse 56 de solicitări. în pe
rioada următoare ar trebui să se 
ia legătura cu ofertantul pentru 
a se putea stabili o întâlnire în
tre finanțatori și potențialii be- 
nficiari. Nicolae Roman de la Di
recția Agricolă susține că „tre
buie ca potențialii beneficiari să 
cunoască exact condițiile pe care 
finanțatorul te impune pentru a

rea anumitor etape necesare 
pentru obținerea banilor nece
sari din fonduri guvernamen
tale, stabilite deja prin Ordo
nanța de Urgență 48/2004. Prin
tre acestea se numără și apro
barea de către Consiliul Local 
Deva a două hotărâri referitoare 
la strategia locală privind ăli-
mentarea cu energie termică 
centralizată a municipiului și 
retehnologizarea sistemului de 
termoficare, mai precis moder-
nizarea rețelelor termice.

Cele două hotărâri, votate în 
cele din urmă, au stârnit con
troverse Ia nivelul CL, în re
centa ședință, consilierii PSD 
cerând numeroase explicații su
plimentare.

Mircea 
Muzicaș, 
director 
executiv.al 
DlRECțlEI 
pentru Acri 
CULTURă Șl 
Dezvoltare 
Rural* ~

„Eu nu am fost convocat la 
Prefectură. Nu mi s-a comunicat 
nimic".

politic, nu PSD-ul m-a pus în personal nu consider că aș avea 
această funcție. Postul a fost -vreo chemare spre politică”,} 
scos la concurs, iar eu m-am lup
tat la București cu doctorul Hi- J
eseu, după care conducerea ju-' *■■■■■■■■ m)HA|L 
dețeană a PSD a declarat public Rudeanu. |
că nu mă susține. Iar din pimct director
de vedere profesional nu con- executiv al
sider că am greșit cu nimic”. DWECțiEi 3

politice”.
Ioan Niator, 
DIRECTOR t 
EXECUTIV al. tv 
Casei 
JUDEțENE DE, 
Pensii 
Hunedoara

“Am fost astăzi (n.r. - ieri)
„Am participat și eu la o dis-, 

cuție, la fel ca mai toți directorii 
de instituții din județ. Domnul 
prefect ar dori să găsim o soluție 
de compromis, fără demisii și 
fără demiteri. Practic, ni se qere 
să trecem pe un alt post posibil 
în cadrul sistemului. E o soluție 
pe care eu o'accept. Nu ină 
cramponez de o funcție. Sunt 
niște realități, probleme prin ca
re am mai trecut, mai ales că eu

chemat la Prefectură, însă nu m| 
s-a cerut demisia. Am fost în’ 
trebat dacă sunt funcționar pu- 
blic și dacă există vreun post 
liber în cadrul Direcției. Am
răspuns că nu, și mi s-a spus să 
mai țin legătura cu domnul pre
fect. Totuși, mi s-a părut puțin 
incorect să fiu chemat la res
pectiva discuție

termoficare
în acest sens

„Valoarea totală a lucrărilor 
pentru retehnologizarea sis
temului de termoficare în mu
nicipiul Deva se ridică la 
aproape 600 de miliarde de lei”, 
a declarat loan Cristea, direc
torul CALOR.

„Din fondurile CL, în acest an 
nu au fost prevăzute decât 12,5 
miliarde, însă numai pentru iu
locuirea rețelelor de apa, in car
tierele unde există cele mai mul-
te apartamente branșate încă la 
sistemul centralizat, sunt nece
sare aproximativ 200 de miliarde 
de lei. De aceea este nevoie să 
ne unim eforturile pentru a pu
tea obține banii de la Guvern”, 
a. mai spus directorul loan Crisr 
tea.

Dispar tatoto
Deva (L.L.) - Din 1950 un 

număr considerabil de sate 
din Hunedoara au dispărut 
sau nu mai sunt locuite: 
peste 40. Cauzele sunt mul
tiple. înainte de 1989, depo- 
pularea satelor a fost provo
cată de industrializarea for
țată, dar după anul 1989 
procesul-a fost continuat 
de...indiferența autorități
lor.

Revista Miorița, sub di
recta îndrumare a profe
sorului etnograf Marcel 
Lapteș, va încerca să tragă 
un semnal de alarmă pen
tru sensibilizarea celor ce 
pot contribui la încetinirea 
Repopulării satelor.

Poza cea mai haioasă!
Premiul CeL mare: 1.000.000 lei

Cele mal reușite fotografii vor apărea ta nu
merale de sâmbătă ale Cuvântului liberi

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

Perioada desfășurării concursului: 
11 ianuarie - 31 martie 2005

Fotografiile se vor trimite, împreună cu o scurtă 
explicație și talonul de participare, pe adresa 

Cuvântului liber: Deva, Str. 22 Decembrie, 
nr. 37 A (In clădirea CEPR0MIN, la parter), 

pentru Viorica Roman; sau pe 
E-MAIL: viorica.roman8informmedia.ro.
Informații suplimentare: 0254-211.275.

TALON DE CONCURS - 17 fDb. 
Nume ........................................................
Prenume ..... __________ ________

Telefon .. .. ... .. .................... .......
Sunteți abonat?

mailto:danleLlancu@informmedla.ro
mailto:danlel.lancu@informmedia.ro
viorica.roman8informmedia.ro
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PRO TV ANTENA 1 ACASĂ
730 Junta TVR Sport Meteo 
745 Aganfl» 2 fiH un sfert 
920 Ond minute da 

cutai Reatator Cor
nel Mihalache

930 Teleshopping 
1030 Awrpremiert 
10:10 Doctor Bata 
1130 Portul ntiraoofelor 
1155 Eurodspear 
1230Sta da-5stela 
1330 Sănătate ptaru toți 
1330 Dasane «timate: Yo-Gi- 

13 Oh
1430 Jurnal TVR Sport Meteo 
1430 Teleshopping 
1530 Dtocoto as hartă
1530 Akzente. Emisiune 

limba germană
1655TVRto<flrect 
1720 Vteța cu Bruta. Cu: 

© Bonnie Hunt, Mark 
Derwin, Samantha 
Browne-Walters. Regia: 
John Bowab, Bonnie 
Hunt

1830 Portul miraaMor 
1840 Sperante to ring 
4*50 Tragerile Jota și Into

1930 JumtaTVR Sport Meteo 

UH Sa» odată un cătat
■ ©(western, SUA 1979) 

James Caan, Jane 
: Fonda, Jason Robards, 

Richard Farnsworth. Re
gia Alan J. Pakula. 
Nominalizare la Premiul 

C. Oscar, pentru cel mai 
bun actor torn! secun- 
dar-Richard 
Farnsworth.

22:15 Garantei 100%.
i Povești despre oameni 

simpli care au refuzat 
să « resemneze șl cu 
tovtațl mari perso- 
nalităp' ale culturii 
române. Moderator 
Cătălin Ștefănescu 

2345 Jurnal TVR Sport Meteo 
2345 Ostatidi (thriHer, Cana

ri da, 1988). Cu: David 
Wemer, Mkhael Iron
side, Kate Vernon

130 dnd minute de cultură 
140Felcty
230 Jurnal TVR
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730 Știrii» ProTv. Ce s»to- 
.aoctotn r 

9:10 Omul care aduce cartea 
*15 TMr șl naMftt (re- 
©luare) 

1030 Doctorul d» suflet*
©episodul 15 

1145 Zâmbete toteo pastilă 
12:15 La Bloc (reluare) 
1330 Știrile ProlV 
1345Distratul (comedie,

«Franța, 1970). Cu: 
Pietre Rkhard, Marfe- 
Cu str Barrault 
Bernard Blier. Pietre 
este un tip cam dudat 
ți groaznic de aiurit, 
ața încât mama tal 

lyc Malaguet are 
de ce să fie togrijorață 
M ceea a ri- 
itotu! firiui ei adorat 

1630 Tânăr ți nefctițtft, 
©episodul 2405, Cu: Eric 

Braedeh, Joshua Mor
row, Laureen Bell 
Doug Davidson, Refer 
Bergman, Heather Tom 

1730 Știrile ProTv. Vremea ’ 
1745 Teo 
1930 ȘtHe ProTv. Sport 

iO^lngcriiU Charite 
-©(acțiune, SUA 2000).
- Cu: Cameron Diaz, 

Lucy Liu, Drew Barry
more, Bill Murray 

2£15 La Bloc 
23X0 Știrile ProTv. Sport 

Dinastia Caropionflor 
2MP Renegatul episodul 5.

©Cu: Lorenzo Lamas, 
LQ. Jones, Geoffrey 
.Blake, Mike White, 
Kent McCord 

045 ȘtHe Pro TV 
145 Distrată (comedie, 
H Franța, 197D). Cu: 

Pierre Richard, Marie- 
Christine Barrault 
Bernard Blier 

330 Zâmbete totr-opastfiă 
(reluare) 

430 Doctoral de suflete 
. ©(reluare) 
530 Renegatul, episodul 5.
©Cu: Lorenzo Lamas, 

LQ. Jones, Geoffrey 
Blake, Mike White
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7,OOOboorrotor 
ai Sanda Monte.

830^mM 

do (Uri 
1030 h gura presta

(reluare) 
1130 Concurs

ktaKbr 
1230Sue 
' ©Thomas 

1330 Observator cu Simona
Ghirghe 

1345 Mta Utorta
Q(retaare) 

1630 Obsarvator 
1645Vhrere-

©A tril cupaaiuM. 
Cu: Edoardo Costa, 
Giorgio Ginex, Edoar
do Veto, G iudrtte 
Saftarini, Lorenzo , 
Clompl Donatella 
Pompadur, Elisabeta 
De Palo

1745 9595-Tetowfă casă 
fad

1855 Mateo 
1930 Oboaraator cu Atestan-

dra Stoicescu ți Lucian 
Mândruță. Sport Meteo

MtfCcțmaraiiiieinwne 
, Q (thiSer, Canada, 2000).

. , !Cu: Lesăe Hope, Nota 
Auguston, Gabriel Ho
gan, Dean McDermott, 
Mamie McPhail Bazat 

? >;pe o poveste adevărată. 
1993, Ajunul

-. Crădunuk*... Karen și 
• Phil Lewis trăiesc cel 

cumpăt coșmar, 
băiețelul lor, nou- 
născut a fost răpit din 
maternitate de o ața- 

? A* zisă asistentă. Jane 
^'MdQntey, o pofițistă 

netofricată, pleacă to 
urmărire» răpitorului 
sperând să nu ajungă 

2Jvprea târziu
Ig» Marts Tta Show 
SMObțitatorai Lsfllla

Mohfnpmtacu

030 Comedia animaiefor 
130 Concurs Interactiv

530 RNWM adevărate (re
luare)

630 Iubirea me* păcatul
0 (reluare)

730 Pădurea blestemată
©(reluare)

8:15 Rfa (reluare)
10:15 Extaregante Anastasia 

©(reluare} 
1130 Șapte femei. Cu: Gio- 

©vanna tonei I
Lacerda, EHane Giardini, 
Daniela Escobat. Sama
ra 

1230hgerul nopți. Cu: Ce-
© sar Evora. Angelica 

Rivera, Jorge Salinas 
13:15 Răzbunarea :u:

© Gabriela Spank, Josâ 
Angel Llamas 

14:15 Pfska săbatidL Cu:
B Marten e Favela

1530 iiitirea mea, păcatul.
©Cu: Yadhira CariHo, Ser- 

gio Sendel 
1630 Pădure» blestemată.

©CU: Edith Gonzălez
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730 CotogM dudM»nltor 
7:30 Nemuritorul 
830 Ttaeshoppihg 
830 CaZar șl tipar
930 tata 

1030TonomtaDP2 
1130 Chd minute de cutară 
11 >45 Pasiuni 
12:40 Euro-dfcpacar 
1245TeleVlnede la Ck^.

Mahazin Infern w 
1330Teteshophg 
1430 Nenufari 
1430 CatogU dudltytilor 
1530 împreună to Europa:

Emisiune to limba 
maghiară 

1630Tribuna Pardkielor Par-
lamentare

t 
ț

1630 Ond minute de cultuă •;
1645 Jurnal TVR Știri, sport, 

meteo
• i 1730 Rebel

I
«

I
.1

I

1735 Emxfapecar
1830 Jurnal Euronews Ver

siune to limba română 
1*15 Ond mlnuto de cultură 
1830 Sănătate naturistă.

Prezintă Ana Maria 
Lazăr.

1930 Maria Bonito

■ 730 Tmshopping 
! 730Monr
; 755 Sport se Horentina 
I 830 Tettohopplng
: 830 Ed

93( za si putere
! ©(SUA 1987) Cu: Susan 

Flannery, John McCook, 
Ronn Moss. IMnsor 
Hannon Reaia: Lee

. Phillip Bell, William J. 
Bell

1030 Kansty Show 
1055 Cbp Art 
1130 Monica
1230 l.*vintz> predntă 

; 1230TriHMpptog
1255 Bani la pau 
1350 Teleshopping
1435 Ed 
1530 Foos
1535 uragoste p putere 

©(SUA 1987) Cu: Susan 
Flanner John McCoo 

1550 Camera rte its 
1630 Trifcniți to NATO 
1650 tasty Show
1830 Focus Prezintă: Magda 

Vasilu Rtbrica Sfnrt
1930 taOtttaitetav* 

VHmoi

i

«

l

i 
s 
i

i

1

Cu: Barbara
■ Y^Mori, Eduardo Santema- 

rina, Ana Martin, Jaque- 
line Bracamontes, Se
bastian Rulli. Josefina 
Echanove, Antonio 
Medeân
Data ori femei* De 3 

'VfjȘx femeie prezintă tele
spectatorilor cariera un- 

;..,^or femei de succes dn 
' România, femei inde

pendente financiar,

g si* Cu: Norius Batista, 
j Juan Pattio Raba, IGara, 

Hilda Ahrahamz, Dora
■ Mazzone, Saul Marin, 

Ludano D" Alessandro, 
Crisol Carabei Gustavo 
Rodriguez, Mayra Ale- 

’jandra
130 Răzbunarea 
©Cu: Gabriela Spanie, 

Josă Angel Llamas, 
Maria Helena 
Doering

! Șlhlumea adâncurilor

< 2438 Bugetul meu
; MUumaUlVR

2^JumaU Euronews pen-

i 
r
i

î

i

■ -,T
J.

' i
»

■' tiv România 
Bal Dortoță (dramă capro- 
AOducție, 1992) 
2|30 Vimarorol

Orații le Raymond - 
O Flori săltata (dramă, 

, OSUA 1999).Gr Daryl 
SaHannah, Eric Roberts,

Clea Duvall Regia Mefc-
■ sa Painter. Uneori, pen

tru a putea merge mai 
-departe, oamenii simt 
•nevoia de a ști care le

:. simt victimele. Cete trei 
personaje principate ale

. "filmului, interpretate de 
\ unii dintre cei mai 
-cunoscuți actori ameri

cani
345 Marte Bortite (reluare) 
435 Mtoorităfl stto trei do

taturi (reluare)

y

i 
i 
i.

î

r 

t

21» Vedeta b mftri
2200 Trăsniți to NATO.
2230 Focul plus Cu: Cristina

Jopescu- Rubrica Sport 
prezentată de Letiția 
Enache. FOCUS Plus 
reprezintă jumalul-sin- 

. tezăalzăei, la Prima 
• Tv.

23rt5 Departe de Broadway

f

I

I

l
I

8X0 hgtefilri Charite: th 
Ugoana mare (acțiune, 

SUA, 2003).
950 Locuri to Inimă ■ 
O (dramă, SUA 19841C ! 

1145 tos urmate fratelui meu • 
© (comedie, Canada, 

2004). Cu: Steve Byers 
1335 Rad Hot ChW Peppers 

LiveatSlan Astte 
Concert Angfla. 2003 

1435 VN» In
OKfamă, coprottacție, 

2002). Cu: Julie Delpy, 
Shirley HendetSon

1690 Dragoste nebună 
(comedie, SUA 2003).
Cir Laura Hamit

18:11 ngi I Cfafle: to 
©goana mare (acțiune

SUA 2003) 
2030SilWul(a)medie SUA

B 2003). Cu: Terence 
Stamp. Billy Zane, 
Eliza Dushku. Regia: 
Gorman Bechaid.

2130 Torrente 2:
© Misiune to Marttela 

laruune. Spania. 2001). 
23:10 Calea spre mlntaite 

nama A nia/Spaniu, 
2001).

130 Un ban dnsM nine-
I; „ SUA 2001). Cu: 

Vince Vaughrt Jon 
Favreau

1

f
4-

V

î

07 45-UUO ubsen/ator
Deva (r)

16.35-16.45 Știri pe scurt 
22.30-23.00 Observate-

0930-1130 Reluarea emM- 
unilor de miercuri 

2030 Știrile TELE 7 Deva 
20.10 4EVER OUNG-emi- 

>m pentru tineret 
213 ‘ •blid
21 1 (EVER YOUNG 

(partea tal-a)
2150 Știri- TELE 7 Deva (i).

12.15 Misterele părintelui 
Dowfing

. 13. . Hire lui McLeod
1430 Barbara Taytorjhad- 

fotri: Si fH te! mai bun 
(dramă, SUA 1992) 

15^ Crimă fără condamnare 
(suspans, SUA 2004)

< 1730 Spirite neliniștite ffan-
tastic. Canada, 199)

19.15 Magica legend <■ 
spiriduțitor (fantastic, 
coproducție, 1999)

12130 Fiicele lui McLeod 
2230 Brigada de poliție

< 23.00 Joidan
0030 O mamă în plus (tonă, 

M. Britanie, 2002)

1SIOVERY
j >

O (thriller, SUA 2001). Cu: |
Morena Baccarin, Brad 
Beyer, Forbes Mardi. 
Regia: Daniel Kay. Gnd 
tineri, patru băieți șl o 
iată, încearcă să dea 
sens vieții lor. Darin 
-dramaturg care aspiră 

’■ la succesul pe Brodway- 
ți Rebecca -actriță to 
devenire care visează la 
glorie

130 Șapte seri cu 
Adriana

130 Focus 
230 Bani la mu 
330 Clubul de noapte

/

930 Schi acrobatic 1030 Snow 
board: Cupa Mondială 1030 

j Biation 1130 Biatlon: Cupa 
Mondială, la Poidjuka, Slovenia 
1330 Omnisport WATTS (re
luare) 13:15 Schi forat Campio
natele Mondiale, la Oberstdorf 
1545 Schi fond 1730 Schi 
fond: Campionatele Mondiale, 
la Oberstdorf, Gi irnroMh 1830 
Fotbal de sală Olanda'- Cehia 
(Sve) 2030 Biation: Cupa Mon
dială, la Poidjuka, Slovenia. 
Feminin, sprint (rezumat) 2030 
JSIXSSSSS:

■ Spania (live) 2230 Snooker. ! 21M f*nefc tal 1*** 
Mastersul, la Londra, Marea • Winifred Wagner 
Britanie (live) 030 Știri: Ediția ; 2230 Detectivi ariminaliști 
specială a știrilor 2330 Dosarele FBI

t

1430 De ce dau greș Servici
ile Secrete, Atac sur
priză

1530 Aventuri sfanarine 
1630 Zrua-Z (color)

‘ 1730 istorii neetacidate, Cine 
a uds-o pe Marilyn? 

1&00 Aventuri la pescuit cu 
Rex Hunter

: 1830 John Wflson și un safari 
cu urafița, Zambia

. 1930 Mașini extreme

f

I
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El Drumul eu leagă localitățile Feregl țl
Poiana Răchlțelll a fost din nou blocat 
pe o distanța da doi km din cauza

Ă zăpezii. Pe toate drumurile județene e-au 
'W tfflprfiștlat Ieri materiale antiderapanta.
' (C.P.)

B Poate 1,000.000 do flori vor fl plan
tate Tn aceasta primăvară în parcurile șl 
aleile municipiului Petroșani, declara pri
marul Carol Sobrelor. Plantele var fl 
schimbate periodic, pentru ca edilii 
orașului vor o schimbare radicala de 
Imagine a orașului lor. în națiune vor fi 
angrenați lucratorii de la sera șl c a care 
lucrează în folosul comunității. (IJ.)

Informații despre aderarea la UE
BCC vor fl de acum zona tampon între ce este și ce va fi

Lipsi de bani pentru adopții
Deva (IJ.) - Apărut la 1 Ianuarie, (Mi

elul Român pentru Adopții nu pi-a Început 
activitatea din lipsă de fonduri. Fără aă 
albă prevăzut pentru acest an, instituția 
nu a putut fl organizată. Căutând prin res
turile de buget, s-au găsit pentru 2005 doar 
13 miliarde de lei. Din acești bani, mai 
puțin de jumătate de miliard ar fi alocat 
pentru județul Hunedoara. Pentru că Ia 
nivel național vor fl angajate doar 25 de 
persoane, oficiul nu va avea și in județul 
nostru locație, ci va fl arondat alături de 
alte trei județe. De câteva zile a Început 
transferul de personal de la alte instituții 
care să asigure funcționarea ORA până In 
momentul în care vor fl ocupate posturile 
prin concurs. Printre sarcinile angajaților 
ORA se numără și organizarea registrului 
național de adopții. Potrivit legii regimu
lui juridic al adopțiilor, acestea pot fi deru
late prin Direcția Județeană pentru Pro
tecția Copilului Hunedoara.

INA JURCONE
EMAIL: InajurooMSInfoimmedla.m

Vața de Jos « Pe parcursul 
a două zile de la începutul 
săptămânii, reprezentanții 
Birourilor de Consiliere 
Cetățeni din Județ au partici
pat și semnat un PrMocdl de 
Partcneriat pentru coor
donarea cotnunieArii pe teme 
ei opene cu Asociația 
Jiatinnală»a Birourilor de 
Con» iffe re'pentru Cetățeni 
(ANBCC) șiDelegatia CE.

Protocolul de Parteneriat sem
nat reprezintă un efort comun 
de a asigura accesul cetățenilor 
la informație europeană care Bă 
răspundă nevoilor și intereselor 
lor specifice, atât înainte, cât și 
după momentul aderării ca va 
avea loc în anul 2007.

Planul de acțiuni ce stă la 
baza Parteneriatului va fi pus tn 
practică de rețeaua Celor patru 
Birouri de Consiliere pentru 
Cetățeni din țară.

„Birourile. noastre, mai 
adaugă sursa citată, vor pregăti 
hunedorenii pentru aderare. în

Impozitul pe tranzacțiile Imobiliara
Deva (C.P.) - Impozitul de 

10 la sută pe tranzacțiile 
imobiliare pentru persoane 
fizice va fi aplicat doar 
vânzătorului, chiar dacă În
străinarea locuinței se face 
prin intermediul unei 
agenții imobiliare, au de
clarat surse din Ministerul 
Finanțelor Publice.

Noul plafon de impozitare de 
10 la sută, care va fi introdus 
de la 1 aprilie 2005, și va fi apli
cat la diferența dintre prețul de 
cumpărare și cel de vânzare a 
imobilului, se aplică doar 
vânzătorului.

Dacă un proprietar persoană 
fizică își va vinde casa după mai 

general, consilierea pe care o 
acordăm noi se axează pe 
răspunderea la întrebările ce 
vizează pensiile, munca, taxele, 
drapturUe și responsabilitățile 
civile.

înainte și mai ales după data 
de 1 ianuarie 2007, Birourile de 

Alin

mult de trei ani de la achiziție, 
atunci este scutit de plata im
pozitului la momentul vânzării 
casei. în cazul în care au fost 
aduse îmbunătățiri locuinței, 
vânzătorul beneficiază de o de
ducere forfetară de 5%.

Impozitul va fi calculat și 
reținut la administrațiile finan
ciare unde se află imobilul tran
zacțional, unde de altfel poate fi 
verificată și data de achiziție a 
casei. Agențiile imobiliare, nu 
vor plăti acest impozit de 10 la 
sută, ci doar impozitul pe venit.

De asemenea, impozitul pe 
tranzacțiile imobiliare efectuate 
de persoanele juridice se va 
mări de la 10 la 16 %, începând 
cu 1 aprilie 2005.

Consiliere pentru Cetățeni vor 
răspunde întrebărilor cetățea
nului român, in domenii precum 
libera circulație a persoanelor, 
recunoașterea calificărilor pro
fesionale și recunoașterea asi
gurărilor sociale.

în următoarea perioadă vor 
exista dezbateri cu cetățenii în 
W
jfote nranaahd să aducem in
formația uropc - cit mal , 

aproape de a, a .. *

ratarfle europene, arătând 
fel ram fl afectați 
vieții de denii, 

fam MoțicA, 
Vaț* de Jos

w

comunitățile in care funcțio
nează Birouri de Consiliere pen
tru Cetățeni, o dezbatere pe 

timp de trei luni, cu par
ticiparea echipei de proiect AN- 
BCC, a echipei Biroului de Con
ciliere pentru Cetățeni din lo
calitatea respectivă, a au- 
toritățilorJocale și a cetățenilor.

Deva (I.J.) - Doar puțin 
peste 50% din volumul total 
al depozitelor bancare sunt 
garantate de către Fondul 
de Garantare al Depozitelor 
in Sistemul Bancar. Potri
vit regulamentului nr. 4, de
pozitele ce sunt garantate 
trebuie să Îndeplinească a- 
numite condiții, declară 
surse din cadrul BCR Deva. 
Plafonul de garantare vala
bil pentru 2005 este de 
10.000 de euro/persoană. De 
la miStoQul anulul 2004, în
tre depozitele garantate de 
stat sunt incluse și cele 
constituite de IMM-uri și 
microîntreprinderi, in limi
ta plafonului în vigoare. 
Valoarea acestuia va fi ma
jorată la 15.000 euro în
cepând cu 1 ianuarie 20dh, 
respectiv 20.000 euro din 
2007. Hotărârea a fost luată 
pentru că fondul a plătit de
ja către 6 bănci intrate în 
procedura de faliment sume 
importante, instituția recu
perând creanțe doar într-o 
cifră mal mică'decât plata 
efectuată.

forint

liră sterlină

37 2Q0 $6.600 28.400 29-900 _ 53~30C

^decesele de schimb valutar din Dwâ
36.500 38.000________ 27.500 29.000_________50.00

37.000 37.800 28.000 28.800 53.00

franc elvețian
24.466

franc elvețian forint

BanePost
BRD_____________
Banca Transilvania 
Raiffeisen Bani 
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0 La Deva, lucrători ai Biroului 
Investigații Criminale au efectuat o 
acțiune pe linia persoanelor expulzate. 
Cu această ocazie au fost identificate 
două persoane: Marius C. și Alexandru 
C., ambii din Deva. Primul este expulzat 
din Franța, iar al doilea din Spania. Ambii 
au fost ampretațt, fotografiați și audiați. 
(V.N.)

& „Traficul de ființe umane" a'fost 
tema unei ședințe de prevenire, organi
zată la Golegiul Tehnic Anghel Sallgnj? 
Simerla, de IPJ Hunedoara, ta colaborare 
tsj Fundația .Conexiuni” Deva. Au partici
pat 90 de elevi și cadre didactice. (V.N.)

■’•

E3 Lflcrfitori ai Biroului de Investigații 
Crimlnaie; Petroșani au efectuat o 
acțiune pe linie de mandate penale șl 
urmfirtți general. Intre alții, a fost depis
tată șl Rodica Callan, de 33 de ani, din 
Pui, caro ara de executat închisoare pen- 
tru amenințare.

».»‘4 'W'J

> /
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■ Aslstflțl social din 
pDeva cartuș 1 prestează orele^ 
. de muncă Obligatorii pentrutJÎ 

a primi ajutorul social. wj 
(Foto: Troian Mara^H

m gripează

Tiberiu Stroia 
tltwriu.strola@lnformm8dla.ro

Numai ce se ambală puțin Vasile Blaga, 
marele șef de trib al Poliției Române, și o 
parte dintre capii polițiilor județene au fost loviți 

de boli care mal de care mai incurabile. Și bare, 
din superpolițiștii care, mai ieri, se bateau pe 
burtă cu capii lumii interlope din județele respec
tive, astăzi, s-au transformat în bătrânei numai 
buni de pensionat.

Valentin Neagu
E-MAIL: valentin.neagu@lnformmedla.ro

Deva - O manifestare de 
amploare de promovare a cli
matului de afaceri, a 
potențialului economic și 
investițional se va organiza 
mâine și poimâine la 
Prefectura Județului.

Chestia asta cu îmbolnăvitul nu este o nou
tate în România. Avem zeci de cazuri de 
persoane sus-puse care, odată ajunse în fața 

instanjKi.-s-auJoarit ei. aMB-ita diverse boli. Și . 
eă suportă orice numai detenția nu. Și după câte 
se pare, acest obicei a fost preluat și de polițiștii 
care se simt acum cu musca pe căciulă.

Timp de două zile, la Deva se 
vor desfășura mai multe acțiuni 
menite să promoveze potențialul 
economie și investițional al

județului Hunedoara, precum și 
climatul de afaceri din zonă. 
Acestea sunt organizate de 
Centrul Român pentru 
Promovarea Comerțului, în 
colaborare cu Prefectura 
Județului, Consiliul Județean și 
Camera de Comerț și Industrie 
Hunedoara.

La manifestări sunt invitați 
să participe reprezentanți ai 
conducerii Ministerului 
Economiei și Comerțului, ai 
ambasadelor și consulatelor din

Brazilia, Filipine, Italia, Nigeria, 
Rusii Ungari” Turcia, Ucraina, 
Spania, precum și ai peste 30 de 
firme din zonă. Acestea vor 
debuta eu un seminar cu tema 
„A face afaceri in județul 
Hunedoara”, în cadrul căruia 
vor fi prezentate aspecte privind 
avantajele și potențialul eco
nomic al Zonei pentru mediul de 
afaceri și investițional din 
străinătate. De asemenea, 
reprezentanții ambasadelor 
străine vor avea ocazia să

informeze firmele hunedorane 
asupra oportunităților de afaceri 
din țările respective, în vederea 
dezvoltării schimburilor comer
ciale reciproce.

Programul cuprinde și vi
zitarea unor firme reprezenta
tive și obiective de investiții din 
județ: Macon Deva, Marmoșim 
Simeria, Favior, Chimica și 
Uzina Mecanica Orăștie. A 
la Castelul Huniazilor 
Hunedoara va evidenția ;și 
potențialul turistic al rene!.

Re de altă parte, e adevărat că ministrul 
Blaga susține sus și tare că respectivii 
polițiști vor fi cercetați la sânge. Sper numai să nu 

fie vorba de sângele ăla care apă nu se face. Și să 
vedem și noi cine au fost cei care au protejat 
rețelele de crimă organizată din România. Pentru 
că, altfel, totul va rămâne așa cum am zis. Adică 
vorbe-n vânt...

Mal multe omoruri
Deva (V.N.) - Dintr-un document al 

Parchetului de pe lângă Tribunalul Hune
doara reiese faptul că în 2004 procurorii au 
soluționat 49 de cauze de omor, ceea ce 
înseamnă o creștere de 13,9% față de anul 
anterior. Când este vorba însă de numărul 
inculpaților trimiși în judecată, creșterea 
este de 32,2%. Pentru asemenea infracțiuni 
au fost trimiși în judecată și 2 minori care 
au comis fapte deosebit de grave. Un elev 
din Petroșani a aplicat 20 de lovituri cu 
cuțitul unei femei, în apartamentul căreia 
a intrat pentru că era prietenul fiului ei.

Este un gest extraordi
nar să donezi sânge 

pentru că poți contribui 
Ia salvarea unei vieți 
omenești. Nu am donat 
niciodată sânge, dar, 
dacă aș ști că o persoană 
are nevoie de transfuzie, 
nu aș ezita nici un 
moment
Oloa Ciocan, 
Deva

u am donat sânge 
până acum, dar aș 

accepta să ajut o per
soană care ar avea 
nevoie de transfuzie. Cel 
mai important lucru pe 
care-1 poate face cineva 
in această viată este să 
contribuie la salvarea 
unei vieți omenești. 
Viorica Zarescu, 
Deva

Adona sânge pentru 
bani nu este etic, dar 

te ajută să trăiești, 
Subvenția care se acordă 
celor care donează sânge 
este infimă, dar cred că 
oricine ar fi de acord să 
doneze pentru a salva 
viața unei persoane 
aflate în pericol.
COSTEL ZARESCU, 
Deva

Înainte de a denia sânge, 
trebuie să fii perfect 

sănătos. Dacă aș înd^di- 
ni toate condițiile, nu m- 
aș da înapoi de la un ast- 
fel de gest. Lumea ar tre
bui să fie conștientă de 
importanța donației și să 
nu o facă doar pentru 
bani.
ANONIMă, 
Deva

ju am donat niciodată
< silng< dar este mi 

_ st deosebit de nobil 
pentru că poți salva 
viața unei persoane ■ 
aflate în pragul morții. 
Dacă lumea ar fi 
conștientă de importanța 
gestului său, ar fi mult 
mai mulți donatori. 
Doina, 
Deva

Rade la Laponi
■ Lupeni (V.N.) - Centrul vechi 
al municipiului Lupeni a fost 
împânzit, marți, Intra orele 6,30 
și 10,30, de polițiști, fiind organi
zați o razie, la care au participat 
21. de polițiști. Au căzut în plasă 
mai mtâți recidiviști urmăriți și 
„autori necunoscuți”. între 
aceștia, se află Ion C., 25 de ani, 
și Marius S., 32 de ani, ambii din 
localitate. Ei furaseră un banco
mat în valoare de 20 milioane de 
lei. Cu acest prilej a fost identifi
cat și Petrică C., de 17 ani, elev 
la Gr. Șc. Industrial Minier din 
localitate, care a spart dula
purile din atelierul-școală, de 
unde a sustras mai multe scule. 
Tot cu ocazia raziei, au fost iden
tificați și reținuți 2 recidiviști, 
pe numele cărora existau man
date de executare a unor pedepse 
cu închisoare emise de Judecă
toria Petroșani. E vorba de 
Gabriel S„ 28 de ani, și Nicușor 
C., 26- de ani, ambii din Lupeni. 
Ei au de executat câte 3 mii și 6 
luni pușcărie pentru comiterea 
infracțiunii de furt calificat.

t-
>

Mobilier la comandă
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0 Cristina lonsseu va participa, Th 
această săptămână, la București, la 
consfătuirea arbitrilor divizionari, după 
care va susține o serie de teste teore
tice și probe practice. Arbitra din Vulcan, 
purtătoare a ecusonului F1FA, a declarat 
că speră ca anul acesta să primească cât 
mai multe delegări de la AFA și că dorește 
să le arate bărbaților că și femeile știu 
cu ce se „mănâncă* fotbalul. (C.M.)

0 Jucătorul divizionarei B, Industria 
Sîrmei Cîmpia Turzii, Constantin Doicaru, 
înjunghiat luni seară, într-un tren care 
staționa în Gara Brașov, a fost supus 
unei intervenții chirurgicale și se află în 
afara oricărui pericol. Agresorul, Nico- 
lae lancu, în vârstă de 31 de ani, a fost 
reținut de polițiști și este cercetat pen
tru tentativă de omor, riscând o 
pedeapsă de până la 12 ani de în
chisoare. (C.M.)

CS Deva a Mm la Br
Brad (C.M.) - Divizionara B, CS Deva, 

a obținut, ieri, a patra victorie consecu
tivă In partidele amicale de verificare, ta-

Q
vingând In deplasare ou 
scorul de 1-0 formația Au
rul Brad.

întâlnirea a fost con
trolată, In prima repriză, 
de deveni, după cane In 
partea secundă, când tere-

Glgl Ștefan ' nul a devenit extrem de 
greu, meciul a fost mai e- 

chilibrat, dar n-a mai semănat a fotbal.
Singurul gol al partidei a fost înscris de 
Gigi Ștefan (min. 28), care iși consolidează 
titlul (te golgheter al echipei ta meciurile 
amicale de pregătire din această iarnă.

Antrenorul Romulus Gabor a început 
meciul cu formula: Ravoveanu - Ceaușu,
Negrilă, Bumbac, Hațegnn - Vălășuteanu, 
Velea, Tănase, Cojocari - Păuna și Gigi 
Ștefan, rulând apoi întreg lotul de jucători. 
Următorul amical al CS Deva se va dis
puta sâmbătă Împotriva echipei locale Tri
cotaje.

Contra la Poli Timișoara
Timișoara (C.M.) - Jucătorul echipei 

Atletico Madrid, Cosmin Contra, a fost îm
prumutat, până; pe 30 iunie, la gruparea 
Poli Timișoara. „întotdeauna am spus că 
voi reveni la Poli la un moment dat, a fost 
visul meu să mai joc la echipa de suflet. 
N-am crezut să fie atât de devreme. Nu vin 
să mă retrag, ci să îmi relansez cariera”, 
a declarat Contra. Fostul fundaș dreapta 
al naționalei s-a alăturat lotului echipei 
Poli Timișoara, aflat intr-un turneu de 
pregătire ta Cipru. Contra speră ca odată 
cu revenirea in Divizia A să intre ta a- 
tenția antrenorului echipei naționale a 
României, Victor Pițurcă. „Și acesta este 
un gând de-al meu, un motiv pentru care 
am ales să revin ta România", a spus Con
tra, care a adăugat că a ținut permanent 
legătura cu Viorel Moldovan de când: aces
ta este ta Cipru cu Poli. După expirarea 
împrumutului la Timișoara, Contra se va 
întoarce la Atletico Madrid, grupare cu 
care are contract până ta 2007.

<
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Preț/ziar pentru abanament

1.923 lei

Localitatea

Telefon (opțional)
r

A

i

• Decupează și completează talonul.
• Achită pita mandat poștal sau direct la sediul redacției suma 
pentru abonamentul ales, trecând următoarea adresă: SC Inform 
Melfa SRL, redacția Cuvântul liber, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, 
COd 300166.
• Dacă ai optat pentru un abonament pe minimum 3 luni, tri-

1 irite cuponul din ziar completat cu datele tale, la aceeași adresă 
pentru a intra In concursul nostru.
• Poți primi ziarul acasă, prin poștă sau SI poți ridica de la cel 
maz^apropiat chioșc de ziare din cartierul unde locuiești sau lu
crezi.
• Penfru mai multe detaHi, sunați Ia 211275.

50% Reducere Economisește cu abonamentul Cuvântul liber-

Abonează-te acum!

Numele

Prenumele

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Darii ta abonezi pe minimum 8 luni intri 
automat în concursul special de Paști.

' ' ' . -r.

i
GRATUIT, bi flecare vineri primești ! 

cel mai complet supliment de !

igJURNAL
SE

Meciul speranței, disputat 
marți seară, pe stadionul Nou 
Camp din Barcelona, intre 
selecționata FIFA, care 1-aavut c 
aider pe Ronaldinho, și echipa 
ÎUEFA, condusă de Șevoenko, a 
fost câștigat de formația brazilia-

CSS Deva la naționalele de judo
Șante sportivi ai clubului devean s-au calificat la faza finală a campionatului national
ClPRIAN M*IW ’

Mircea Sîrbu, inspector DSJ
Deva - Mai mult de 

jumătate dintre sportivii le
gitimați la CSS Deva care au 
participat la etapei» zonale 
ala Ctunittanatiilui Național 
de Judo au obținut califl- 

petițtei, deși au concurat la 
categorii superioare de 
vârâtă.■■ ‘ . • ■ • * •
; La etapa tonală, rezemată ea- 
de țiior și cariatelor,, de«|Uvir>t* 
la finalul săptămânii, Ia Oradea 
au participat 120 de băieți și 80 
de fete, reprezentând , 22 de 
cluburi din județele din zona de 
vest a țării.

Dintre cei nouă deveni - năs- 
cuți ta 1991 - prezenți la compe
tiție, cinci s-au calififeat pentru

etapa superioară, deși au luptat 
cu adversari născuți ta 1989-1990. 
Sportivii pregătiți de Dan Gîrbo-

w
Jfe propunem să obținem 

2-3 medilM Ia etapa flnaM 
a f'ampitmafalnr .lafinruk 

DaN GtaBMMN, 
ANTRENOR CSS Deva.

van au obținut două locuri ID, 
prin Ana Maria Lazăr și Răzvan 
Popa, și două locuri V. prin Hav 

. tas Smeu și Ioana Manea, iar ju
doka tadhnnați de Mariana DU- 
mitjgeșcu au obținut un loc V, 
priflg^ffidreea Benea. Acești cin
ci sportivi s-au calificat la faza 
națională care se va desfășura In 
perioada 19-20 februarie la A ta 
La turneul de zonă de la Cluj, 
rezervat juniorilor I, desfășurat

Lobonț a pierdut custodia copiluhil
Instanta a incindințat băiețelul fostei iubite
GipflWi'MARȘuiț '
E-MAIL ciprian.nwlnutWnformmedfB.FO

București - Fotbalistul 
B gd Lobonț a pierdut 
eiocesul intentat de fosta sa 
prietenă, Donstan-
tta, instanța stabilind, ta tar 
eeputixl săptămânii, ca 
băiețelul rezultat din relația 
celor doi să fie incr-dințai 
masuri lui.

Atât Loredana Constantin, cât 
și Bogdan Lobonț au cerut in
stanței Încredințarea bătețelulu . 
ta vârstă da aproape doi ani, 
rezultat din relația lor de con

cubini) care a durat din 2001, 
până " i 2004. în cererea sa de în
credințare a copilului. Lobonț a 
precizai că acesta poate fi în
grijit de o bonă specializată, că 
11 poate înregistra în evidențele 
unei clinici de specialitate și că 
ti poate oferi condițiile materi
ale optime de creștere și edu
care.

De asemenea, el i-a propus 
Loredanei acordarea lunară a 
unei sume de 800 de euro, plus 
pachete cu haine și alimente, 
dar Loredana a considerat că 
suma este prea mică în raport 
cu cheltuielile minorului, cerând 
un sfert din veniturile realizate

ta 11-12 februarie, au participat 
115 sportivi ta masculin și 75 de 
sportive ta feminin, reprezentând 
19 cluburi. Ambii sportivi legiti
mați la CSS Deva, prezenți la 
acest turneu, au obținut califica
rea ta faza finală. Mario Călări
rii și Mar inela Caramet, antre- 
nățf ^ A-~4ut Steopan, s-au clasat 
pe poziția a IlI-a, reușind să se 
califice pentru etapa finală care 
va avea loc, la Oradea, în pe* 
rioada 26-27 februarie. Reprezen
tanții secției da judo a CSS De
va considerau că rezultatele de la 
etapele zonale sunt bune. „Nu 
cred că'se putea mai mult in con
dițiile ta care sportivii au con
curat la categorii de vârstă su
perioare. Ne propunem să con
cretizăm evoluțiile bune prin 
obținerea a 2-3 medalii la etapa 
finală a campionatelor naționa
le”, afirma antrenorul Dan Gir-

a hunedoreanului
de fotbalist la clubul Ajax Ams
terdam. Pe cursul procesului 
aflat pe rolul Judecătoriei sec
torului 2, Loredana a răspuns la 
întrebări legate de locuința In 
care stă, în prezent, împreună 
cu copilul, de locul de muncă și 
de venituri, precum și de per
soanele care au grijă de micuț 
în perioada în care ea este la 
serviciu.

De asemenea, Loredana a su
bliniat că băiețelul are mai mul
tă nevoie de îngrijirea maternă, 
decât de beneficii materiale. Po
trivit unor acte depuse la dosar, 
Lobonț ar câștiga aproximativ 
50.000 de euro lunar.

bovan. Dornic de performanțe pe 
măsura condițiilor bune asigu
rate pentru pregătire, Matei Par- 
tenie, directorul CSS. Deva, le 
cere tașă mai mult componen- 
ților secției de judo. -ișteț: să 
ajungă la nivelul secției de lupte 
care ta 2004 a câștigat 21 de 
medalii”, preciza Matei Variante.

(
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G9 Dinamo a câștigat Ieri, cu scorul de 
2 - 0, partida amicală disputata în Turcia, 
în compania formației Zlllna, fosta ad
versară a grupării din Ștefan Cel Mare 
în preliminariile Ligii Campionilor. Golurile 
au fost marcate de Claudlu NIculescu.țL.G.)

aiu.de dublu
rtiă a turneului de ta 

m. M gratii valoare totală de 765,000 de euro. 
Be rdț - au igdraat forfait la finalul primului set pfet- 
corul de 1 - 6 ta fata cuplului olandez Raemon Stal- 

t er/Peter Wessels, bsagfidar al unui wild-card. .(Fotareu

0 Aleksandr Popov a 
anunțat ieri că se va re
trage din activitatea com- 
petlțlonală. înotătorul rus, 
în vârstă de 33 de ani, 
are în palmares patru ti

tluri olimpice, două în 1992 la Barcelona 
$1 două în 1996 la Atianta.(MF)

3

te Petrovsdil
(MF) - Fosta gimnastă Oana 

Petrovschi li urează antrenorului Octavian 
Beta La» fț Ani cu ocazia Împlinirii, tariMEr astăzi, a vârstei de 54 de 

ani. prii intermediul unei 
scrisori deschise adresate 
tehnicianului. „Vă scriu 
această scrisoare pentru 
« vă ura Da Mulți Ani și 
pentru că m-ați ajutat să 
devin o campioană. Vă 
asigur că amintirile fru
moase din lot reprezintă 

acum Întreaga mea avere. Situația conflic- 
tuală nu mi-am dorit-o și spor că Înțelegeți 
că fiu am avut de ties. Trebuia să am grijă 
de sănătatea și de viața mea, mai prams 
de politețea șl de rușinea care m-ar fi putut 
opri să spun adevăruL Voi continua să vă 
respect, așa cum un Bportlv îl respectă pe 
altul și nu mă îndoiesc că fair-ptiy-ul va 
caracteriza relațiile dintre noi”, se arată 
în scrisoarea respectivă. Antrenorii Octa
vian Belu și Mariana Bitang sunt acuzați 
de Oana Petrovschi de rele tratamente și 
de tratamente inumane, pe care ar fi fost 
nevoită să le suporte In timpul antrena
mentelor. Fosta gimnastă i-a chemat pe cei 
doi antrenori în judecată și le-a cerut apro
ximativ 1,5 miliarde de lei, în solidar cu 
Federația Română de Gimnastică, sumă 
reprezentând dauna martie în urma afec- 
ținnilor-gravepe care ea le-ar fl «dobândit 
la coloana vertebrală.

„Datorită discreditării pe plan 
național și internațional a arbi
trajului româneBc, prin presiuni 
asupra Comisiei Centrale a Arbi
trilor în ceea ce privește dele- 

Srile, am solicitat Federației 
Române de Hochei pe Gheață 
convocarea Biroului Federal 
pentru a aduce la cunoștință 
unele doleanța ale arbitrilor din 
toate centrele hocheistice din ța
ră, dar nu am primit nici un răs
puns. în consecință, OCA își re
zervă dreptul ca in situația în 
care Biroul Federal nu se întru
nește și nu ia în considerare ce
rerile corpului de arbitri până

Armitrofig wm al șaptelea 
trfcOII

Washington (MF) - După ce credeam că 
vom avea spectacol anul acesta în Turul 
Franței, „kfller-ul” Lance Armstrong anun
țând că renunță la Marea Buclă în dauna 
curselor ctasice, rutierul american a revenit 
asupra deciziei. Texanul a anunțat teri di 
va participa ta ediția din 2005 a Turului 
Franței, competiție pe care a câștigat-o 
până acum de șase ori „Mă grăbesc să-mi 
ating obfeetfrul de a câștiga Turul Franței 
pentru a șaptea oară consecutiv. Mă bucur 
că voi urca pe blciotetâ și voi alerga din nou, 
chiar dacă forma mea actuală este departe 
de a fi perfectă”, a declarat Armstrong. 
Ciclistul american, în vârstă de 33 de ani, 
va Începe sezonul 2006 pe 6 martie, în cursa 
Paris-Nice, iar apoi va participa la a 89-a 
ediție a Turului Mandrei. El se va întoarce 
în Statele Unite pentru Turul statului Geor
gia, in perioada 19-25 aprilie. Turul Franței 
se va desfășura in perioada 2-24 iulie.

n Lo Tour
Echipa din Faenza ar putea să nu concureze în Marele Premiu al Australiei la FI
Livuj Gordea
wwt: Hvlu.gordoaSInfonnmodIa.ro

Paris - Echipa de Formula 
1 Minardi ar putea rata pri
mii etapă a sezonului de For
mula 1 datorită neconformi- 
tățil mașinii cu noile regle
mentări FIA.

Se pare că tonte echipele, cu 
excepția scuderiei Ferrari, au 
aprobat folosirea de către echipa 
lui Paul'Stoddart a modelului 
2004, până când noul monopost 
va putea fi adus pe pistă, în ulti
ma parte a lunii aprilie. Dar 
pentru ca o echipă de Formula 
1 să folosească un monopost 
„vechi” este nevoie de unanimi
tatea voturilor celorlalte echipe. 
Președintele FIA, Max Mosley, a 
admis că în absența votului de
cisiv al lui Ferrari, oficialii cir
cuitului de la Albert Park nu

l-a luat fața Iul 
lordinascu

Atena (MF) ■ Italianul Al
berto Migaiul «sta noul an
trenor ti ech^șei stane Pana- 
thina •. Atena, la care evo
luează mOtocaM- Lucian 
Sânmărtean. Malesani s-a în
tâlnit cu patronul grupării 
elene, Iannis Vardinoiannis, 
șl urmează să semneze un 
contract până In vara anului 
2006. El va primi un salariu 
de aproximativ 800.000 de eu
ro pentru Întreaga perioadă. 
Malesani îl va înlocui pe ce
hul Zdenek Scasny demis 
după prestațiile slabe ale 
echipei în campionat. Pe lis
ta cu posibili antrenori ai 
clubului elen s-a aflat și fos
tul selecționer ti României, 
Anghel Iordănescu. Panathi- 
naikos ocupă în acest mo
ment locul doi în clasamen
tul campionatului Greciei, la 
cinci puncte în urma lide
rului Olympiakos Pireu. 

pe data de 18.02.2005 să nu mai 
facă delegări te Campionatul Na
tional", se arată In comunicatul 
citat. Președintele Colegiului 
Central ti Arbitrilor. Mihai Di
nu, a declarat că prtatre solici
tări se numără plata baremului 
arbitrilor în euro în loc de do
lari, cum se face în prezent. „Nu 
vrem să se mai facă presiuni 
asupra noastră de către diverse 
cluburi care recuză anumlți ar
bitri. De asemenea, cerem ca ba
remul de masă să fie stabilit Ia 
10 euro, iar arbitrii să fie cazați 
la hoteluri de minim două stele, 
nu prin cămine sau diverse ca
bane, cum se întâmplă acum”, 
a spus Dinu. Totodată, Comisia 
de Disciplină a Federației Româ
ne de Hochei pe Gheață a decis 
suspendarea pentru șase etape 
a jucătorului echipei SG Miercu
rea Ciuc, Szabolcs Papp, pentru 
lovirea cu crosa în feță a stelis- 
tuhii Cătălin Geru, în ti doilea 
meci al finalei Ligii ițfontie.

MmM anului
București (MF) - Șahiitul 

Gary Kasparov și ucraineanul Ru
stam Kasimianov vor Împărți un 
premiu in valoare de 1,65 de mi
lioane de dolari cu ocazia unui 
turneu la care vor participa, la 
sfârșitul lunii aprilie, în Turcia, 
informează cotidianul Marca. „Un 
nou fond de premiere a fost garan
tat de Guvernul Turciei pentru 
turneul la care se vor Întâlni Kas
parov - liderul ierarhiei mondiale 
in ceea ce privește coeficientul 
ELO, șl Kasimianov • actualul 
campion mondial”, a declarat Kir- 
san Diumzinov, președintele Fede
rației internaționale de Șah, Cei 
doi șahiști ar fi trebuit să se tntâl- 

!£ bc?» in perioada 14-31 ianuarie, 
la Dubai, dar duelul celor doi a 
fost amânat pe termen nelimitat.

vor permite lui Minardi să con
cureze. In replică, Paid Stoddart, 
proprietarul grupării din Faen
za, a anunțat că va da In jude
cată Federația Internațională de 
Automobilism, dacă scuderia sa 
va fi Împiedicată sa ia startul 
in Marele Premiu al Australiei,

Samuel Eto'o aia Africa la plcioarale sate
Atacantul Barceloneta fost desemnat fotbalistul anului 2004 

București (MF) • Atacau- această distincție doi ani la rând. 
’ « kw». După 33 ge etape, Samuel Eto'o

este cel mai bun marcator din
tul camerunez ali
Barcelona, Samuel Eto'o, a ...____ __________________ ____
fost* desemnat, penttu a doua Primera Division, cu 17 reușite. 

Eto'o a început fotbalul la echipa 
Union Douata, in prima ligă a 
Camerunului, de unde s-a trans
ferat in campionatul Spaniei, 
unde a mai evoluat la Real Ma
drid și Leganes, in liga a doua. 
Are în palmares câștigarea, in 
2002, a Cupei Africii pe Națiuni, 
și a medaliei de aur la JO de la

oară consecutiv, fotbalistul 
african al anului, in cadrul 
unei ceremonii organizate, 
marți, la Durban (Africa de 
S, de Confederația 

anâ de Fotbal (CAF).
Samuel Eto'o a acumulat 116 

puncte In cadrul votului pentru 
desemnarea celui mai bun fotba
list african al anului 2004, devan- 
sându-i pe ivorianul Didier Drog
ba (Chelsea), care a adunat 90 de 
puncte, și nigerianul Jay-Jay 
Okocha (Bolton Wanderers), cu 
63 de puncte. Eto'o, in vârstă de 
23 de ani, a primit această dis
tincție șl In 2008, când evolua, 
tot in campionatul spaniol, la 
formația RCD Mallorca. El este 
al patrulea jucător, după ghane- 
zul Abedi „Fele" Ayew, liberia
nul George Weah și senegalezul 
El Hadji Diouf, care primește 

u

programat pe 6 martie. Stoddart, 
un australian rezident in Anglia, 
a declarat că este gata să deschi
dă o acțiune in instanță in statul 
australian Victoria. Intre timp, 
Minardi a anunțat și numele ce
lui de al doilea pilot al său, care 
se va alătura olandezului Chris- 

Eto'o este golgheter m Primera Division, cu 17 reușite.
a

tijan Albers. Este vorba despre 
austriacul Patrick Friesacher, 
un tânăr pilot de 24 de ani care /C\ 
a făcut senzație ta Formula 8000.

ÎV'

Ochiul dracului
. *<

Necazuri și pentru organiza
torii Marelui Premiu al Belgiei, 
După ce în 2003 a pierdut locul 
în calendarul Formulei 1 din 
cauza unei legi locale antitabac, 
în acest an regiunile prin care 
trece circuitul Spa-Francorchamps 
își dispută rețeta financiară a 
competiției. Traseul cursei bel
giene toace prin [almedy și 
velot, și potrivit unui raport 
flcial, primarii respectivelor râ; 
giuni se contrează în dispune 
privind procentul din vânzareă^ 
biletelor pentru Marele Premiat* 
ăl Belgiei. Părțile vor avea o no-’ 
uă întâlnire pe 23 februarie.

Sydney, din 2000. în cadrul cere
moniei de la Durban, atacantul 
nigerian al echipei Internationale 
MÎlano, Obafemi Martins, a fost 
desemnat cel mai bun tânăr ju£ 
câtor al, anului, în tfanp ce pre
miul pentru golul anului i-a re- 
venit internaționalului sud-afri-' 
can al formației FC Porto, Benni 
McCarthi, pentru una dintre reu- / 
șitele sale din partida cu Man- t 
Chester United, disputată în fe
bruarie 2004, în Liga Campionilor.

aiu.de
Hvlu.gordoaSInfonnmodIa.ro
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Creșterea prețurilor la utilități închide poarta micile'* întreprinzători

EI Nolte programe informatice utilizate la 
întocmirea declarațiilor CAS sunt dis
tribuite gratuit de către Casa de Pensii 
a Județului Hunedoara. Reprezentanții 
firmelor se vor prezenta la ghișeele in
stituției având la dispoziție 10 dischete 
sau un CD, necesare copierii acestor pro
grame. (C.P.)

Tiberuj Stroia
SMAL: tlbwlu.strolaeinformmidls.ro

După ce toți au întreținut raport 
sexual, au abandonat-o in stare 
de inconștiență pe malul răului 
Geoagiu. O persoană rarei tre
cut prin apropiere a văzut femeia 
și a anunțat poliția. Ambulanța 
a fost de asemenea anunțată și 
ajunși la fața locului, medicii au 
costatat că femeia era în șoc 
hipotermlc. A fost transportată la 
Spitalul Municipal Orăștie și este 
in afara oricărui pericol. Cei trei 
Sunt cercetați pentru comiterea 
infracțiunii de viol în atare da 
libertate datorită vârstei și

puțin. De aceea, ultimele ma
jorări ale prețurilor la utilități 
va pune pentru prima dată o 
problemă deosebit de delicată 
patronilor hunedoreni: redu
cerea costurilor de producție 
prin efectuarea de concedieri 
sau falimentul.

Și asta deoarece majoritatea 
IMM-urilor nu au posibilitatea 
de reducere a costurilor prin 
retehnologizare”, este de părere 
Ioăn Faur.

joritatea întreprinzătorilor hu
nedoreni ca fiind un generator 
de probleme financiare.
’ Principalul motiv l-a Gtmsti- 
tuit reacția negativă a pieței 
hunedorene. Pentru că aici 
piața ichidit^ților este deosebit 
de redusă.

„Criteriile cererii existente 
pe piața hunedoreană nu au 
nimic de-a face cu teoria exis- 

Orice majorare a prețurilor tentă în cărțile economie! occi- 
Ui itUități a fost privită de ma- dentale. Procentul celor care ac

ceptă să plătească mai mult 
pentru calitate este în conti
nuare deosebit de redus. La ora 
actuală el nu, depășește 20 la 
sută din totalul cumpărăto
rilor”, susține loan Faur, eco
nomist.

„Din aceri motiv majoritatea 
producătorilor au acceptat să 
mențină un preț mai scăzut 
pentru produsele lor, compara
tiv cu cețelalte piețe ale țării. 
Chiar cu riscul de a câștiga mai

iubitorii muntelui 
sunt invitați la „Lira 
Trascău 2005”, care se va 
desfășura în perioada 25- 
27 februarie 2005 în 
Cheile Feneșului, Munții 
Trascău. Evenimentul 
este organizat de Clubul 
de Ecologie și Turism 
Montan Albamont și 
Asociația «te Turism și 
Ecologie Trascău Corp.

Ajutor financiar
Deva (I.J.) - Etnicii maghiari 

din județul Hunedoara vor avea 
acces la bani proveni# din Un
garia. înființarea Fondului Pă
mânt Natal aduce minimum un 
miliard de forinți pentru toate 
țările care au minorități ma
ghiare. O parte din bani vor pu
tea fi accesați de maghiarii hu
nedoreni. „Obținerea banilor se 
poate realiza prin cereri da fi
nanțare de cei care doresc să-i 
obțină.

Sânii pot fi obținuți pentru 
sprijinirea învățământului în 
limba maghiară, pentru burse 
sociale și de merit, pentru susți
nerea (te cămine și case de cultu
ră maghiare sau informatizarea 
învățământului preșcolar hune- 
doreau. La nivel de Hunedoara e- 
xiriâ im serviete de monitoriza
re, ba? etnicii hunedoreni vor pu
tea fi Informați ™Pid eum șl Iu 
ce fel pot obține fondurile apro- 
Dace de Parianlentul 
pentru România”, declară tetei 
Winkler, k UDMR Hu
nedoara, ministru-delegnt pentru 
comerț.

tlbwlu.strolaeinformmidls.ro
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• aMstamraa camere Dm,M Eminescu, etaj 
irwwnetRM renovai I amenajat, cei tra 
termiiObtb nou preț 775 milioane lei. Tel.

____ âcanereîn circuit, etaj 3, zona 
i > parcat, apometre, repatltoare, 

preț 2*L0(D euro. Tel 220575.
tsșiartaratot2camere modificat din 3 camere. 
•zona^piață, centrală terc^JIvto ușă 

Pfeț eu®. TeL

• ramlqniinL 2 camere, decomandat, 54 mp, 
. wwxtzat.parcnetgreaifcfeMMKMiccnmare, 
.vedereîa outewKLretaj liifȘor.:ij rnld. lei, 
negociabil. Tel. 0742/019418.

. • agartanunt, 2 camere, decomandat, conto- 
fizat gaz 2 focurt feiarță, parchet, fără 
îHîDunaratin. star înarmeoiar, ■ zona 
KogăWceanu Tel. 0742/80024. '
• apartanra* 2 camere, decomandat, gresie,

. parchet etaj 7/& zona Udo, preț 31J300 
euro. Tel. 227610 «744/154394.
• ap«tainrat,2camere.ceco.Tandatpe re. 
gresie, Taxuio, zim ompiet, oaicon 
închis, 54 mp, et % zona.Bălcescu, preț 950 
milkianeii wgodabll Tel.0742JD19»ia
• mirtiteeai, 2 camere semidecomandat 
zona împărate Tralan, etaj Irrtermedter, preț 950 
mHoanek tel. 0745/253413.
■ ăMMragam apartament 2 camere semide
comandat, Oontoratt, balcon, făli tmăxUttătlrl. 

: preț 520 trilioane lei. Tel. 224296,0788061782.
• aqrataparteMrâ 2 camere, gresie, fetanrâ, 
nwmDre iinixjnataun, cenu^reHTiica, creț odq 
milioane tel. Tef^z7/Wm
• woMit apMfoNMMkr 2 camere, decomandat, 
etaj intermediar, st 56 foa. opntorteat reparti
toare, pr^ /1450;> mid., negociam Tfa. 
0723/251496,0745/302200
• «M aptataourt, 2 camere, decomandat
coritorlzat latdon icnls, etaj -2, preț 760 
milioane l( Utili. 76.07407210780.
• stea ta va.str.CuzaVodă,aoanarr,jnt2 
camere, decomandat, suprafață mare, centrală 
termică garai bun pertru sediu firmă, cabinet 
metecai, preț 18mfa. leL negoctabll. Tel. 211587,

Cumpăr ap.2 camere (04)

&

• apartraram 3 carnea. «■ epo- 
metre, gaz contorizat, 2 focuri, Ipwcoam 
tegn iri aMMMl^gț Jllla-, preț 1400

• apoeteotet 8 camere senMecomanlat M 
SMK.partK M centre» sl tmbunăttttt, 
preț520țnlfoMeMnegotaiblLT6t.2I Bciupă 
«118,0727/844590
• lograt aawteMte 3 camere, decontam 
zona p^LwOere în 2 plițL preț 334*0 euro.

• uraont apartament, 3 camere, zona
Kogalnlceanu, etaj 2, centrală 
conditionart, alte dotări. Tel. 

-0723/251488.

Vând ap. 4 camere (07)
■ urgan «ar *u -u- oac-«nar4tt 
Deva Creangă . - Lstioe io, 
terfrilcă, 2 b&lr 2 balcoane, InstalatH nolf 46.000 
euro, negociabil. Tei 072&7W903.

Vând case, vile (13)

* crai nura central sau schimb cu apartament
• 2-3camerecerrtral.plusdlferență,i)eva,Reiațll 

la teL 0254/215795.

• caa* 1 camere, anexe, curte; grădină - 
2006 mo - oosibilKste ișHgiMMMi^b 
osmana șoimus, Sfr. BohbfoM Ftmnfor- 
madv 1.250.000.000 lei. Relații la teL 
0723/631758,0788/191774.

> • văad cad 2 camere, bucătărie, grădnă, preț 
600 milioane lei, negociabil. Tel. 0123/882258.
• rând casă re, cu gaz. anexe, ax gădk 
i25C P" "omi, vie, >ă cui am. telefon. în 
comuna Ciugud • Alba, informații la tel. 
0254/221328.

Cumpăr case, vile (14)

• orar pratat închiriat apartament, 2 camere, 
■ Deva, nemtaO conte®» complet, preț 70
euro/lună-T» 0721/055313.• ata pafita k3iiflat apairame-ft. 2 camere, 

SăffSsa.KM”’”
• «ta rara închiriere soațhi « .ipercial, 70 mp, 

/parter hide. Intrare sararatt, vad comerc/ai, 
zonapb^„3ri.,sa.Tei.6ȚȘ®H»13. ■
• Mm încfiMere,Mera,spadu romerciaJ 

: ca sediu

• vâne tractor U 650, remorca 5 tone cu bascu
lare literală, preț negociabil, 230 miHoane lei. 
Tel.213370.074S/99522a

De*a.»năiilfricen-

casă nouă P -m. ret215487.
. __  casă în Deva, ai«ădnlotati

Imediat Tel 215212.

firmă. Tel. Teîevizoare (48)

rt.vcotin-.'Kiec capul,—.cofoi 
r, stare foan- our,a. preț 300 euro. 
1143.

• rânddtecutl ie frâna ven. ttepiutede 
frână semnalizator stânga față și2lltrlule!Aral 
OW - % toate noi, de Audi 80 (butoiaș). Tel. 
0723^79477.

Piese, accesorii (42)

La un an de la plecarea în eternitate îndreptăm un 
gând de dor către dragul nostru soț și tată

Vând case de vacanta (15)
• casă de vacanță construcție 2002, D+P+E, 
stațiunea montana Straja 7 camere decoman- 
aa», 3 băi, 3 wc, sc l"0 mp, toate ntlHtuite, 
oretabl'ă turism etc Tel. n,23.3?)995.

• schimb montat* In zonă ultracentrală 
Slmerla, muttiple îmbunătățiricu apartamer 'în 
Simen,, ofer aderență. .u.22582fti 26126$
• schimb urgsnt casă 3 camere, 3 holuri, 
încălzire az cu apartament 3 camere plus 
dl-a. mSImeria. Tel. 261268,0742/230817.

Audio- video, antene si 
instalații satelit (49)

Vând garsoniere (19)

• foarte rant Garsonieră rtocomanriiirit uftro-șșw» «avi rțvi •• wțtwxv* moi iMmxu mim m 
centrai,, soma, .conmnzaxa, moamcata,.pret 
foarte bun. Te I22MLO723/2514W. i
• Mnontatm/maMal* lliHăziink. orele iu 
•18. Tel. 221397.
• UMarioft. taobMlă decomandat*, etnii, 
oresie, faiantâ. 610 milioane lei. negociatMLTel. 
<h-2Z-693683.21102L
• riad șuomM Deva, mb 4 mp, 
renovai* bccldentol, termotan^oarctut, msle, 
ToiaîTța* conlonzan, preț ruu ..uhOow i#l rei. 
072ZSMM,
• «M teROMML zona Bălcescu, bloc 1- ap. 55, 
Deva, 38 mp, balcon, contorlată, preț 720 
milioane lei, negociabil Tei >V43rtH1616.

1300, af 1983, stare bună, preț 
negociabIL Tei. 218509.0721/856802, orele 16 ■ 
22. >
• «M Dacte 1310 albă, af 1998.27.000 km. unic

■ PtODhcvqTi pT@t w nWIOMe ICI, nGQOCiaDu, >61 ■ 
0725/698136,0254/217149
• riad Bade Logan, full-options, 3000 km. Tel. 
2<87« sau 0748/873245.
• vând Duda paouu af 1997, benzină tracțiune 
spate, 5 trepte, 1600 cmc, preț 700 euro Tel. 
«726756058, l1?/3 5'. d/
•vM Mcretaz r, Robur. 21 locuri, 
motorina. fecălzke do Sirocol, t [>, preț 
200 milioane; lefi negociabil. Tel 
0745/595228.

• loc de casă, 1700 mp, fs 15 m, apă, gaz. curent, 
zona Horea, preț lBeura/mp. Tel. 0742/019418,
• teren htrarâan șl pădure Hărău. Tel. W&L
• tar*, Marian, ia sosea Huneooani, apă; 
gS-*»*-»»

• vând 18 parcele teren a 500 mo zona 
!3pri.-, .RelațiilateL211124.
s riMkmUMOmp^W^MĂ^tTei. 
223753,222002.
• râralteui Intravilan, pentru construcție casă, th Ștfnuț, saSoțl-U r Iti g£ 

curent la poartă Tel. o/aMtNOa 2 1259.
• rindu*H*4J00mpb «Intravilan fcfflm, 
a DN 7, Sântuhaln- preț 17 euro/inp. Tel. 
074M8861&
• rând, In De ra, 2500 qr.n teren intravilan, str. 
Rosetti ladlltăb Ml uz. curent oret 12 
•uc/mp. TH 0254/222176.

tt L J| l L5 DOHC, af 1998, abs/ac, fall 
«ta^talwmă, 65D00 fan, preț 4300 euro. TeL 

• tMtablrânsItaf 1988, motorină, 2500 cmc, 
gomumarfă, 4 trepte, preț 300 sur Tel 

wreăaf1986, motorină, 2500 cmc. 
arde cu 4 trepte, oroț 3500 euro. 
57,0720/351 ’,51.

_ nodeltlei 
giii$e6lunLTel.0M

af2001-2004, acord

■MM «ăoirFW tone, cu macara 5 tone, 
braț telescoiitarabatabIL nelnmatriculatpret 
negociabil. T&2M248,0171/772477.

UtiLije. ufipltp. intlirfr o? si 
.înru o!’’ l-lâi

• sacteab înde interie de
satelit digitale începând cu 63 milioane lei, 
un an garanție, re iționeazt peste 25 
prwai..- românești și 600 străine, 
montarea și deplasarea incluse în preț, 
lnformații0723/481776Sau0745ZB40474.

• «M aroam oaraprllcă li pantofi si 
bocanci din biete, uși șl eslre, Ică, Cazan

-bricat rachiu, termistat mecanic centrală 
termică Junkers. Tel. 236176.
• *M<S pi»“ ' aut* cu MP3, nou 4 »50w. 
preț 100 euro. Tel. 07451'253413.206003.

• «MMM 3310,.bJne întreținut baterie LI ■ 
Ion, ->el«:.imagini, licurici, preț 1500J00 lei; 
TOi 0’23/005637.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• «iul ItaMe de blană naturală nurcă, noi, 
Import Italia, model elegant modem, gen 
mantou, doșat, culoare maro roșcat șl gri grafit 
mărime 44 -50. Tel. 0741/078785.
• vana rodite de mireasă modi ^afo 
cu hon bleu, mărimea 40 ■ 42, preț bun; Tel. 
0723/779477.
o _ _______ _____
nc reț 50 euro. TeL 0726/3

noIF'bCher.îm,

• vM tari* frigorifică Arctic.« » stare
bunâ.prețl3001WW;TeLIJ788Saill5.. ,
• «M fed* frigotacă. frtoldr Arctic, sebâ 
Vesta aproape noat rnupta $ cu 
storcător, mașină sotlat AlbaLux,oazanfontt. 
țel. 0721/614402 .

in». IONESCU FLORIN
din Deva, rămânând In amintirea noastră sufletul lui nobil 
și bun. Comemorarea are loc sâmbătă, 19 februarie, ora 12, 
la Biserica Ortodoxă din Cimitirul de pe str. M. Eminescu 
Deva. Vei rămâne veșnic în amintirea noastră!

Soția Nuța, fiicele Anca, Ofelia și Diana 
și ginerele Alexandru.

• onpărfefcw» tip Gflsser, 5 bucăți tafonhatH 
tel. 213962, după ora 20.
• vMbiMMe ofi V" 'r-tenpehOT 
nunți, botezuri șl alte aniversări. Tel. 
0723/7794H.
• »M caian de țuică din cupru, 1301, preț 50 
milioane lei, negodabH.T 612228.
• «M dttiltl Club internet, preț negociabil, 
Deva. Tel. 222207, seara, 0743/005655, 
0723/934753.

Solicitări locuri de muncp 
(73)

Pierderi (62)

• amgMI- "* BCR, carnet de sănătate pe 
numele KfraiyZ'jltari [••ariei. Tm 07437281271.
• găsii ntotai alb cu galben, văreta cea 7 ari, In 
zona parcului - rasa or. Petru G o» Deva 
Informații tel. 213476.
• teariat carnet asigurări «ănătete pe numele 
bistelt kwf loan. Se declară nul.
« Marama slgi rlsărâtaeoe numele 
Holda Mafia, Se declară nul.
» pierdut canto ilg fi sănătate pe numele 
Solea Dragomir. Se declară nul.
• atedut carnet > n săr State pe numele
Teodorescu Octavian. Se declară nut
• ptedutcarttat de înregistrare al SC Drâgan 
WC * como, cod fr u '3010,'a Deva, str, 
MMști, W. 05, sc. 1, ap. 1 Se declară nul.

xatwW ani.p -pennls cat B. calificat 
mecanic, agent pază, vânzător, legumicultor, 
solicit loc de muncăoraa sau strâmtate. TeL 
0721/643432.

dQ*mn*0Jtastăapra 
iut^ wsfoi
Tel. 0743/864467

e K Aere ConaffingSRL Deva, str. Oh. Bartțiu, 
rv.9,teL253432,fax2l^ancra«zămalstnjtn 
spei^imcphștrucțKdemasWpenbupojta 
șef atelier sculărie. Condiții: recomandabil 
șutilnglr 1 ,«e‘- mW»jm5ant
Prezentare CV până la data de 25.02200*. 
!r.ier,iufn(î3tade7i®20iX.• M m* MM. Facultatea ot inginerie. 

Cunrâtința operare PC, pemils de conducere catxsț 1MDOOOO W, centrală 
ral normal, 7 milioane lei;

distribuitor produse
a. 14 mp, pi 
oro, cărucior șl tărgl 
.0720/351751.>

t

Imobile chirii (29)

• chlo*cul de stare da Ifau* 
Comtlm;
• ehlopcul de tiara din stația 
da auwbua Orteont ’ m U;
• ou de siita de lângă 
GolorlUa da Arta Forma;
• eh toecui da siar-.* da Uns* 
Altarontara Dacia;
• ctafteul da ilare lnteructta 
aunflreM - B-ifal DeoebaL

• etetouiautechMr.oatfareme'tteLthBrad, 
zonă r> aproximativ 20 mp. Tel. 215091, 
0744/601426.
• douM -r- oUctt chita garsonieră; 
mobilată, zonâ centrală, ofer meSnumSOeuro. 
Tel. 0748/302200.
• tocHMra ii apartament 2 camere, 
simerla, preț Lffi euro. vtnd apartament-2 
camere, avantajoa. Tel. 261288,0742/230817.

Societatea Comercială REVA SA Simeria
Organizează 

CONCURS 
Pentru ocuparea postului de INGINER DE SISTEM - 

ADMINISTRATOR BAZE DE PATE.
Condiții de nertfripare:

1. Stadii superioare. Absolvent AUTOMATIZĂRI ȘI CALCULA
TOARE sau INFORMATICĂ.

2. Cunoștințe de: 
-Rețele-Hard și Soft 
■Sql
-Fox 
-Internet
3. Stare de sănătate bună

Înscrierea va avea loc, pină in data de 25.02.2005, ora 12.00.

Actele necesare:
- cerere de Înscriere la concura
■ curriculum vitae
- diplomă de stadii în origina! și copie.
- copie după cartea de dacă există.
- adnota# medicală privind starea de sănătate, 
-dosar plic.

Concursul w consta intr-un interviu ri probă practică și va ama loc ta 
data de 28.022005. ora 1000, la sediul societății, Str. Atelierelor, n-.32 
Se ofert coaliții (te muncă proțrice șl salariu atrăgător.

• Informații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Itaiane, teL 
i: O0WM ZOOM «IM ^112*
I?'

SCm^ORTSA
, (producător de biciclete marea DHS) 
ANGAJEAZĂ personal caîinuai pentru 

invmtitia de la Deva îft următoarele meserii:

El 2 sudori El 2 Fierari-betoni^ti
Interviul va avea loc pe 21 fatyuoria 2005. tn incinta comple

xului EUROVENUS, aroT2 di!) ~
Informații suplimentaro la telefonul 0742/031.052.

Pl?nte siiwn 
agroaiitneM b- ■

• «M cSIm ciobănesc mioritic de 1 an, preț 
nrantalos. infoimppIteLO^^iȘM
• săi șl otavă de grădină, hunedoara. Tel. 
0723485657.
• «M humă șl fân de grătfnă, calitate 
’deosebită, preț convenabil. TeL 236744.
• «Melepi.virate 8 ari MtafS Dobra, str. 1 
M*Lnr.22,teL2K34a8.

* comandă! Decorez șl i Bl
An.lnălute rupă preferințe. Tel. 0742/270036. 
e cumpăr pita* electrică, re efon 232383.
• MW • Tel, 0724/278233,
0745/662433.
• «ta
doare,

• arisraasactaMcuapsnArtperiofflwtUla
nuftt' botezuri, onamasBcl și aniversări, eu 
mutică d pentru toate gusturile,
prețuri convenabile. Tel. 0740/324189.
• raMM'iteUtaiu* calc rufe gata spi 
sau TnOrUesc bolnavi, la famlIU serioase. TeL 
22086&
■ MMMari crMoreasă 11 arii vechime ai 
handicap gr. iii, doresc să lucrez în co. i u 
arte servicii speome remintne. Rog seriozitate. 
Dev&Alh Tbl.Q2.ap. 1.
• Mactera bamprat marfă Deva Timișoara.

• ifsitura trâraput mari*, local șl interurban, 
cu autoutfiltart de 32 tone util buba este 
prevăzuta^ cu stendimipsntnj confecții L600.1 
24M23ft fel. 229611,0740/953297,construire magazin. T

Spitalul Județean Deva 
anunță că a depus dosarele 
pentru obținerea autorizațiilor de

•E8.M.
■ Sevidul de Medicină Legală, 
ambele la adresa din str. 
M.Eminescu, nr.99

fi |Hu mm * mmmm Dmom vroi cu adavirat oi anunțul tiu să fl«
t VI |j E l\l 1 IA X A-I I" ■ încearcă variantele apectale contra coet. 
■ro w ■»*■■■> ■ infcn I Kmb ALEGEȘ| COMPLETEAZĂTALONULl

Anunțurile m preiau citato, lnăru orele • șl 14 le sediul rodecției șl ac vor puMtoe în pagina de 
mftit pubHottote • oottatonulul noștri». Rsdooțta nu ișl asumă roepooMbiUtatee pentru conținutul 
anunțurilor do mici publteltat*.



joi. 17 februarie 2005

0 Am&nat. Michael Jackson a fost inter
nat marți de urgență la spital din cauza 
unei gripe, ceea ce a antrenat o nouă 
suspendară, pentru o săptămână, a pro
cesului său.

0 Reconstituire. Poliția britanică anali
zează rezultatele unei noi reconstituiri 
realizate în noaptea de marți spre mier
curi la Paris, cu materiale sofisticate, 
pentru a determina cauzele coliziunii în 
core și-a pierdut viața prințesa de Wales 
în august 1997.

©GRAPHIC NEWS

Ciclonuri in Pacific

ZIZTIl

Urs de Aur pentru scurtmetrpj

Day-Lewls cu soția

Pinguin Humboldt

r at ură. Inspirat din experiența 
scriitorului la Auschwitz, filmul 
a provocat reacții împărțite la 
Berlin. Unii au apreciat că fiL 
mul este o completare a cărții, 
in timp ce alții l-au găsit emoțio
nant. Muzica filmului e semnată 
de italianul Ennio Morricone.

Tot marți, actorul irlandez 
Daniel Day-Lewis a fost onorat 
pentru contrhuția sa în lumea 
cinematografiei. Acesta a fost în
soțit de soția sa, regizoarea Re
becca Millerpose.

„Milk” descrie în zece minute 
raporturile emoționante dintre o 
bunică și nepoata ei.

Ursul de Argint a fost atribuit 
ex aequo scurtmetrajelor „The 
intervention”, regizat de ameri
canul Jay Duplass, și „Jam Ses
sion”, în regia polonezei Izabela 
Plucinska. La secțiunea Panora
ma, Premiul pentru cel mai bun 
scurtmetraj a revenit unui film 
al australianului Warwick Thorn
ton, „Green Bush”.

Pe de altă parte, în cadrul 
competiției oficiale a fost prezen
tată o adaptare a romanului „în 
afara destinului” al scriitorului 
maghiar lmre Kertesz, laureat al 
Premiului Nooel pentru Lite-

( ' ...........................

Cupluri de pinguini homosexuali

Vrea nunti i

în Rusia s-au înregistrat cele mai puternice furtuni de zăyadă din ultimii 50 de aniLondra (MF) - Regina Elizabeth a H-a 
a Marii Britanii a insistat pe lângă fiul 
său, Charles, pentru ca cea de-a doua sa 
căsătorie să fie discretă, scrie The Sun.

Citând „surse de la Palat”, tabloidul 
afirmă și că regina le-a impus celor doi 
să locuiască separat până pe 8 aprilie, 
când va avea loc căsătoria, la Castelul 
Windsor. Prințul moștenitor ar fi avut in
tenția de a-și oficializa relația cu Parker 
Bowles printr-o petrecere grandioasă, la 
care ar fi fost invitate capete încoronate, 
vedete și personalității ale lumii politice.

„Suverana nu dorește să irite publicul 
cu festivități ostentative”, adaogă ziarul.

Moscova (MF) - Intemperi
ile au afectat mai multe țări 
europene, provocând pagube 
materiale, perturbând trafi
cul și determinând rănirea 
mai multor persoane.

„Furtunile de zăpadă înregis
trate foni au fost cele mai puter
nice din ultimii 50 de ani”, potri
vit serviciilor meteorologice ruse.

Căderile de zăpadă au fost 
mai abundente In central Mos
covei, unde zăpada a atins 13,6 
centimetri în noaptea de luni 
spre marți, iar rafolele de vânt 
au ajuns la viteze de 21 de metri 
pe secundă.

Autoritățile au mobilizat 7.000 
de pluguri pentru curățarea stră
zilor. Circulația a rămas însă 
„extrem de dificilă”.

Instituțiile de învățământ din 
Sarajevo au fost închise, marți, 
din cauza ninsorilor abundente

Cat Stevens obține daune de la două ziare
, Londra (MF) - Două ziare 

britanice au recunoscut că 
l-au calomniat pe Cat Ste
vens susținând că acesta ar 
avea legături cu organizații 
teroriste, a anunțat cântă
rețul, devenit Yusuf Islam

La trei ani are IQ137
Londra (MF) - Un copil de trei ani a 

devenit cel mai tânăr membru al grupu
lui Mensa, din care fac parte oamenii cu 
cel mai mare coeficie: le inteligență din 
Marea, Britanie, după ce a fost supus u- 
nor teste de către psihologi de la Uni
versitatea din York.

Mikhail All, din Leeds, a devenit unul 
dintre cei 25.500 de membri ai grupului 
Mensa. Mai puțin de 30 dintre aceștia au 
vârsta sub zece ani.

Deși informația nu a fost confirmată 
încă, se pare că el are un coeficient de in
teligență de 137, ceea ce îl situează prin
tre primii 2% dintre nai inteligent! 
oameni din Marei Bi„ ne.

după convertirea la Islam.

Sunday Times și The Sun, e- 
ditate de grupul Murdoch, au ac
ceptat să plătească despăgubiri 
„substanțiale” și au publicat scu-

Nlnaori abundente la Sarajevo

care se înregistrează de două 
zile. Din cauza intemperiilor, 
Parlamentul federației, care are 
sediul la Sarajevo, a decis să 
amâne ședința de marți.

Potrivit serviciilor meteoro
logice, ninsorile vor continua 

ze, a anunțat într-un comuni
cat Stevens, fără a face alte pre
cizări.

Cântărețului britanic i-a fost 
refuzată viza de intrare ta Sta
tele Unite în septembrie 2004, 
din „motive de securitate națio
nală”. Cele două ziare au scris 
ulterior că decizia a fost justifi
cată de faptul că Islam at sus
ține terorismul.

La sfârșitul săptămânii tre
cute, oficiali americani au pre-

(Foto: EPA) 

până la sfârșitul acestei săptă
mâni la Sarajevo. Marți, stratul 
de zăpadă era de 60 centimetri.

O furtună violentă s-a înre
gistrat la Atena și în zonele în
vecinate, marți, patru persoane 
fiind rănite. Zeci de arbori s-au 

cizat că una dintre cauzele pen
tru care Yusuf Islam nu a fost 
primit pe teritoriul american 
este o donație a acestuia către 
fundația de caritate Islamic Re
lief Agency. Aceasta a fost acu
zată de administrația americană 
că îl finanțează pe Osama ben 
Laden, rețeaua al-Qaida și gru
parea teroristă Hamas. Servici
ile de siguranță britanice inves
tighează în prezent activitatea 
fundației de caritate.

prăbușit, iar traficul aerian a 
fost afoctat. Furnizarea curen
tului electric a fost perturbată, 
circa 10.000 de locuințe fiind 
afectate.

Pe aeroportul internațional 
din Atena, două avioane care so
siseră din Salonic nu au putut 
ateriza, iar alte șase curse in
terne au fost anulate, în timp ce 
numeroase zboruri internațio
nale au înregistrat întârzieri. 
Rafalele de vânt au atins în u- 
nele zone mai mult de 100 de ki
lometri pe oră.

Digul care proteja un golf în 
care se aflau ambarcațiuni de 
agrement în portul Pireu a fost 
avariat de valuri, iar mai multe 
zeci de ambarcațiuni au suferit 
pagube.

Ninsori abundente se înregis
trează, de mai multe zile, și în 
Austria, Cehia și Bosnia, afectând 
traficul rutier și aerian.


