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Integrarea UE ca o sperietoare
Un miliard de euro îi va costa pe agenții economici hunedoreni protecția mediului

dimineața la prânz seara

Vlnei*if Cuvântul liber vă oferă gratu
it suplimentul ȚY .gu 32 de pagwimte-, 
grai color mtr-un notl format.

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

Deva - încheierea ne
gocierilor cu staff-ul UE va 
costa bani grei agenții eco
nomici care sunt obligați să 
aplice directivele de mediu.

Neaplicarea acestora atrage 
după sine dizolvarea societăților 
„neascultătoare”. Cele 11 direc
tive impuse de UE care vizează 
mediul au bbținut o perioadă de 
grație până în 2018, declară

Georgeta Barabaș, director al In
spectoratului de Mediu. Din 
punct de vedere financiar, apli
carea lor este extrem de costisi
toare. Cele mai scumpe vizează 
controlul integrat al poluării, 
riscurile care afectează popu
lația, instalațiile mari de ardere, 
apa potabilă și incinerarea 
deșeurilor. „Nu toate aceste di
rective au termen de grație 
anul 2018. Spre exemplu, 
Închiderea crematoriului devean 
este stabilită pentru 2005, iar

cele din Lupeni și Petrila în 
2008. Compania Minieră Minvest 
nu va mai exista din 2007, iar 
anul acesta se va închide 
Preparația Lupeni. Toate cos
turile legate de conformare sunt, 
suportate de agenții economiei* 
sau chiar de către primării, care 
sunt obligate să-și găsească 
resursele de finanțare. Nu 
există derogări de la termene, 
iar orice nerespectare a datei 
impuse atrage după sine 
închiderea societății”, mai

adaugă Barabaș. între societățile 
care vor plăti greu pentru inte
grare se numără Electrocentrale 
Mintia, Termoelectrica Paro- 
șeni, Casial, Fabrica de Var, Is- 
nat Hunedoara, Petrom, Chimi
ca Orăștie și altele. Integrarea în 
UE e privită ca o sperietoare de 
agenții economici. Vom asista la 
atrageri de fonduri străine, pen
tru că cele mai multe firme nu 
au banii necesari pentru a se 
conforma directivelor de mediu 
care li se impun.

Astăzi, creștinii ortoddcși celebrează 
rbătoarea Botezului Domnului,

Bobotează, care marchează sfârșitul ci- 
I clului de sărbători dedicate Anului Nou 
I și este închinată purificării mediului în

conjurător, în special a apelor. Ca ali
mente rituale de bobotează sunt speci
fice piftia și grâul fiert. (S.B.)

Demisii din PSD?
Deva (I.J.; D.I.) - Georgeta Barabaș, fost 

purtător de cuvânt al PSD Hunedoara, nu 
va mai rămâne mult timp în partid. 
„Aștept decizia lui Mihai Tănăsescu de a 
părăsi PSD și atunci o voi face și eu. Sunt 
nemulțumită de intrigile și comploturile 
care au creat găști în interiorul PSD Hune
doara, dar nu mă nemulțumește condu
cerea actuală”. Mai există zvonuri care 
afirmă că și Daniel Andronache, consilier 
județean PSD, ar putea părăsi acest partid 
pentru a se înscrie în PUR. El a infirmat 
însă această ipoteză: „Deocamdată nici nu 
șe pune problema; nu m-am gândit la așa 
Ceva”, a declarat Andronache. Nici Petru 
jȘtfărginean, președintele PUR Hunedoara, 
țiu știe nimic despre acest lucru. „E pro
blema domnului Andronache, dar până 
acum nu am avut vreo discuție în acest 
sens”

Milioane de oameni 
lin întreaga lume au păstrat, 
ieri, un moment de reculegere 
In memoria victimelor catas
trofei naturale din Asia de 
îud-est.

Un hunedorean va schimba Codul muncii
Ministrul Gheorghe Barbu vrea să aducă schimbări importante
Daniel I. Iancu
E-MAIL: daniel.iancu@informmedia.ro

București - Noul ministru 
al Muncii, solidarității so
ciale și familiei, hunedorea- 
nul Gheorghe Barbu, are în 
vedere, printre altele, 
recorelarea pensiilor și mo
dificarea Codului muncii, 
pentru a putea proteja mai 
bine salariații.

Una dintre prioritățile mi
nistrului muncii este legată de 
continuarea procesului deja în
ceput, cu deosebirea că plata

efectivă a pensiilor recorelate șe 
va face în etape, în funcție de 
anul în care s-a ieșit la pensie și 
nu la sfârșitul întregului proces.

Potrivit lui Barbu, greutățile 
pe care le va întâmpina vin însă 
din alte direcții și în special din 
inevitabilele confruntări cu 
sindicatele. După cum a declarat 
recent pentru BBC, procentul de 
majorare al salariilor ar putea 
să atingă 60 la sută, dar până la 
sfârșitul mandatului.

O altă problemă o reprezintă 
controversatul Cod al muncii 
considerat de către angajatori, 
în actuala sa formulă, descura-

jant. Rolul cel mai important al 
codului trebuie să fie direcțio- 
nat tot către protecția 
salariaților, iar Gheorghe Barbu 
vorbește despre modificarea 
rapidă a acestuia, făcând apel la 
înțelegerea sindicatelor.

Totuși, cea mai mare încer
care a noului ministru o 
reprezintă disponibilizările, mai 
ales că numai în minerit se pre
conizează a fi dați afară aproxi
mativ 5000 de salariați, Barbu 
neeliminând complet nici vari
anta plăților compensatorii, dar 
numai ca o soluție de compro
mis.

Proces Celor - Mintia
Deva (C.P.) - La Judecăto

ria Deva va avea loc mâine 
prima înfățișare pentru jude
carea cauzei pe fond, în pro
cesul intentat Termocentralei 
Mintia de către Calor Deva. 
„Suntem în proces cu 
partenerii noștri din cauza 
facturării, în ultimii 2 ani, 
a 38 de miliarde de lei în plus 
față de prețul contractului și 
de prevederile legale. Lezat 
este Consiliul Local Deva 
prin subvenții, precum și in
stituțiile publice și agenții 
economici care plătesc inte
gral prețul gigacaloriei”, de
clară directorul Calor Deva.

Leu - Dolar Leu - Euro
32.595 lei 41^117 lei

WC-ul: motiv de scandal
Deva (T.S.) - Mai mulți lo

catari ai blocului 9 din Piața 
Victoriei sunt nemulțumiți de 
faptul că în spatele blocului, se 
construiește un WC, care va de
servi clienții unui bar. Potrivit 
acestora, funcționarea barului și 
implicit a WC-ului le va crea dis- 
conforturi fonice, iar zona riscă 
să devină un uriaș WC. „Am 
făcut sesizări la Protecția Medi
ului, dar de acolo ne-au trimis 
la Direcția de Sănătate Publică. 
Noi nu dorim ca în fața blocului 
nostru să existe un WC public”, 
spune unul dintre locatari.

Contactat de C.L., directorul 
adjunct al DSP Hunedoara, I.G. 
Samoilescu a precizat că, atâta 
timp cât proprietarul barului 
respectă Cu strictețe normele sa
nitare, cererile locatarilor sunt 
nedreptățite. „Dacă pe parcursul 
funcționării barului vor apărea 
probleme legate de WC-ul am
plasat aici, vom lua măsurile 
care se impun.

Deocamdată, totul se află în 
fază de construcție, deci nu mă 
pot pronunța asupra efectelor 
care vor apărea”, a afirmat 
Samoilescu.

mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
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0 Asasinat condamnat. Casa Albă a 
condamnat marți asasinarea guvernato
rului orașului Bagdad și a confirmat că 
președintele american, George W. Bush, 
și premierul irakian, lyad Allaui, au discu
tat luni la telefon. Guvernatorul Aii al- 
Haidri, două dintre gărzile sale de corp 
și un civil au fost uciși, marți dimineață, 
într-o ambuscadă.

0 ȘI-a citit testamentul. Gruparea isla- 
mistă Ansar al-Sunna, afiliată la rețeaua 
al-Qaida, a difuzat marți, pe Internet, o 
înregistrare video ce înfățișează un kami
kaze care își citește testamentul înainte 
de a comite un atentat cu mașină-capca- 
nă, luni, la Bagdad. Atentatul s-a soldat 
cu patru morți.

Desfășurare masivă a forțelor SUA
După tragedia din Asia, Statele Unite au deplasat în Oceanul Indian peste 13.000 de militari

Washington (MF) - Statele 
Unite au deplasat în Oceanul 
Indian, după catastrofa de la 
26 decembrie, peste 13.000 
de militari, precum și nave, 
avioane și elicoptere care să 
contribuie la salvarea și 
ajutarea victimelor, a 
anunțat Pentagonul.

Ministrul Indonezian Alwl Shlhab șl Colin
POWSlI. (Foto: EPA)

Portavionul Abraham-Lincoln 
se află în largul coastei de nord- 
est a Insulei Sumatra, regiunea 
indoneziană cel mai grav afecta
tă de valurile seismice.*

Două escadroane de elicopte
re, dintre care nouă SH-60, sunt 
utilizate pentru transportarea a- 
limentelor și a materiâlelor u- 
manitare.

Această navă este însoțită de 
altele patru, inclusiv de două 
distrugătoare.

Pentagonul, pe fază

Oceanul 
grup de

Portavloane americane au fost deplasate în Oceanul Indian. (Foto: epa;

transport, USS Duluth, și o navă 
de debarcare, USS Rushmore, 
care vor participa la operațiuni 
în zonele de coastă.

Ajutoare pe mare
Nava USS Fort-McHenry, care 

transportă echipamente și 400 de 
pușcași marini, a părăsit marți 
insula niponă Okinawa, îndrep- 
tându-se spre Indonezia. ;

Șase nave de transport, cu, o 
capacitate de 340.000 de litri de 
apă și care pot produce mai mul
te zeci de mii de litri zilnic, se 
îndreaptă spre zona sinistrată 
dinspre Guam și Coreea de Sud.

Pentagonul a anunțat că flota 
aeriană trimisă în regiune este 
formată din 16 avioane de trans
port C 130, nouă aeronave de re
cunoaștere P-3, patru avioane de 
realimentare KC-135 și 46 de eli
coptere.

De asemenea, Statele Unite 
ale Americii au precizat că in
tenționează să dubleze numărul 
de elicoptere din Asia de Sud, 
urmând ca In regiune să ajungă 
90 de aparate.

Colin Powell în Aceh
Banda Aceh (MF) - Secretarul ameri

can de Stat, Colin Powell, a început o vizi
tă ieri în provincia indoneziană Aceh, ca
re a fost devastată de valurile seismice de 
la 26 decembrie. ____

Potrivit unui ultim bilanț oficial, 94.200 
de persoane și-au pierdut viata în nordul 
Insulei Sumatra, în provincia Aceh.

Colin Powell, care a sosit mărfi seară 
la Jakarta, a plecat ieri dimineață spre 
Banda Aceh, capitala provinciei transfor
mată în centrul unei operațiuni umanita
re fără precedent destinată ajutorării su
praviețuitorilor catastrofei.

Secretarul american de Stat este însoțit 
de Jeb Bush, fratele președintelui ameri
can George W. Bush și guvernator al sta
tului Florida.

Colin Powell urma să se întoarcă la Ja
karta în cursul zilei de ieri, pentru o în
trevedere cu președintele indonezian Susi
lo Bambang Yudhoyono. El va participa, 
de asemenea, și la summitul de azi, din 
capitala Indoneziei, alături de lideri din 
15 țări din regiune, precum și cu repre
zentanți ONU și UE.

La funeralii Palestinieni mascați din 
Brigăzile al-Aqsa asigură paza pentru în- 
momântarea lui Mohamed Kalefa, un mili
tant ucis Be armata israelîană în timnul 
ciocnirilor de ieri, din Gaza. (Mtfc EPA)
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uă sunt proiectate pentru a 
transporta greutăți foarte mari 
și altele două sunt elicoptere de 
luptă.

Circa 2.000 de pușcași marini 
au fost trimiși în regiune, la bor
dul unor nave amfibie.

Grupul include o barjă de

Portelicopterul Bonhomme- 
Richard a sosit mărfi în 
Indian, împreună cu un 
șapte nave. La bordul navei se 
află 19 elicoptere, dintre care do-

Exolozie Soldați americani și polițiști irakieni inspectează zona în care a explodat ieri o 
mașină-capcană. Mașina a fost detonată la trecerea unui convoi militar format din soldați 
americani și trupe irakiene. în districtul Amiriyah din Bagdad. Doi civili irakieni au fost uciși 
și zece rămți. (Mo: efaj

Atac sinucigaș
Bagdad (MF) - Cel puțin nouă 

persoane au fost ucise și alte 38 
rănite într-un atac sinucigaș co
mis, ieri, în apropierea Academ' 1 
ei de Polifie din orașul Hilla, si
tuat la 100 de kilometri sud de 
Bagdad, potrivit șefului politiei 
locale, citat de AFP.

„Nouă tineri au fost uciși fi 
alti 38 răniți într-un atac prtfdus 
la intrarea în Academie, în apro
pierea sediului clubului sportiv 
din Hilla”, a declarat șeful poli
tiei locale, generalul Qais Ab- 
bud.

El a precizat că printre cei 
Uciși sau răniți se numără atât 
polițiști cât și civili.

Anterior, premierul irakian, 
lyad Allaui, a declarat că Guver
nul său este decis să organizeze 
alegerile la data prevăzută, adică 
la 30 ianuarie.

„Guvernul este hotărât să'or
ganizeze alegerile la data prevă
zută”, a precizat el, dând asigu
rări că Executivul „nu va permi-_ 
te teroriștilor să stopeze proc' 
sul politic și să saboteze tara”-

Reprezentare 
regală

București (MF) - 
Principele Radu de 
Hohenzollern-Veringen 
își va păstra statutul de 
reprezentant special al 
Guvernului pentru inte
grare, cooperare și dez
voltare durabilă, a de
clarat premierul Călin 
Popescu Tăriceanu.

„Apreciez rolul' pe care 
l-a jucat principele Radu în 
calitatea sa de reprezen
tant special al României. 
De asemenea, am toată a- 
precierea pentru activita
tea desfășurată de toți 
membrii Casei Regale, și 
cu precădere de Regele Mi
hai, pentru promovarea in
tereselor românești, atât în 
trecut, cât și în prezent”, a 
arătat premierul Tăricea
nu.

El a precizat că a dis
cutat despre acest lucru cu 
Principele Radu în cadrul 
unei vizite private, care a 
avut loc luni seara la Pala
tul Elisabeta.

Principele Radu de Ho
henzollern-Veringen este 
soțul principesei Margare
ta, fiica cea mare a Regelui 
Mihai, fostul suveran al 
României. Regele Mihai a 
abdicat la 30 decembrie 
1947, la presiunile URSS.

Amânarea alegerilor irakiene, periculoasă
Guvernatorul Bagdadului, Aii Radi al-Haidri, ucis marți, este 
una dintre numeroasele victime ale violentelor din Irak

Londra (MF) - Amânarea 
alegerilor din Irak, progra
mate pentru 30 ianuarie, ar 
putea conduce la o baie de 
sânge și va declanșa cu sigu
ranță un război civil, a de
clarat Muaffaq al-Rubai, fost 
consilier irakian pentru se
curitate națională.

„Dacă amânăm data alegeri
lor cu o săptămână sau mai 
mult, tara se va confrunta cu o 
baie de sânge, lucru care poate 
cu siguranță declanșa un război 
civil”, a declarat al-Rubai.

Muaffak al-Rubai, numit în 
funcția de consilier pentru secu
ritate națională de fostul admi
nistrator civil american în Irak, 
Paul Bremer, a fost înlocuit în 
septembrie de Kassem Daud.

Mai multe zeci de persoane 
au murit marți, în Irak, printre 
victime aflându-se și guverna
torul Bagdadului, Aii Radi al- 
Haidri, precum și cinci militari 
americani.

Au murit eroic
Pe de altă parte, ministrul 

irakian de Interne, Falah al-Na- 
kib, a anunfat că peste 1.300 de 
membri ai politiei și trupelor 
speciale au murit eroic în aten
tatele teroriste care au vizat for
țele de ordine în ultimul an și

Guvernatorul Bagdadului, AII Radi al-Haidri, a fost inmormant : ieri.
(Foto: EPA)

jumătate.
El a cerut Consiliului să adop

te un comunicat prin care să de
nunțe operațiunile teroriste care 
vizează forțele de securitate ira
kiene și civ;iii nevinovafi.

Ministrul este de părere că te
roriștii acționează sub acoperire 
religioasă sau politică și urmă
resc divizarea tării. Al-Nakib a 
insistat asupra sacrificiilor făcu

te de forțele irakiene și asupra 
dificultăților cu care s-au con
fruntat acestea pe teren, pentru 
a restabili securitatea.

Oficialul irakian a precizat că 
forțele coaliției nu vor mai fi ne
cesare în Irak după ce trupele 
irakiene vor fi bine structurate, 
antrenate și capabile să apere ta
ra în cazul unor agresiuni exter
ne.
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0 Un număr de 20 de salariați, parte
neri și voluntari au învățat cum se mun
cește pe bază de proiecte și în echipe 
interdisciplinare, în cadrul proiectului 
„Formare pentru Dezvoltare”. Sesiunea 
de instruire a fost organizată de Filiala 
Hunedoara a Asociației „Sprijiniți Copi
ii”. (C.P.)

0 Potrivit raportului întocmit de către 
Comandamentul Pompierilor Militari 
Hunedoara pagubele produse în urma in
cendiului din munții Parâng, în care au 
ars două cabane se ridică la aproximativ 
1,5 miliarde de lei. Cauza incendiului a 
fost explozia unei butelii, cele două ca
bane arzând în proporție de 90 la sută. 
(M.r.)

Ca L> lansează o 
rubrică, intitulată 
“Arată-ne cum se 
gătește”, adresată tutu
ror femeilor (și de ce 
nu și bărbaților! care 
știu să gătească și care 
vor să împărtășească 
din experiența lor și al
tora. De aceea, ta nu
mele tuturor soților și 
burlacilor sătul de om
letă și de cartofi prăjiți, 
vă rugăm să trimiteți 
pe adresa redacției 
noastre, o scrisoare ta 
care să ne destăinuiți 
cele mai „tari” rețete de 
mâncăruri pe cere le 
preparați acasă. Alături 
de rețetă nu uitați să 
trimiteți și o fotografie 
pentru a fi publicată 
odată cu rețeta 
preparatului propus.

Minerii vor concedieri... grase
în Valea Jiului, numărul disponibilizaților depinde de valoarea plăților compensatorii

Procurarea rovinietei
Deva (C.P.) - Posesorii de autoturisme 

din municipiul Deva pot achita taxa de 
drum și la alte două oficii poștale din lo
calitate. Este vorba de OP 6, situat pe stra
da Mihai Eminescu și OP 4, aflat în 
apropierea Gării Deva. „Există ghișee spe
cializate pentru eliberarea rovinietelor la 
aceste două oficii. Măsura vizează descon
gestionarea activității și reducerea tim
pului de așteptare în ceea ce-i privește pe 
clienți, pentru că majoritatea celor care au 
nevoie de acest autocolant se adresează 
la OP 1 Deva”, declară Vasilica Gireadă, 
șeful Oficiului Poștal 6 Deva.

Automat de schimb 
valutar la Deva

Deva (C.P.) - Banca Comercială Română 
a pus la dispoziția clienților săi din mu
nicipiul Deva un automat de schimb valu
tar. El este amplasat în exteriorul clădirii, 
putând fi utilizat non-stop în orice zi a 
săptămânii. „Acest automat al BCR Deva 
funcționează ea o casă de schimb valutar.- 
Clienții pot schimba aici, în lei, câteva va
lute. Este vorba de dolarul american, euro, 
lira sterlină și francul elvețian. Important 
de menționat este faptul că automatul ac
ceptă doar bancnotele valutelor menționate. 
Pentru aceste operațiuni nu se percepe 
comision. Cursul de schimb folosit de au
tomat este cel practicat de BCR și care se 
modifică zilnic, după-amiaza, mai exact 
după ora 17. Numărul tranzacțiilor ce pot 
fi efectuate de o persoană, zilnic, este ne
limitat, fără a exista o limită minimă sau 
maximă a sumelor de bani. Dar clienții tre
buie să știe faptul că la o singură tranzacție 
se poate schimba valută în limita a 20 de 
milioane de lei, pentru că aceasta este suma 
maximă ce poate fi eliberată prin fanta spe
cială de către automat”, explică Adina Bo- 
drean, manager relații în cadrul BCR Su
cursala Județeană Hunedoara.

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

Petroșani - Restructurarea 
sectorului minier din Valea 
Jiului rămâne doar o 
chestiune de timp. Dacă la 
nivel național reducerile de 
personal vor să se facă în 
ianuarie, în Valea Jiului 
disponibilizarea ortacilor de
pinde de Guvern.

Peste 1000 de mineri vor 
rămâne fără loc de muncă, de 
la Compania Națională a Huilei

Compensatele 90% în pragul colapsului
Acordarea acestora rămâne încă doar o chestiune de timp
Ina Jurcone
E-MAIL: ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - Acordarea 
rețetelor compensate 90% și 
a celor gratuite va rămâne 
doar o chestiune de timp. 
Noul Guvern încă nu a decis 
dacă se vor mai acorda în 
viitor sau dacă valoarea 
compensării va rămâne 
aceeași.

în cea mai mare parte a 
județelor, rețetele compensate 
90% sau gratuite nu se mai 
onorează.

Petroșani și peste 500 din 
cadrul Minvest Deva doar în 
acest an.

„Numărul minerilor care 
doresc să părăsească sistemul 
este mult mai mare, declară 
președintele Ligii Sindicatelor 
din Valea Jiului, loan Vasile 
Savu. Acesta însă depinde de 
plățile compensatorii promise de 
Guvern. Dacă executivul decide 
o sumă mai mare pentru cei 
care vor rămâne fără serviciu, 
atunci vor exista mult mai mulți 
mineri care doresc să nu mai lu
creze în subteran.”

Nu este și cazul județului 
Hunedoara. Medicii de familie le 
acordă în continuare, dar ni
meni nu știe până când.

„Am auzit și 
noi că se va sista 
acordarea de me
dicamente în 
regim compensa
toriu sau gratuit, 
dar nu știm până 
când. Dispoziția 
ministrului Cin

teză este aceeași ca a predece
sorului său”, după cum pre
cizează dr. Dan Florescu, di
rectorul Casei Județene a Asi

La nivel național, reducerile 
de personal ar fi de preferat să 
se facă chiar în luna ianuarie, 
pentru că astfel se evită cheltu
ielile inutile, dar și pentru că 
aplicarea cotei unice de impo
zitare ar crește venitul net al 

minerilor cu 
10%.

Cum majori
tatea societăților 
sunt în blocaj fi
nanciar, restruc
turarea rapidă ar 
constitui un a- 
vantaj.

ft

Vasile loan 
Savu

gurărilor de Sănătate Hune
doara.

Despre un alt sistem de com
pensare nu a apărut încă nici o 
metodologie, astfel încât farma
ciștii eliberează medicamentele 
prescrise pe rețete.

„Cred că ce se spune nu sunt 
decât bârfe aiurea și zvonuri. 
Până când nu vom primi o listă 
stabilă cu medicamentele com
pensate și gratuite, alta decât 
cea pe care o avem, respectăm 
legislația”, a declarat dr. Con
stantin Cărău, președintele 
Colegiului Farmaciștilor Hune
doara.

„Din punctul nostru de ve
dere lichiditățile companiei simt 
afectate doar în cazul în care sis
temul va rămâne același. Plățile 
până acum s-au efectuat în e- 
nergie electrică, însă acesta a 
foșt un dezavantaj pentru noi 
pentru că ne-au plecat furnizorii 
care ar fi preferat și ei banii. 
Noul Guvern a promis că va 
elimina acest neajuns, iar CNH 
Petroșani nu va avea probleme 
cu lichiditățile în cazul aplicării 
cotei unice de 16% care intră în 
vigoare din această lună”, mai 
adaugă Savu.

Curent în buzunar
Deva (C.P.) - Majorarea 

tarifelor la energia electrică 
va avea un impact major 
asupra bugetelor cetățenilor. 
„Integrarea va determina 
alinierea tarifelor la energie 
la nivelul celor existente în 
UE. Astfel, până în 2007, 
acestea trebuie să crească la 
110 $/megawatt, de la 49,5 $ 
cât sunt în prezent. Scum
pirile vor avea un impact 
„usturător” pentru buzu
narul cetățeanului, dacă nu 
se va înregistra o creștere 
proporțională a salariilor”, 
declară Adolf Mureșan, lid
erul BNS filiala Hunedoara.

ARDAF
SOCIETATE DE ASIGURARE REASIGURARE

Numai cu acest cupon
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1994 - A încetat din viață Vmtilă Brătianu, preșe
dinte de onoare al PNL-CD și președinte al Con
siliului Național al PL-93.

1965 - Au fost stabilite relații diplomatice la rang 
de ambasadă între România și Liban;

1990 - Aflat în vizită la București, ministrul sovi
etic al Afacerilor Externe a exprimat sprijinul URSS 
pentru Revoluția română; A fost reînființat oficial 
Partidul Național Liberal;

1906 - Gheorghe Țițeica a introdus in geometrie 
suprafețele cunoscute azi în lume sub numele 
de „suprafețele Tițeica";

1412 - S-a născut Jeanne d'Arc, eroină națională 
a Franței; •

1802 - S-a născut, la lîrgoviște, Ion Heliade 
Rădulescu, scriitor, lingvist și om politic român;

1897 - S-a născut, la lași, romancierul Ionel 
Teodoreanu;

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

Gaz:
Nu se întrerupe furnizarea gazului metan 
în Deva.

Apă:
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:
08.00 - 15.00 Punctul termic 15, str. Elena 

Văcărascu, Aleea Florilor 
Punctul termic 6, 
b-dul. Decebal.

presiune

Stăp» 
tron

Prob* |>~

I------------------

20 agr.}BERBEC (21 mar.
iste un moment potrivit pentru ă-ți face planuri, 
pentru a rezolva probleme pe care le amâni de 
multă vreme.

TAUR (21 apr. - 20 malj
învață să ai încredere numai în ceea ce ai făcut 
tu. Nu te implica în activități care nu ți se 
potrivesc, vei regreta.

SEIMENI (21 mal - 20 Iun.) _______ ■ /
La serviciu încearcă să faci totul perfect, șefii 
sunt cu ochii pe tine.

RAC (21 Iun. - 20 Iul.)
Astăzi trebuie să analizezi cu atenție toate de
taliile. Este foarte important să obții numai rezul
tate pozitive, superiorii te urmăresc!

Scaune ce 
ce string

•ni la nt
Jlocl

Jam*»!».
Sunet

Soluția integramei din numă
rul precedent:
E-F-A-M - ISPITITOR - 
TINE - AHA - SEC - SIROP
- TASTA - RA - PANA - REA
- U - TRI - STA - FD - UNIT
- C - RATEU - VI - MAC - 
LIVID - GASE - USA - FADA
- LERE - SALAR - SETE

6:30 în gura presei (r)
7:00 Observator Cu Sanda

POLIȚIE - 855

POMPIERI - 981
■ » V:' ' - .

OJ.P.C. HD -

AGENȚIA CLER. - 212725

AMBULANȚA - 961

6:00 Pădurea blestemată (re-

&

&

LEU (21 Iul. - 20 aug.) ______ ...........
Vrei să pleci într-o călătorie, așa că îți vei face 
planuri pentru acest sfârșit de săptămână. Ai idei 
interesante pe care ar fi bine să le împărtășești.

FECIOARĂ (21 aug. - 20 sept.)
Astăzi vei studia, te vei relaxa, dar nu uita de 
responsabilitățile pe care le ai. Dupâ-amiazâ vei 
discuta cu cei din familie.

Vei alcătui o cură pentru că vrei să mănânci 
mai sănătos. Poate te vei înscrie și la o sală 
de gimnastică.

SCORPION (21 oct. - 20 nov.) _______
Vei avea o zi liniștită. Ești foarte eficient când lu-
crezi în echipă. îți dorești să fii apreciat de cei din 
jur și vei face tot posibilul să fii cel mai bun.

SĂGETĂTOR (21 nov. - 20 dec.) _____
Vei avea o zi plină de realizări, vei face investiții 
profitabile și vei obține numai rezultate pozitive. 
Cei ’din jur îți vor cere sfaturi.

CAPRICORN (21 dec. - 20 lan.)___________
Vrei să te asociezi cu cineva dar înainte ar fi bine 
să analizezi cu atenție situația. Trebuie să dis
cutați. să vedeți dacă aveți aceleași idei.

VĂRSĂTOR (21 lan. - 20 feb.) ____________
Astăzi vei reuși să îți creezi un echilibru între 
viața personală șl cea profesională. Vei lua cele 
maj bune decizii.

_ PEȘTI (21 feb. 20 mar.)_____ _______ ______
Ai reușit să îți dezvolți afacerile și să obții nu- 
mai rezultate pozitive. Ai grijă, un coleg s-ar putea 
să te influențeze negativ, probabil este invidios.

7:00 Jurnal TVR Sport Meteo 
7:45 Agenția 2 'fără un sfert 
8:45 Desene animate Yu-Gi- 
EJOh

9:15 Corectl
9:20 Cinci minute de cultură 
930 Teleshopping 

10:00 Avanpremieră 
10:10 Felidty
11:00 Portul miracolelor 
11:55 Euro-dispecer 
12:00 Repere sacre. Ediție spe

cială : Botezul Domnului 
1330 Desene animate: Clubul 

Disney: Legenda lui 
Tarzan

14:00 Jurnal TVR Sport Meteo 
1430 Teleshopping 
15:00 Dincoto de hartă 
15:30 Akzente. Emisiune în 

limba germană
16:55 TVR indirect 
17:25 Viața cu Bonnie. Cu: 

Bonnie Hunt
1830 Portul miracolelor Cu:

B Antonio Fagundes 
17:50 Retrospectiva sport 

2004
18:50 Tragerile Joker și Loto 

5/40
19:00 Jurnal TVR Sport Meteo

1

2030 Irma, la douce (come-
IJdie, SUA 1963). Cu: 

Shirley MacLaine, Jack 
Lemmon, Lou Jacobi, 
Herschel Bernardi. Regia 
Billy Wilder.

22:40 Garantat 100% 
23:40 Jurnal TVR Sport Meteo 

0:10 Necazuri în familie
O (comedie. Italia, 2002). 

Fiecare familie are o 
oaie neagră. Dar Nicola 
e convins că oaia lor e 
cea mai neagră dintre 
toate după ce Frances
co, fratele lui mai mare, 
declară public și neîn
trebat de nimeni că e 
homosexual.

1:50 Cinci minute de cultură 
2:00 Ce lume minunată 
2:50 Jurnal TVR Sport Meteo 
350 Corect 
4:00 Arta seducției (dramă, 

^coproducție, 2003). Cu: 
Gretchen Mol, Paul 
Rudd

7:00 Știrile ProTv. Ce se în
tâmplă, doctore 7 

9:10 Omul care aduce cartea 
9:15 Tânăr și neliniștit 

1030 Fiica perfectă (thriller,
13 SUA, 1996). Cu: Tracey 

Gold, Bess Armstrong, 
Michael Shulman 

12:30 Zâmbete 1h1r-o pastilă 
13:00 Știrile ProTv 
13:45 Unde este compania a 

137- a? (comedie, Franța, 
1973). Cu: Jean Lefeb
vre, Pierre Mondy, Al
do Maccione. Acțiunea 
se petrece în perioada 
celui de-al doilea răz
boi mondial, în Franța.

16:00 Tânăr și
B neliniștit 

17:00 Știrile ProTv Sport Vre
mea

17:15 Instincte criminale
«(thriller, Canada, 2000). 

Cu: Wendy Crewson, 
Victor Graber, Caroline 
Goodall, Claire Bloom, 
Kenneth Welsh, Rudi
ger Vogler.

19:00 Știrile ProTv Sport.
Vremea

20:15 Taxi 2 (comedie, 
«Franța, 2000). Cu: 

Samy Naceri, Frederic 
Diefenthal, Marion Co- 
tiilard, Emma Sjoberg.

2220 Divertisment Vacanța 
Mare

2330 Știrile ProTv Sport Vre
mea

23:45 Cod Omega (acțiune, 
I3SUA, 1999). Cu: Casper 

Van Dien, Michael 
York, Catherine Oxen- 
berg, Michael Ironside. 
0 veche profeție este 
pe cale de a se împlini: 
un cod secret aduce 
lumea la un pas de 
Apocalipsă.

1:45 Știrile ProTv Sport Vre
mea (reluare)

2:45 Divertisment Vacanța 
Mare

3:15 Cod Omega (acțiune, 
BSUA, 1999). Cu: Casper 

Van Dien, Michael York, 
Catherine Oxenberg

Nicola. Sport
830 Vivere - A trăi cu pasi- 

Bune (ep 175,176) 1999, 
Italia Cu: Edoardo Cos
ta, Giorgio Ginex, 
Edoardo Velo

9:00Seaquest 
10:00 în gura presei 
1030 S Sue Thomas 
1130 Concurs interactiv 
12:30 Benny Hill 
13:00 Observator Cu Simona 

Gherghe 
13:45 Dl Magoo. Cu: Leslie 

«Nielsen, Kelly Linch 
16:00 Observator 
16:45 9595 - Te învață ce să 

fad
17:45 Vivere - A trăi cu pasi- 

Bune (ep 175,176) 1999, 
Italia Cu: Edoardo Cos
ta, Giorgio Ginex, 
Edoardo Velo, Giuditta 
Saltarini

18:53 Sport 
18:55 Meteo
19:00 Observator Cu Alessan

dra Stoicescu și Lucian 
Mândruță

i

2030 Sport 
20:15 Ultima secundă 

«(acțiune, SUA, 2001).
Cu: Tom Sizemore, Den
nis Hopper, Steven Sea
gal, Jaime Pressly, Peter 
Greene, Ice-T, Nas. 
Când numărătoarea in
versă a ajuns la zero, 
ești mort!

22:00 Observator Cu Letiția 
Zaharia Sport 

22:45 Threat Matrix. Cu: 
Sjames Denton, Kelly 

Rutherford, Mahersha- 
lalhashbaz Ali

23:45 în gura presei Cu 
Mircea Badea 

0:15 Sue Thomas 
130 Concurs Interactiv 
230 Observator 
235 Ultima secundă 

Hacțiune, SUA 2001).
Cu: Tom Sizemore, Den
nis Hopper, Steven Sea
gal, Jaime Pressly, Peter 
Greene, Ice-T

B luare)
8:15 Ciocolată cu piper (re- *
B luare) 

9:15 Rubi (reluare) 
10:15 Prizoniera (reluare) 
1130 Extravaganta Anastasia

B (reluare) 
j 1230 Peria, cărările iubirii. 
I B Cu: Aracely Arambula, 

Jorge Salinas, Gabriel 
Soto, Daniela Romo 

14:30 Pisica sălbatică. Cu:
B Marlene Favela, Mario i

Cimarro, Carolina f
Tejera, Sergio Catalan ș

15:45 Pădurea blestemată.
B Cu: Edith Gonzălez, 

Gabriel Soto, Adamari 
L6pez, Jaime Camil 

j 1730 Poveștiri adevărate- 

emisiune cu povești 
reale despre viață, 
prezentată de Lucian 
Viziru ’

17:55 Vremea de acasă ;
1830 Gitanas. Cu: Saul '

H Lisazo, Dolores Heredia, 
Manolo Cardona, Ana 
de la Reguera, Carlos 
Torres Torrijja

2030 Rubi. Cu: Barbara Mori,
B Eduardo Santamarina, 

Ana Martin, Jaqueline 1
Bracamontes j

2130 Prizoniera. Cu: Gabriela
B Spanie, Gabriel Porras, 

Ricardo Dalmacci
2230 Ciocolată cu piper. Cu:

B Murilo Benlcio, Mariana 
Ximenes

2330 Extravaganta Anas-
Stasia. Cu: Noricis Batis

ta, Juan Pablo Raba ’ 
0:15 îngerul nopții. Cu: Ce- 
B sar Evora, Angelica 

Rivera, Jorge Salinas 
1:15 Poveștiri adevărate (re

luare)
145 De 3x femeie. De 3 x 

femeie prezintă teles- 
, pectatorilor cariera unor 

femei de succes din Ro
mânia, femei indepen- ;
dente financiar, capabile [
să ia decizii importante, 
femei încrezătoare în 
forțele lor.

7:00 Maria Bonita
830 Teleshopping
830 Școala micilor 
Bviăjitoare

930 S Rebelii 
10:00 Tonomatul DP 2 
1130 Cina minute de cultură 1 
11:45 Pasiuni 
12:40 Euro-dispecer 
12:45 Magazinul Studiourilor 

Teritoriale TVR Cluj 
Napoca

13:30 Teleshoping <
14:00 Cristofor Columb 
1430 Școala micilor •

Bvrăjitoare
1530 împreună In Europa: I

Emisiune în limba ma- : 
ghiară <

16:00 Jocurile vieții 
16:30 Clnd minute de cultură 
16:45 Jurnal TVR Știri, sport, 

meteo
17:00 Rebelii 
17:55 Euro-dispecer 
18:00 Jurnal Euronews Ver

siune în limba română , 
18:15 Clnd minute de cultură > 
1830 Lecția de privit ‘ 
19:00 Maria

SBonlta

2030 Dragul de 
S Raymond

2030 în lumea adâncurilor 
2130 Bugetul meu 
2130 Jurnal TVR Știri, sport, 

meteo
2230 Jurnal Euronews Ver

siune în limba română 
»15 Ochii iubirii (dramă, 

«Italia, 2001 ).Cu: Giulio 
Base, Micaela Ramaz- 
zotti, Renzo Rinaldi, Lu
ca Lionello, Mario 
Patane. Regia Giulio 
Base.

030s Amazon 
045 S Dragul de Raymond 
1:15 Clnd minute de cultură 
130 Cu tine pentru totdea-
Muna (comedie, SUA, 

2000). Cu: Heather Grâ- 
ham, Casey Affleck, 
Luke Wilson. Regia Lisa 
Krueger. Când soțul o 
părăsește, după 597 de \ 
zile de la căsătorie, Jo- ’ 
line este disperată. I

7:00 Teleshopping
7:30 Motor
7:55 Sport cu Florentina 
8:00 Dragoste și putere

B(SUA 1987) Cu: Susan
Flannery, John McCook

830 Sunset Beach
930 Roseanne. Povestea
Bunei familii din clasa de 

mijloc.
10:00 Kensky Show 
10:30 Academia mămialor 
10:55 Clip Art
11:00 Monica 
12:00 Levintza prezintă 
12:30 Teleshopping 
12:55 Bani la greu 
1325 Roseanne
13:50 Teleshopping 
14:25 Sunset Beach
15:20 Focus. Emisiune infor

mativă
15:25 Dragoste șl putere 
15:50 Camera de râs 
1630 THIcă, steluța de dnema 
16:50 Kensky Shew
18:00 Focus Prezintă: Magda

Vasiliu
19:00 Monica- talk show di

vertisment Cu: Monica 
Puiu

2030 Lege șl politică. Cu: Joe 
BMantegna, Unda Puri,

James Gamer. Regia:
' Paul Levine

21:00 Vino mamă să mă vezi.
Viața la țară, timp de 
48 de ore, așa cum a 
fost ea imaginată de re
alizatorii acestei emi
siuni, va fi una aparte.

22:00 Irezistibili (comedie, 
B Români?, 2004). Cu:

Horațiu Bob, Nikos Kou- 
dounis, Valeriu Dan Pa
vel, Diana Beciu, Aura 
Hie, Roxana Horvath.
Regia: Mihai Niculescu 

2230 Focul plus Cu: Cristina
Țopescu

23:15 Romane șl psihoterapie 
«(comedie, SUA, 2001).

Cu: Courteney Cox, 
; David Arquette, David

James Elliott
130 Șapte seri cu Adriana 
130 Focus
MS Clubul de noapte

8:00 Mișcări periculoase
S (thriller, SUA, 2002). Cu: 

Ben Affleck, Samuel L. 
Jackson, Toni Collette 

9:40 învingătoarea
H (dramă, SUA, 2003). 

Cu: Beverley Mitchell, 
Brie Larson

11:10 Peter Gabriel-Live In 
Italia 2003

12:15 Imperiul Soarelui
«(dramă, SUA, 1987). Cu: 

Christian Bale, John 
Malkovich, Miranda 
Richardson, Joe 
Pantoliano

14:50 Nicholas Nickleby
13 (dramă, SUA, 2002). Cu: 

Charlie Hunnam, Jamie 
Bell, Nathan Lane, 
Christopher Plummer 

! 17:00 Elina (dramă, Suedia, 
«2002). Cu: Bibi Ander

sson, Natalie Min- 
nevik, Henrik 
Rafaelsen

18:20 Mișcări periculoase 
«(thriller, SUA, 2002). 

\ 2030 Sindicalista (comedie, 
« Canada, 2003).

2135 Păsări rare (comedie, 
Canada, 2001).

23:15 Atentatul (suspans, 
SUA, 2002).

0:55 Destinație finală 2 
«(horror, SUA, 2003)

07.45-08.00 Observator
Deva (r)

16.35-16.45 Știri pe scurt
22.30-23.00 Observator

09:00-11:00 Reluare emisiu
ni miercuri

2030 Știrile Tele 7 Deva
20:10 4Ever Young (emisi

une pentru tineri)
2130 Publicitate
21:05 4Ever Young (p. II) 
21:50 Știrile Tele 7 Deva

HALLMARK
1030 Liberty street (dramă, 

SUA)
12:15 Providence

! 15:00 Maria, mama lui Isus
j (dramă, SUA)
, 1645 Anastasia (dramă, co

producție)
< 18:30 Liberty street (dramă, 

SUA)
20:15 Temptations (dramă, 

SUA)
22:00 Brigada de poliție 
23:00 Rude de sânge (dramă, 

coproducție)
0045 Fugarii (dramă, SUA)

i 0930 Raliuri: Raliul Dakar. Eta- 
; pa a șasea 10:15 Sărituri cu 
i schiurile. Calificări 11:00 Com

binata nordică 13:30 Biatlon: 
Cupa Mondială 14:15 Combi
nata nordică 1530 Biatlon: CM, 
la Oberhof, Germania. Feminin, 
ștafeta 16:45 Tenis: Tommy 
Haas 1730 Tenis: Turneul mas- 

\ culin de la Doha, în Qatar. Sfer
turi de finală 18:15 Raliuri: Ral
iul Dakar 18:30 Biatlon: CM, 
la Oberhof, Germania. Feminin, 
ștafeta 2030 Sărituri cu schi
urile 21:30 Box: Gala intema-

i țională 2330 Raliuri: Raliul Da
kar. Etapa a șaptea 00:15 Sări-

\ turi cu schiurile 0130 Știri: Edi- 
< ția specială a știrilor Eurosport 
î 01:45 Raliuri: Raliul Dakar.

BISCOVERY
1030 Aventuri la pescuit cu 

Rex Hunt 
î 1030 S-a născut un 4x4

1130 Arme de război, Impas 
în Italia 

j 1230 Planeta Albastră 
\ 13:00 Revelații industriale 
; 15:00 Anii rock'n roll-ului al

ternativ 
\ 1630 Istoria marilor orașe 
11730 Câmpuri de bătălie 
11830 Aventuri la pescuit 
; 18:30 Pescuit extrem 
i 19:00 Mașini extreme

20:00 Planeta Albastră 
; 2130 Apocalipse ale anti

chității 
i 2230 Criminaliștii 
‘ 2330 Dosarele FBI

0130 Maleficul Reinhard Hey
drich.
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0 Rezerva valutară a României a cres
cut în luna decembrie cu 916,5 milioane 
euro și a ajuns la 10,84 miliarde euro, 
creștere datorată în principal intrărilor de 
valută din privatizarea Petrom. OMV a 
plătit 668,81 milioane euro pentru 
33,34% din Petrom, urmând să mai 
plătească 830,59 milioane pentru dife
rența de până la 51%. (I.J.)

0 Cuantumul indemnizației de șomaj 
va fi, în următorii ani, o sumă fixă, neim
pozabilă, lunară, echivalentul a 75 la 
sută din salariul minim brut pe țară. La 
aceasta se va mai adăuga o sumă, 
reprezentând un anumit procent din me
dia salariului brut realizat în ultimele 12 
luni de către angajat, declară Gheorghe 
Barbu, ministrul muncii. (C.P.)

a. a

................ j..
1 lună 6 luni 12 luni

BCR 14% 14,5% 16%
BKB 13,5% 14% 14,25%
BancPost 13,5% 14% 15%
Paiffaiotm 14% 14% 14%
CEC 15% - -
Carpatica 14,5% 15,5% 16%
ING Bank 11% 12% 12%
RoBank 14,5% 15,5% 16%
Ion Tiriac 13,5% 15% 15,5®

Anul economic 2004, în lume
Un an tridimensional pe a cărui axe se află dolarul, petrolul și tehnologia informațiilor

In localitățile din sudul jude
țului Hunedoara a nins. (Foto: Traian Mânu)

Clara Pâs
E-MAIL: clara.pas@nformmedia.ro

Deva - în țara cu econo
mia cea mai puternică din 
lume, Statele Unite, alegerile 
prezidențiale au fost eveni
mentul marcant al anului 
2004.

Realegerea lui George Bush 
pentru încă patru ani a însem
nat că prioritățile economice ale 
companiilor și evoluțiile pieței 
nu suferă schimbări radicale. 
Restul lumii a privit însă cu a- 
tenție scăderea dolarului.

în secolul trecut, aurul ca va
loare principală de tezaur a fost 
înlocuit de dolar. Din aprilie 
2004 însă, dolarul a pierdut 12 
procente față de euro.

Iar acum nu mai este nimic 
surprinzător în faptul că în în
treaga lume se cere mai degrabă 
plata în euro decât în dolari.

Sâ fie oare acesta începutul 
încetării dominației dolarului? 
Dacă SUA are cea mai puternică 
economie, China rămâne țara cu 
cea mai rapidă dezvoltare in
dustrială din istorie, cu o rată 

"Zbor” frânt al monedei ameri
cane în 2004.

de creștere economică de 10%. 
în pofida acestei explozii de tip 
capitalist, China continuă să 
rămână o țară comunistă.

Tehnologia
Pe tărâmul computerelor, 

2004 a fost un nou an prolific 
pentru Microsoft, chiar dacă 
Uniunea Europeană a aplicat 
companiei o amendă de 1,6 mi
liarde de dolari. Dar la capitolul 
tehnologie s-au mai dat în 2004 
adevărate lovituri.

Firma Apple a inventat un ac
cesoriu care imediat a devenit 
foarte la modă - iPod. Este un 
aparat cât un pachet de țigări, 
dar ceva mai subțire, care poate 
stoca mii de melodii înregistrate 
de pe CD-uri sau de pe Internet. 
Directorul companiei Apple 
crede că e o bună afacere și că, 
într-o bună zi, toată muzica va 
veni de pe Internet.

Petrolul
Dar în 2004 nu s-au făcut nu 

mai afaceri bune. Explozia 
cererii de petrol din China plus 
îngrijorările legate de situația 
din zonele petroliere din Orien
tul Mijlociu au dus la creșteri de 
până la 56 de dolari pe baril.

Spre sfârșitul anului prețul 
petrolului a revenit în jurul a 40 
de dolari barilul. Prețul țițeiului 
a fost astfel o altă variabilă im
portantă a economiei mondiale 
în anul 2004.

Petrolul “a făcut” legea.
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1 USD________________________ 29.223
1 euro______________  38.674
1 gram aur__________________ 400.140
ldolar canadian 23.731
1 franc elvețian_______________ 24.888
1 liră sterlină 54.764

Scutiri do taxe vamale la mea de porc
Pentru carnea refrigerată se păstrează taxa vamală de 20 la sută

1 forint_____________________ 157
100 yeni japonezi________ 27,839
1 leu moldovenesc______________ 2.319
1 coroană norvegiană____________4.659
1 coroană suedeză 4.267

Clara Pâs
E-MAIL: clara.pas@nformmedia.ro

București - Importurile 
de carne de porc tranșată și 
congelată vor fi scutite și în 
acest an de plata taxelor va
male, spre deosebire de 
carnea refrigerată, unde se 
aplică taxe de 20%, potrivit 
unei hotărâri de Guvern 
aprobate la sfârșitul anului 
2004.

Actul normativ, care pre
lungește taxele vamale aplicate 
în anul 2004, va fi valabil până 
la 31 decembrie 2005.

Decizia este valabilă pentru 
importul de carne dezosată de

porc (ceafă porc, mușchi file), 
precum și pentru jamboane de

Carne fără taxe.

porc, slănină, spete, piept, dar și 
părți din acestea.

în același timp, la impor
turile de carne congelată în car
casă se va aplica o taxă de 45 
la sută.

în ceea ce privește carnea re
frigerată, taxa vamală este de 
10% la carcasă, comparativ cu 
20% la pulpa fără os, piese, 
mușchi file și jambon.

Potrivit datelor statistice 
furnizate de Patronatul Român 
al Cărnii de Porc, importurile de 
carne de porc s-au ridicat, în 
cursul anului trecut, la 120.000 
de tone, în condițiile în care pro
ducția internă (fără autoconsum) 
s-a ridicat la aproximativ 250.000 
de tone.

Taxe și impozite 
din 10 ianuarie

Petroșani (I.J.) - 20.000 
de contribuabili persoane 
fizice și 600 de societăți co
merciale sunt așteptate, în
cepând de luni, la ghișeele 
Primăriei Petroșani, pentru 
achitarea de taxe și im
pozite.

Potrivit primarului Carol 
Schreter, valoarea im
pozitelor începând din acest 
an nu va fi mai mare față de 
anul trecut, dar față de anii 
precedenți acestea au cres
cut cu 7 procente. Cei care 
plătesc integral suma până 
la data de 15 martie vor be
neficia de o bonificație de 
10% din valoarea totală.

PRINCIPALELE COTAȚII DIN 05.01.2005

TRANZACȚII BURSIERE
^444444^444444^44444 4 4 4~4 4 44444J44444 444444444 44^

Societatea Preț Variație
închidere (lei/acț)(%)

375® +4.751. SNP PETROM
2. SIF1 BANAT-GRIȘANA 90S® +4.02
3. TLV 10900 +0.93
4. BRD 415G0 +1.72
5. IMPAK 6450 +2.38
6. AZOMUREȘ 4390 +6.55
7. ANTIBIOTICE IAȘI 5850 +7.34
8. ROMPETROL 

RAFINARE (RRG)
1110 +11.11

9. HABER 5000 -12.28
li. BCCARPATICA 5400 +4.85
11 . DECEBAL 222 -3.48
Rubrică raallza» de SVM IFB FINWEST SA 
DEVA, b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă 
QUASAR). tel.: 221277.
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Alocațiile pentru copii cresc
Deva (I.J.) - De la 1 ianuarie 

2005, cuantumul lunar al alo
cației de stat pentru copii va fi 
de 225.000 lei, în creștere cu 
15.000 lei față de cuantumul an
terior, a stabilit Guvernul. Alo
cația de plasament este și ea ma
jorată la 780.000 lei.

„Tot de la 1 ianuarie, se vor 
acorda alocații majorate pentru 
nevăzătorii cu handicap grav - 
1.695.000 lei și nevăzătorii cu 
handicap accentuat - 847.500 lei. 
De asemenea, alocațiile pentru 
familiile monoparentale vor 
avea următoarele valori: 
480.000 lei - pentru familia cu

un copil, 556.000 lei - pentru fa
milia cu doi copii, 642.000 lei - 
pentru familia cu trei copii și 
772.000 lei - pentru familia cu 
patru sau mai mulți copii”, 
precizează Sorin Vasilescu, di
rectorul Direcției pentru Dia
log, Familie și Solidaritate So
cială Hunedoara.

Alocațiile familiale comple
mentare vor fi de: 320.000 lei - 
pentru familia cu un copil, 
375.000 lei - pentru familia cu doi 
copii, 428.000 lei - pentru famil
ia cu trei copii și 480.000 lei - 
pentru familia cu patru sau mai 
mulți copii.

Șomerilor hunedoreni le-au fost oferite anul trecut 
mai msdte burse a locurilor 9b muncă. (Foto: Traian Mânu)

mailto:clara.pas@nformmedia.ro
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0 în anul 2004, cuantumul prejudiciului 
total cauzat avutului public și privat în 
județul Hunedoara a fost de 137,6 mi
liarde de lei. Poliția a reușit să recu
pereze 60,4 la sută din acesta. (V.N.)

0 Potrivit datelor furnizate de Grupul de 
Pompieri al Județului Hunedoara, în anul 
care a trecut, pompierii hunedoreni au 
acționat la 252 de intervenții la incendii, 
dezastre, calamități naturale, catastrofe 
și accidente. Dintre acestea, 154 au fost 
incendii, 25 descarcerări, 54 dezastre 
etc. (V.N.)

0 Polițiștii hunedoreni au aplicat, în 
2004, 77.440 sancțiuni contravențio
nale, mai multe cu 10.013 decât în 
2003. Valoarea acestora a fost de 42,9 
miliarde de lei. Cele mai multe sancțiuni 
s-au aplicat la regimul circulației rutiere 
- 58.436. (V.N.)

Furturi extreme, greve și alegeri

1 martie. Două alunecări de teren provenite din- 
tr-un deal aflat în vecinătatea DJ 742 Criș-Groșuri, 
au blocat circulația între cele două sate timp de f 
două zile.

în anul 2004 județul Hunedoara a fost și martorul unor accidente de muncă grave

3 martie. Consulul Statelor Unite ale Americii la 
Cluj Napoca, Michael Mates, s-a întâlnit cu ele
vii Colegiului Național „Decebal" din Deva.

12 martie. Aproape o sută de persoane de etnie 
rromă s-au adunat în fața porții de acces a Uzinei 
de Preparare a Cărbunelui Coroiești, din Vulcan, 
după ce un membru al comunității, aflat la furat 
de fler vechi, a decedat în timp ce încerca să fugă 
de un agent de pază.

18 martie. La Deva s-a semnat un contract cu fir
ma Lemna Inernational Inc pentru realizarea unei 
rampe ecologice pentru depozitarea deșeurilor.

Municipiul Deva.

19 martie. Un incendiu care a izbucnit pe o 
pășune din zona Dealul Cimpei, în vecinătatea 
orașului Petrlla, a fost anunțat de piloții unei 
aeronave Tarom care survola acest teritoriu.

Deva (M.S.) - Campania 
electorală și alegerile locale 
din iunie au reprezentat 
principalele evenimente ale 
perioadei mai-iunie, in 
județul Hunedoara.

Șirul evenimentelor din lunile 
mai și iunie începe cu un inci
dent care a avut loc în satul 
Bretea Mureșană. Chiar pe data 
de 1 mai, peste 60 de case au fost 
afectate de suflul unei explozii 
produse într-o carieră de piatră 
din apropiere. Nu au fost sem
nalate victime omenești. Din 
primele cercetări, specialiștii au 
ajuns la concluzia că deflagrația 
a avut loc din cauze care au ți
nut de tehnologia de extracție a 
rocilor din carieră.

în Valea Jiului se finalizează 
procesul de disponibilizare a u- 
nui număr de 1500 de mineri. 
Aceștia au primit, sub formă de 
plăți compensatorii, câte 150 de 
milioane de lei. Valoarea sume
lor achitate de la bugetul Com
paniei Naționale a Huilei Petro
șani a fost de 225 de miliarde lei, 
preciza unul dintre liderii sindi

cali ai minerilor din Valea Jiu
lui.

Greva foamei
O altă acțiune de protest în

cepe pe 5 mai, la Siderurgica 
Proiect Hunedoara, jumătate din
tre inginerii proiectanți ai firmei 
intrând îp greva foamei. O mare 
parte dintre greviștii foamei e- 
rau femei. Protestatarii susțin
eau că le-a fost modificat con
tractul de muncă, fără știrea lor, 
conducerea firmei fiind dată în 
judecată, De asemenea, greviștii 
foamei au cerut anularea con
tractului de privatizare și au de
pus acțiune în instanță în acest 
sens. Protestul s-a încheiat după 
cinci zile cil promisiunea că 
problemele vor fi rezolvate

Accidente în minerit
La jumătatea lunii mai, un 

nou accident de muncă se pro
duce în Una din minele Văii Ji
ului. Doi electricieni de la Ex
ploatarea Minieră Petrila au 
suferit, pe data de 10 mai, arsuri 
de gradele trei și patru în urma 
unui arc electric produs la un

transformator de tensiune aflat 
în subteran. Un alt accident a- 
vea să se producă, două săptă
mâni mai târziu, în subteranul 
Minei Uricani. Doi mineri și-au 
pierdut viața, iar alți doi au fost 
grav răniți.

Alegerile locale
Luna iunie a fost marcată de 

alegerile locale. După anunțarea 
rezultatelor, PSD avea 11 con
silieri județeni, PNL-8, PD-6, 
PUR-4 și PRM-4 mandate. PNL a 
câștigat președinția Consiliului 
Județean, iar PD și PUR pos
turile de vicepreședinți. Cu oca
zia alegerilor, în județul Hune
doara s-a înregistrat o 
după ce în comuna 
Berthelot candidații 
au obținut același 
turi și a fost necesar un nou 
scrutin.

Fenomenele meteo extreme 
nu au ocolit județul. La jumă
tatea lunii iunie, o ploaie toren
țială a produs pagube de peste 
10 miliarde de lei, după ce 1300 
de hectare cultivate au fost 
acoperite de apă.

Părinții au votat cu 
Itorul copiilor.

: Cum percepeți impozitul unic de 16 la sutA?

1 aprilie. Peste 1900 de slujbe disponibile la Bur
sa generală a locurilor de muncă au fost puse la 
dispoziția cetățenilor din 13 localități din județul 
Hunedoara.

Vine Congo la 
noi!
Tiberiu Stroia
EMAIL tiberiu.stroia@informmedia.ro

Cică atât de impresionat a rămas Sfântul 

Petru de frumusețea țării noastre încât, pen
tru a echilibra balanța, Dumnezeu s-a văzut 
obligat să-i inventeze pe români. Iar astăzi, 
dacă ne uităm la halul în care am ajuns și 
noi și România, tragem concluzia că Dum
nezeu nu s-a înșelat.

Se pare însă că în ultima vreme Dum

nezeu a început din nou să se uite prin 

scumpa noastră patrie. Și pentru că cea mai 
mare durere a românului este datoria la în
treținere, acesta s-a gândit să ne întindă o 

mână de ajutor. Așa se face că de câțiva 

ani încoace iarna începe încet, încet să se 

transforme în vară.

Ma i există însă cel puțin două explicații 

ale acestui fenomen. Cine știe poate că 

Năstase s-o fi rugat ca iarna să se transfor
me în vară. Ca să-l facă pe Băsescu minci
nos. Sau poate că Dumnezeu s-o fi speriat 
când a auzit că dacă Năstase câștigă 

alegerile plecăm cu toții-n Congo. Și nu a 

vrut să nenorocim și țara aia. Așa că ne 
creează condiții climaterice ca-n Congo. La 

nivelul de trai nu mai trebuie să umble. Că 

sunt asemenea.

Cred că este bine veni
tă această hotărâre. 

Presupun că cele mai 
avantajate simt persoa
nele fizice. Poate că acest 
impozit unic de 16% să 
fie convenabil pentru 
toată lumea. Persoanele 
juridice au mai mult de 
„suferit”, impozitul a 
crescut de la 1,5 la 3%. 
Sergiu Glodeanu,
Deva

IA n momentul de față, 
acest impozit unic nu 

mă avantajează, dar nici 
nu mă dezavantajează. 
Sper că este o idee bună 
și odată cu aprobarea 
acestui impozit unic să 
fie scoase la suprafață 
unele venituri care până 
acum au fost oarecum 
ascunse.
Mariana Sinek, 
Deva

Eu cred că această 
hotărâre este bene

fică numai pentru cei cu 
salarii mari. Nu cred că 
impozitul unic de 16 la 
sută mă avantajează pe 
mine cu ceva. Pe nOi cei 
cu salarii mai mici nu 
are cu ce și cum să ne 
avantajeze.

Andrei SArbu
Deva

Arme, explozivi, substanțe toxice
Deva (V.N-) - în domeniul ar

melor, explozibililor și substan
țelor toxice, în anul care a tre
cut, polițiștii hunedoreni au or
ganizat 58 de acțiuni și 345 con
troale. în această perioadă, au 
fost retrase 63 de permise de 
armă și au fost eliberate alte 97.

în aceste domenii au fost con
statate 44 de infracțiuni. Dintre 
acestea, 17 au fost pe linia ar
melor, 15 pe cea a explozibililor, 
10 a toxicelor și două de bra
conaj.

De asemenea, au fost confis
cate 70 de arme de foc (53 mi
litare, 16 de vânătoare și una ar
tizanală), 3.465 de cartușe, 40 kg 
material exploziv și 48 kg de 
mercur. De remarcat că din ar

mele confiscate, 64 au provenit 
din infracțiuni.

Tot în perioada anului trecut, 
pentru menținerea legalității în 
sectorul transporturilor fero
viare, au fost executate 13 razii, 
192 de acțiuni și 5.747 de con
troale la locurile și mediile de 
interes din sfera de competență 
a Serviciului Transporturi din 
cadrul IPJ Hunedoara. Cu aces
te ocazii au fost aplicate 2.221 
sancțiuni contravenționale.

Pentru comiterea celor 207 in
fracțiuni constatate, polițiștii 
Serviciului Transporturi au cer
cetat 235 de persoane. 43 dintre 
acestea au săvârșit infracțiuni 
economice și 168 infracțiuni de 
natură judiciară.

Deocamdată părerea 
mea despre acest im

pozit unic de 16 la sută 
este una proastă. Aștept 
să văd ce se mai întâm
plă, pentru că am înțeles 
că nu este definitivă 
această decizie. Un lucru 
este cert, acest impozit 
este în defavoarea co
merciant ilor.
Angela Muntean, 
Deva „

Părerea mea despre 
acest impozit unic 

este împărțită, cred că 
depinde foarte mult și de 
venitul pe care îl ai. 
Dacă stau să mă gân
desc, până la urmă tot 
cei cu venituri mari au 
de câștigat. Totuși pare a 
fi o idee bună și sperăm 
că va fi bine pentru toți. 
Sorin Chiorean, 
Hunedoara

Unul dintre multele accidente grave care au avut loc în 2004 
pe DN 7. (Foto: Traian Mânu)
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0 U. Remin va susține până la reluarea 
campionatului Ligii Naționale feminine, pro
gramată pe 22 ianuarie, cinci partide de 
verificare. „Viperele galbene” vor disputa 
în 8 și 9 ianuarie, în deplasare, o dublă 
cu Oltchim Rm. Vâlcea, iar în perioada 13- 
® ianurie vor participa la un turneu la 
fșov, unde vor juca cu Rulmentul, Oțelul 

atk^i HCM-Jtoman. (C.MJ

EttMIhai Leu, campion național în 2003, 
îfj propune ca în noua ediție a Campi- 
o||atutui Național de Raliuri să obțină 
c® loc mai bun decât poziția a 10-a ocu
pată în 2004. Din acest motiv fostul 
campion mondial la box a renunțat la 
mașina Hyunday, cu care a concurat fără 
prea mult success anul trecut și va aler
ga pe un Mitsubishi Lancer Evo 8 mult 
mai puternic. (C.M.)

Henry, ambasador FIFA
Paris (MF) - Președintele FIFA, Joseph 

Blatter, a anunțat că îl va numi pe francez 
ul echipei Arsenal Londra „ambasador FI

FA împotriva rasismului”. 
„Sunt bucuros că Thierry 
Henry s-a angajat pentru o 
asemenea cauză. îl voi nu
mi ambasador FIFA îm
potriva rasismului”, a de
clarat Blatter, adăugind că 
„este trist din cauza re
venirii rasismului pe tere
nurile de fotbal”. Henry va

participa la o campanie împotriva rasis
mului, împreună cu fotbalistul brazilian al 
echipei FC Barcelona, Ronaldinho.

ț

Kuffour (Bayern Muncinjn) reprezintă 
primele două soluții ale conducătorilor 
grupării AC Milan pentru înlocuirea lui 
PaolD Maldini.

(Feta: EPAJ

Stoica nu vrea stelîști la 
echipa națională

București (MF) - Președintele executiv 
al FC Steaua, Mihai Stoica, speră ca nici 
un jucător stelist să nu fie convocat pen
tru meciul amical pe care România îl va 
disputa, pe 9 februarie, împotriva Slova
ciei, la aceeași dată Steaua urmând să în
tâlnească într-un amical echipa italiană In
ter Milano.

„Nu cred că se pune problema ca vre
un jucător de la Steaua să fie convocat în 
data la care noi vom susține, practic, meci
uri test din pregătirea noastră. Noi jucăm 
împotriva echipei Internazionale Milano 
la data la care naționala joacă cu Slova
cia, așa că nu cred că se pune problema 
ca vreun jucător de la Steaua să fie con
vocat, pentru că atunci ne facem praf tot 
programul. Sper din toată inima să nu fie 
probleme”, a spus Stoica. ,

în februarie 2004, jucătorii steliști 
Dorinei Munteanu, Mirel Rădoi, Nicolae 
Dică și Florentin Dumitru au refuzat con
vocarea la prima reprezentativă care ur
ma să efectueze un turneu de pregătire în 
Cipru, fiind suspendați pe termen nelimi
tat din echipa națională, de către Comite
tul Executiv al FRF. Ulterior, cei patru fot
baliști au ajuns la un acord cu fostul se
lecționer, Anghel Iordănescu, suspendarea 
fiindu-le ridicată.

Retrospectiva anului sportiv 2004
Martie: Remin și-a luat revanșa în fata Borussiei Dortmund
ClPRIAN MARINUț
E-MAIL: ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Luna mărțișorului 
din 2004 a fost marcată de 
succesele handbalistelor de 
la U. Remin Deva.

„Viperele galbene” au învins, 
întâi, la Deva campioana națio
nală, Rapid București, și apoi s- 
au calificat în semifinalele 
„Challenge Cup” în dauna deți
nătoarei trofeului, Borussia 
Dortmund, revanșându-se astfel 
pentru eliminarea din ediția

giului Național Sportiv „Cetate” 
Deva.

A urmat chiar de Ziua Fe
meii, derby-ul Ligii Naționale de 
handbal în care U. Remin a 
făcut un meci excelent, învin
gând cu 36-30 campioana Rapid 
pe care a detronat-o astfel din fo
toliul de lideră a clasamentului. 
Merită amintite în acest context 
evoluția excelentă a Valentinei 
Elisei, recordul de eficacitate 
stabilit de Elena Avădănii care 
a marcat nu mai puțin de 18 
goluri și petrecerea oferită de 
conducerea U. Remin componen-

precedentă. ; țelor ațnbelor echipe.
Primul eveniment sportiv Partidele‘ din sferturile de fi-

hunedorean al primăverii 2004 a 
fost „Cupa Mărțișorului” la gim
nastică, organizat de Asociația 
Județeană de Gimnastică pentru 
micile sportive din cadrul Cole

nală ale „Challenge Cup” dintre 
U. Remin și Borussia Dortmund 
au însemnat revanșa devencelor 
după eliminarea din ediția pre
cedentă șj .calificarea viperelor

în semifinalele competiției. Echi
pa antrenată de Liviu Paraschiv 
a făcut un joc bun în deplasare, 
pierzând la doar două goluri 
diferență (27-29) și a învins la pa
tru goluri (33-29) pe teren pro
priu.

Devencele au început ezitant 
meciul de acasă, afectate de 
miza întâlnirii, dar susținute de 
o galerie de nota 10 au reușit să 
se impună în partea secundă, 
deși arbitrii austrieci au încer
cat să ajute echipa germană.

Dincolo de lăudabilele succese 
ale handbalistelor, dinspre fotbal 
răzbăteau vești cenușii. Jiul era 
acuzat că nu a câștigat în teren 
mai multe meciuri, iar de la 
Corvinul răzbăteau pe tapet 
primele semne de criză finan
ciară, prin rezultate slabe și 
nemulțumirile jucătoarilor.

Valentlna Ellsel (ia minge), ex
celentă în fazele de atac.

Ciprian Marica, surpriza anului 2005
Jucătorul lui Șahtior este considerat un jucător de viitor de către Financial Times

București (MF) - Atacan
tul român al echipei Șahtior 
Donețk, Ciprian Marica, a 
fost prezentat de cotidianul 
Financial Times drept o posi
bilă figură reprezentativă a 
altului 2005, printr-o com
parație cu jucătorul 
formației Manchester United, 
Wayne Rooney.

„La fel ca și Rooney, Marica 
și-a făcut debutul la seniori la 16 
ani, iar dacă nu a atras atenția 
la fel ca atacantul englez este nu
mai din cauza faptului că nu a 
jucat pentru echipe de mare re
nume și nu pentru că i-ar lipsi 
talentul. Reprezentativa Români
ei, în care și-a făcut debutul la 
18 ani, nu s-a calificat la Euro 
2004”, scrie Financial Times. Po
trivit editorialistului Jonathan

Wilson, Marica este un jucător 
căruia merită să i se acorde a- 
tenție.
w..........................

Cu siguranță, colecția sa 
de medalii l-ar face de rușine 

pe Rooney; două titluri 
și două cupe ale României 

și o cupă a Ucrainei

Financial Times..........................w
„Atacantul român Ciprian 

Marica, un jucător înalt și su
plu, în vârstă de 19 ani, merită 
să fie luat mai în serios decât 
ceilalți tineri precum Wayne 
Rooney, chiar dacă este cu 22 de 
zile mai mare ca starul echipei 
Manchester United”, notează zia
ristul. Potrivit sursei citate, Ma
rica are un palmares cu care se

poate mândri. Cotidianul bri
tanic susține că accidentarea 
suferită de Marica la genunchi 
a stat în calea unor performanțe 
și mai mari.

, „Progresul său a fost împiedi
cat de o accidentare la genunchi 
și cu greu ar fi putut avea un 
antrenor atât de înțelegător ca 
al său. Mircea Lucescu este un 
tehnician român care are în pal
mares obținerea unor rezultate 
notabile cu jucători tineri. «Mar
ica este mult mai bun decât 
Rooney», spunea Lucescu”, scrie 
Financial Times. Editorialistul 
redă o declarație a lui Mircea 
Lucescu în care sunt evidențiate 
calitățile lui Marica.

„Are o tehnică fantastică. Es
te foarte rapid și ar putea deveni 
unul dintre cei mai buni jucători 
din lume. Nu am mai văzut

niciodată un jucător atât de bun 
la această vârstă. Rooney este 
puternic, însă Marica este tal
entat. Cred că în doi sau trei ani 
va evolua la una dintre cele mai 
mari echipe din lume”, a spus 
Lucescu. Jonathan Wilson pune 
în discuție și viitorul lui Cipri
an Marica.

„La fel ca în cazul tuturor fot
baliștilor care provin din familii 
bogate - tatăl său i-a oferit cu 
ocazia împlinirii majoratului o 
mașină sport - au apărut îndoieli 
în legătură cu dorința sa de a 
reuși”, notează autorul, care 
menționează că printre cei care 
și-au exprimat îndoiala în 
legătură cu viitorul lui Marica 
se află antrenorul echipei Celtic 
Glasgow, Martin O'Neill, care a 
înfruntat Șahtior Donețk în Liga 
Campionilor.

Cetate Deva îșl propune să 
mizeze pe ofensivă.

Șicane la turneul organizat de Cetate
Președintele clubului devean e nemulțumit de colaborarea cu DSJ
Ciprian MARiNuț
E-MAIL: ciprian.marinut@informmedla.ro

Deva - Clubul Cetate Deva 
organizează, azi și mâine, la 
Sala Sporturilor din Deva, 
un turneu internațional de 
pregătire.

Și-au anunțat participarea 
campioana României, Silcotub Za
lău, formația Hodmezovasarhely 
NKC, ocupantă a locului șase în 
prima ligă din Ungaria și echipa 
U. Jolidon Cluj. Marian Muntea
nu, președintele clubului devean, 
era nemulțumit de problemele 
ivite în organizarea turneului și 
de accidentările existente în ca
drul lotului de jucătoare. “Repre
zentanții Direcției pentru Sport 
m-au trimis să apelez la bună

voința celor de la Remin, pentru 
a putea avea acces în Sala Spor
turilor cu meciurile turneului. Nu 
mi se pare normal ca Reminul să 
decidă dacă ne oferă sau nu tim
pul lor de antrenament pentru 
turneu, ci cred că DSJ ar trebui 
să accepte orele propuse de noi 
și hotărască peste conducătorii 
Reminului orele de disputare a 
meciurilor. în decembrie Cetate a 
acceptat să-și modifice orele de 
pregătire pentru a se putea deru
la meciurile din turneul organi
zat de Remin, așa ca așteptăm 
aceeași atitudine și din partea 
Reminului. Dincolo de aceste și
cane ale DSJ și U. Remin, Poe- 
naru, Podelean, Stoian, Mano- 
lache și Dima au probleme med
icale”, afirma Marian Munteanu. 
în replică, Constantin Grigore, di

rectorul DSJ Hunedoara, a pre
cizat că va încerca să stabilească 
orele de disputare a jocurilor 
încât să deranjeze cât mai puțin 
programul celorlalte echipe. “Un 
turneu nu se organizează așa cum 
procedează domnul Munteanu. El 
m-a sunat ieri (marți n.r) și mi-a 
solicitat să-i ofer sala pentru a 
doua zi. Trebuia să anunțe cu 
câteva zile înainte. Oricum, vom 
încerca să le oferim sala în așa fel 
încât să fie și ei mulțumiți și să 
nu afectăm foarte tare pregătirea 
celorlalte echipe ce se pregătesc 
aici”, a spus Grigore. în concluzie, 
nu putem prezenta programul e- 
xact al turneului, dar în principiu 
primele meciuri se vor disputa azi 
după-amiază (probabil orele 17.00 
și 18.30), iar celelalte patru mâine 
dimineață și seara.

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
mailto:ciprian.marinut@informmedla.ro
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0 Echipa de baschet Petrom Elba In- 
contro a avut aseară programat primul 
antrenament acest an. Baschetbaliștii 
timișoreni vor începe sezonul oficial la 
sfârșitul lunii, cu un joc în deplasare la 
Sibiu, cu echipa locală GSU.(D.N.)

Vedetele NBA joacă pentru ASIA
Legendarul campion de Fl, Michael Schumacher a donat 10 milioane de dolari

0 Direcția Județeană de Sport și-a pre
zentat ieri bilanțul pe 2004 și obiectivele 
pentru 2005. Directorul Dan Leca ne-a 
declarat că Direcția a terminat anul cu 
un plus de 600.000 de milioane pe care 
îi va investi în bazele sportive.(D.N.)

Topul campionatelor naționala de fotbal

29. Romania 388,5

1. Spania 1.1Ș9
2. Anglie 1.184
3. Italia 1.010
3. Braslll 1.010
5. Fronts 999
6. Germania 8.S9
7. Argentina 850
8. Portugalia 742,5
9. Olanda 693
10. Peru 682,5
11. Columbia 65M
12. Turcia 637
13. --<®a 633,5
14. Belgia 60Ș.B
15. Simla 594,5
15. Cehia 549,5
17. Meric 547,5
18. Ucraina 541
19. Rusia 536
20. Mile 528
21. Uruguay 488
22. Austria 466,5
23. Paraguay 457,5
24. Ecuador 452
25. XMdk de Sud 413,5
26. Sb negai 405,5
27. BuMa 394
28. Tunisia 390,5
29. Israel 388,5

Los Angeles (MF) - Jucăto
rul echipei LA Lakers, Kobe 
Bryant, împreună cu alți 
șase baschetbaliști vor dona 
câte 1.000 de dolari pentru 
fiecare punct marcat în par
tidele susținute de formațiile 
lor la sfârșitul acestei 
săptămâni, în vederea 
ajutorării victimelor 
cutremurului din Asia.

Șapte jucători ai unor echipe 
din NBA vor dona, într-un fond 
al UNICEF, câte 1.000 de dolari 
pentru fiecare punct marcat. 
Kobe Bryant, Tracy McGrady și 
Bob Sura (ultimii doi de la Hous
ton Rockets), Jermaine O'Neal 
(Indiana), Paul Gasol și Mike 
Miller (ambii Memphis Grizz
lies), Jalen Rose (Toronto Rap
tors) sunt inițiatorii acestui pro
iect și speră să atragă de partea 
lor cât mai mulți baschetbaliști 
pentru a ajuta familiile victime
lor din Asia. „Acolo s-au petre-

Adrian Mutu nu e ca Didier Drogba
Atacantul ivorian, o achiziție excelentă pentru Chelsea

IANUARIE
I Ianuarie
SĂRITURI CU SCH1URIME - Turneul Mior ■ Trambu
line la Garmisch-Partenkirchen (Germania);___ ___
3 Ianuarie
SĂRITURI CU SCHIURILE - Turneul celor 4 Trambu
line fa Innsbruck (Austria); - . ..
3-9 Ianuarie
TENIS - turnee ATP la Adelaide (Australia), Doha 
(Qatar), Chennai (India);
3-8 Ianuarie
TENIS - turneu WTA Gold Coast le Auckland (Noua 
Zeelandă); _______ __ ___
6 Ianuarie
SĂRITURI CU SCHIURILE - Turneul celor 4 Trambu- 
line fa BischofglWten (Austrie);_____
8-9 Ianuarie
SCHI ALPIN - Cupa Mondială (masculin) la Chamonix

IB Ianuarie
SCHI ALPIN - Cupa Mondială (fernlnln) la Berchtes
gaden (Germania);__  __ ______________
10-16 Ianuarie
TENIS - turnee ATP la Bpfcuqi (Australia), Auckland 
(Noua Zeelandă);__________'________________ _

10-16 Ianuarie
TENIS - turnee WTA la Sydney (Australia), Hobart 
(Australia), Canberra (Australia);___________
II Ianuarie
8BNI ALPIN - Gupa Mondială (masculin) la SbetRe- 
ifeiHEh/eția);_____________________________________
12-ltTanuaiie
SCHI ALPIN - Cupa Mondială (feminin) la Cortina 
d'Ampezzo (Italia);_____________________________ . .
12-16 Ianuarie
SCHI ALPIN - Supa Mondială (masculin) la Mm|m 
(Elveția);__________ «___________ _____ ______________ ■_
17-30 ianuarie
TENIS - Australian Open (ATP/WTA) la Melbourne 
(Mare ȘlemJ;____________ ________________________
30 Ianuarie
SCHI ALPIN - Gupa Mondială (feminin) la Zagreb- 
Steme (Croația);___ ___________ _________
21-23 Ianuarie
AUTO - CM raliuri, Raliul Monte Carlo; ______
21-23 ianuarie
SCHI ALPIN - Cupa Mondială (masculin) la Muhel 
(Austria);____ ____________________:_______ -.■■■■ .
23-23 ianuarie
SCHI ALPIN - Cana MasMIaU (feminin) la Mailfei fSBtai
23 lan.-6 feB.
HANDBAL - Campionatul Mondial femaeulW ta Tunisia;
20 Ianuarie
SCHI ALPIN - Cupa Mondială (masculin) la Schlad- 
mlng (Austria); _________
28 lan.-13 feb. ’ . "
SCHI ALPIN - Campionatul Mondial In Bormlo (italia); 
28-30 Ianuarie
MOTO - Campionatul Mondial de Mountainbike ia 
St. Wendel (Germania);_________________
21 lan.-6 feB.
TENIS - turnee ATP la Milano (Italia), Efebap Beech 
(S'’A). Vina dai Mii IMIlejj___ __ ______________
31 len.-6 fel.
TENIS - turnee MM M Tolbei (Japonia), RaBaya DBg 
(Indonezia).

Londra (MF) - Cotidianul 
Daily Telegraph notează, în 
ediția sa de miercuri, că 
atacantul ivorian al echipei 
Chelsea, Didier Drogba, se 
transformă într-un adevărat 
asasin al porții, așa cum 
jucătorul român Adrian 
Mutu nu a reușit, cât timp a 
evoluat la formația 
londoneză.

„Drogba se transformă într- 
un «asasin» al porții, așa cum 
nici Hernan Crespo și nici 
Adrian Mutu nu au reușit”, 
scrie Daily Telegraph. Potrivit 
sursei citate, Drogba a fost pri
mul obiectiv al tehnicianului 
Jose Mourinho în perioada de 
transferuri. „în ciuda specula
țiilor potrivit cărora miliardele 
lui Roman Abramovici se în
dreptau către Thierry Henry, 
Ronaldo și Andrei Șevcencko, 
unele persoane susțin că Drogba

A doua victorie
București (MF) - Reprezenta

tiva de juniori a României a în
vins, marți seara, scor 9-1(5- 
0, 1 - 0, 3 - 1), echipa Lituaniei, 
în al doilea meci disputat în 
grupa A a diviziei a Il-a a Cam
pionatului Mondial de hochei pe 
gheață U20, care se desfășoară la 
București. Pentru formația 
României au marcat Lorincz 
(7:03, 53:19), Georgescu (9:20), 
E.Mihaly (12:52), Petres (16:25, 
41:07, 54:46), Antal (19:42), Pană 
(32:05), respectiv Ivanuskin 
(47:58). în celelalte două meciuri 
disputate în a doua zi a 
competiției, Olanda a învins Chi
na, scor 3 - 2 (2 - 1, 0 - 1, 1 - 0) 
iar Japonia s-a impus în fața 
Serbiei-Muntenegru, cu 12 - 1.

Kobe Bryant, îngrijorat de soarta slnlstrațllor asiatici
cut lucruri teribile și totul este 
devastat. Nimeni nu și-ar dori să 
fie în locul victimelor și să 
treacă prin această experiență. 
Aceste tragedii ne reamintesc 
cât suntem de norocoși cu ceea 

a fost, încă de la început, prima 
alegere a lui Jose Mourinho. Se 
pare că managerul echipei Chel
it.........................................

Cu toții știm despre 
pofta lui Mutu de 

droguri. între timp, 
Crespo era prea ocupat 

să se admire singur 
în oglindă pentru a realiza 

vreun progres.
Daily Telegraph 

.........................................It 
sea i-ar fi spus atacantului echi
pei Olympique Marseille că îl va 
transforma într-un Henry al 
formației londoneze”, notează 
cotidianul britanic. Daily Tele
graph consideră că primele ten
tative ale grupării Chelsea de a 
achiziționa atacanți de valoare 
au eșuat, pe lista transferurilor 
nereușite aflându-se și românul 

Jarosik, mulțumit de transfer

ce avem”, a afirmat Jermaine 
O'Neal. Banii vor fi strânși de 
Arn Tellem, agentul celor șapte 
jucători, care speră ca suma 
finală să ajungă la aproximativ 
250.000 de dolari. De asemenea,

Adrian Mutu. „Nu este nici un 
dubiu că primele incursiuni ale 
grupării Chelsea pe piața atacan- 
ților de elită a condus către niște 
ținte greșite. Cu toții știm despre 
pofta lui Mutu de droguri. între 
timp, Crespo era în permanență 
prea ocupat să se admire singur 
în oglindă pentru a realiza 
vreun progres”, este de părere 
publicația britanică.

Sursa citată susține că Mou
rinho a făcut la Chelsea doar pa
tru mari reforme: „1) consoli
darea spiritului de echipă și a 
psihicului jucătorilor; 2) îmbu
nătățirea unei defensive deja bu
ne; 3) mărirea suprafeței de aco
perire a terenului, prin Damien 
Duff și Arjen Robben; 4) eli
minarea atitudinii de playboy - 
Mutu, a vedetelor cu aere de 
Hollywood - Crespo, Juan Se
bastian Veron și Jimmy Floyd 
Hasselbaink”.

încă un ceh pentru Chelsea
Jarosik va juca pe Stamford Bridge

Londra (MF) - Mijlocașul ceh 
al echipei ȚSKA Moscova, Jiri 
Jarosik, va fi împrumutat până 
în vară la Chelsea Londra, 
informează AFP, care citează 
agenția cehă de presă CTK.

Jarosik, în vârstă de 27 de 
ani, s-a întâlnit, marți, la Lon
dra, cu responsabilii clubului 
englez și cu antrenorul portu
ghez Jose Mourinho. „Sunt mul
țumit. Este șansa vieții mele”, 
a declarat Jiri Jarosik.

Fost jucător al formației 
Sparta Praga, Jarosik a fost 
transferat în ianuarie 2003 la 
ȚSKA Moscova, club care are un 
contract de sponsorizare cu 

echipa Harlem Globetrotters a,- 
anunțat că va strânge bani-, 
pentru UNICEF, în vederea 
ajutorării sinistraților din Asia.

Campionul mondial la For
mula 1, Michael Schumacher, a 
donat zece milioane de dolari 
victimelor cutremurului și valu
rilor seismice din Asia, a anun
țat managerul pilotului german, 
Willi Weber. Weber a făcut acest 
anunț în cursul unei emisiuni 
difuzate la canalul de televiziune 
ZDF, intitulată Wir wollen hel- 
fen (Noi vrem să ajutăm) și 
dedicată ajutorării victimelpr 
din Asia.

„Revelionul nu a fost la fel de 
plin de bucurii în acest an, din 
cauza catastrofei din Asia. Sun
tem alături de persoanele afec
tate de această tragedie”, â de
clarat Michael Schumacher pen
tru site-ul său oficial. Schuma
cher a donat, anul trecut, în con
tul UNESCO, peste un milion de 
euro.

Ronaldo o» 
minge) de la 
Manchester 
United a fost 
flancat tot timpul 
de jucătorii de la 
Tottenham 
Hotspurs, |
nereușind mai 
nimic, asemenea 
colegilor săi din 
linia de atac, care 
au fost apatiei 
fața porții 
adverse. Partida 
disputată în 
cadrul etapei a 
XXII-a pe Old .

s Trafford s-a 
,' t, terminat la 

egalitate, 
0 - 0, astfel că 
„diavolii” au mai 
făcut un pas în 
spate în lupta 
pentru titlu.(D.N.)

(FcUd:

Bl

Succes clar
Lisabona (MF) - Sporting 

Lisabona, fără atacantul 
Marius Niculae, s-a calificat 
în optimile de finală ale 
Cupei Portugaliei, după ce 
a învins, pe teren propriu, 
cu scorul de 4 - 1 (2 - 1), 
formația Pampilhosa din 
liga a doua. Golurile învin
gătorilor au fost marcate de 
Martins TO, Sa Pinto '23, '56 
și Hugo Viana '65, în timp 
ce pentru oaspeți a înscris 
Paito '28 autogol. Partidele 
Odivelas (D3) - Sporting 
Braga, Lordelo (D4) - Vi
toria Guimaraes, Beira-Mar 
Aveiro - Sporting Espinho 
(D2), Uniao Leiria 
Nacional Madeira, Rio Ave| 
- Academica Coimbra, Fiaes* 
(D3) - Maritimo Funchal,. 
Academico Viseu (D3) -' 
Vitoria Setubal, Penafiel - 
Maia (D2) se vor disputa pe 
12 ianuarie.

.societatea petrolieră Sibneft, la 
care acționar majoritar este 
miliardarul rus Roman Abra- y 
movici, actualul patron al 
grupării londoneze. Jarosik are 
20 de selecții în echipa Cehiei. 

Jucătorul ceh se va alătura la 
Chelsea compatriotului său, 
portarul Petr Cech. El va fi cel 
de-al optulea fotbalist ceh în 
Premier League, alături de 
Milan Baros și Vladimir Smicer 
(FC Liverpool), Patrik Berger 
(Portsmouth), Vaclav Drobny 
(Aston Villa Birmingham), 
Dayid Limbersky (Tottenham 
Hotspur) și Tomas Repka (West 
Ham United).

t
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2004 - An sub seninul alegerilor
Locale sau generale, alegerile au marcat întreaga viață politică și nu numai

Grevele anului 2004
35.000 de mineri 

din Maramureș, 
Rodna, Oltenia și 

Baia Mare declanșează o grevă de aver
tisment de două ore, protestând împotri
va unui nou val de disponibilizări. O de
legație a minerilor, condusă de Marin 
Condescu, președintele Centralei Naționale 
Miniere (CNM), inițiază negocieri cu 
reprezentanții Ministerului Economiei și 
Comerțului (MEC), în prezenta ministru
lui Dan Ioan Popescu.

3 februarie

20 februarie

Marin Condescu

Minerii din 
cadrul Companiei 
Naționale a Ligni

tului Oltenia (CNLO) de
clanșează greva generală, 
pe termen nelimitat, fiind 
nemulțumiți de decizia 
MEC de a diviza compa
nia în cinci societăți. La 
27 februarie minerii re

Daniel I. Iancu
EMAIL: daniel.iancu@informmedia.ro ,

București - Activitatea 
electivă din acest an (de pe 6 
și 20 iunie, respectiv 28 
noiembrie și 12 decembrie) 
s-a desfășurat sub incidența 
unei noi legi electorale. Ca 
niciodată până acum, scorul 
înregistrat între principalii 
candidați a fost extrem de 
strâns.

în cursa pentru locale s-au în
scris în total 405.404 de candidați 
din 41 de formațiuni politice și 
independenți.

Potrivit datelor BEC, la 
alegerile locale de anul acesta

cele mai multe fotolii de primar 
la nivel național au fost 
câștigate de PSD (54,33%).

Liberalii au obținut 442 pos
turi de primari (14,17%), în timp 
ce democrații conduc primări
ile din 376 de localități (12,05%), 
UDMR și-a adjudecat 186 de 
asemenea posturi, iar PUR - 121 
și PRM - 81.

Lucrurile stau aproape iden
tic și în ceea ce privește con
silierii locali.

La numărul de consilieri 
județeni PSD se situează tot pe 
primul loc cu 543 (37,81%) de 
mandate, urmat de PNL, care a 
câștigat 281 (19,57%), PD cu 229 
(15,95%), PRM cu 129 (8,98%),

UDMR cu 112 (7,80%), PUR cu 73 
(5,08%). 21 de partide politice, 
două alianțe politice (Alianța 
D.A. PNL-PD și Alianța Populară 
Creștin Democrată) și una elec
torală (Uniunea Națională 
PSD+PUR), 29 de organizații ale 
cetățenilor aparținând mi
norităților naționale și 13 can
didați independenți s-au regăsit 
pe buletinele de vot.

în urma alegerilor, din totalul 
de 314 mandate la Camera De- 
putatilor, cele mai multe i-au 
revenit Uniunii PSD+PUR - 132; 
Alianța PNL-PD a obținut 112 
mandate; PRM - 48, iar UDMR 
- 22. Acestora li s-au adăugat 
alte 18 mandate atribuite mi

norităților naționale, altele decât 
cea maghiară.

La Senat, din totalul de 137 
mandate, 57 i-au revenit Uniu
nii; 49 - Alianței, 21 - PRM și 
10 UDMR.

Pentru funcția supremă în 
stat s-au bătut în primul tur 12 
candidați, numai unul fiind in
dependent. Cum nici unul nu a 
întrunit 50% + 1 din voturile 
alegătorilor, s-a organizat un al 
doilea tur de scrutin la 12 de
cembrie 2004.

Astfel, Traian Băsescu a de
venit președintele României, în
trunind 51,23% din voturi, în 
timp ce Adrian Năstase a pri
mit 48,77%.

nunță la proteste în urma 
negocierilor liderului CNM, Marin Con
descu, cu reprezentanții MEC.

Muncitorii de la 
calea ferată de

clanșează o grevă de avertisment, de două 
ore, din cauza eșuării negocierilor pentru 
un nou Contract Colectiv de Muncă pur
tate cu conducerea SNCFR Marfă și 
Călători și cu ministrul Miron Mitrea.

1 martie

I Mecanicii de lo- 
[comotivă și anga- 
jatii din rețeaua de 

comunicații a căilor ferate intră în grevă 
generală, principala lor revendicare fiind 
majorarea salariilor și condiții mai bune 
de muncă. Greva e suspendată la 16 mar
tie.

15 martie

Șalariatii din in
dustria metalurgică 
declasează o grevă 

de avertisment din cauza nerezolvării 
principalei revendicări - stabilirea salari
ului minim la nivel de ramură. Acțiunea 
are loc simultan în 15 unități metalurgice 
din toată tara.

16 martie

26 mai Șalariatii din 
învățământul pre 

universitar se află, timp de două ore, în- 
tr-o grevă de avertisment, principala lor 
revendicare fiind elaborarea unei legi pen
tru salarizarea întregului personal din 
învățământ.

11 august

Lacrima Mlnișca

Federațiile sindi
cale reprezentative 
din învățământ - 

FNS Alma Mater, FSLI, 
FEN și FSI Spira Haret - 
solicită președintelui Ion 
Iliescu să medieze con
flictul federațiilor cu Ex
ecutivul și anunță de
clanșarea unor ample

acțiuni de protest începând cu 13 septem
brie a.c. La 14 septembrie, la Palatul Vic
toria, în prezenta premierului Năstase, s- 
a semnat Protocolul între Guvern și sindi
catele din învățământ, ce prevede 
creșterea salariilor din învățământ, în me
die cu 30%, de la 1 octombrie 2004.

Federația Sindi
catelor Libere din 

învățământ (FSLI) organizează un miting 
de protest în București. Sindicaliștii cer 
o majorare imediată a salariilor cu 40% 
și dublarea acestora până la finele anului 
2006.

5 octombrie

Federația Națio
nală a Sindicatelor 

din Administrația Publică Locală a de
clanșat grevă generală pe termen nelimi
tat, printre principalele revendicări aflân- 
du-se finalizarea proiectului de lege 
privind salarizarea funcționarilor publi
ci. La 9 noiembrie au început negocierile, 
iar la 10 noiembrie Guvernul a aprobat o 
ordonanță de urgentă prin care salariile 
funcționarilor publici vor crește începând 
de la 1 ianuarie 2005, în medie cu 17,6%.

29 octombrie

Membrii Fede
rației Sindicale 
Sanitas au partici

pat, timp de 3 ore, la o grevă de avertis
ment fără încetarea lucrului, ca urmare a 
faptului că negocierile derulate în data de 
28 octombrie între reprezentanții Minis
terului Sănătății și ai Federației „Sanitas” 
nu au condus la dezamorsarea conflictu
lui.

1 noiembrie

Marele învingător al alegerilor (locale și generale) din 2004... ... șl învinșii săi.

România pe drumul spre UE
După 4 ani au fost finalizate cele 31 de dosare din cadrul negocierilor

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

București - Dacă în 1974, 
România era prima țară din 
Europa de Est care stabilea 
relații cu Piața comună, 
acum, după treizeci de ani, 
țara noastră a reușit să fi
nalizeze negocierile de ader
are, fiind insă departe de 
„plutonul fruntaș” care a 
făcut acest lucru.

Alături de Bulgaria, România 
este una dintre ultimele țări din 
fostul bloc comunist care se 
alătură spațiului comunitar, 
încheierea negocierilor la 8 de
cembrie 2004 este un moment is
toric care practic va conduce la 
semnarea Tratatului de Aderare 
în primăvara acestui an și ade
rarea propriu-zisă în 2007.

Negocierile de aderare au 
însemnat finalizarea a 31 de 
dosare, dintre care 30 conțin

Parlamentul European.

norme europene care trebuie 
transpuse în orice stat cu pre
tenția de a deveni membru al 
Uniunii. Capitolul 31, intitulat 
„Alte prevederi”, nu este un 
capitol de negociere, ci unul în 
care sunt trecute anumite 
prevederi convenite în discuțiile 
de preaderare. încheierea ne
gocierilor a pus punct unui pro
ces început în 1995 odată cu 
depunerea oficială a candida
turii la UE. Solicitarea a primit 
un răspuns abia în 1997, iar ne

gocierile au început în febraa-rie 
2000. La finalul negocierilor de 
aderare, România a obținut 50 
de perioade de tranziție și aran
jamente tranzitorii. Prin com
parație, Polonia a obținut 48 de 
astfel de perioade, Ungaria - 35, 
iar Malta - 47. Aceste aranja
mente vor permite ca România, 
în calitate de stat membru al 
UE, să finalizeze reformele în 
anumite domenii, evitând o 
eventuală amânare a momentu
lui aderării.

Tragedia tie la 
Mihăilești

Mihăilești (D.I.) - Pe 24 
mai 2004, comună buzoiană 
Mihăilești a fost martora 
unei tragedii. O explozie 
puternică, înregistrată în 
jurul orei 5:00 pe DE 85, a 
semănat moartea pe un 
perimetru de aproximativ 
un kilometru. Potrivit 
rezultatelor celei de-a treia 
anchete, tragedia putea fi 
evitată dacă proprietarii 
TIR-ului care transporta 
azotat de amoniu respectau 
legea. în urma exploziei au 
fost ucise 18 persoane, între 
care șapte pompieri, doi 
jurnaliști de la Antena 1, 
iar restul săteni sau par- 
ticipanți la trafic. S-au mai 
înregistrat și 13 răniți. Abia 
pe 30 septembrie 2004, Par
chetul de pe lângă înalta 
Curte de Casație și Justiție 
a dispus trimiterea în jude
cată a reprezentanților 
călor tarei firme implicate în 
tragedia de la Mihăilești.

„Jaful Secolului” • executat 
„după ureche”

București (D.I.) - Povestea 
unuia dintre cele mai mediati- 
zate cazuri ale anului 2004, 
supranumit „Jaful secolului”, ar 
putea fi rezumată ca povestea 
celor trei gangsteri autohtoni și, 
bineînțeles, amatori care au fu
rat trei milioane de dolari. în 
acest moment cei trei - Petru 
Nica, Gabriel Velescu și Aure
lian Paven - beneficiază încă de 
prezumția de nevinovăție, deși 
Nica și-a recunoscut fapta ime
diat ce a fost prins. Impresio
nanta sumă furată dintr-o 
mașină blindată, în noaptea de 
4 spre 5 iulie 2004, a născut o 
adevărată legendă. Autorii celui 
mai „gras” furt din istoria post
belică a României au căpătat 
imediat o aură de profesioniști, 
iar cazul un iz de film american 
cu mafioți. După exact o 
săptămână de la furt, Petra Nica

era capturat într-o vilă din 
Snagov. Cu el a fost descoperită 
și o mare parte din bani, adică 
48,7 miOliarde de lei. Tot atunci 
au apărat și doi complici ai lui 
Nica: mecanicul auto Gabriel 
Velescu și pictorul AUrelian 
Paven. în urma verificării pri
etenei lui Velescu, Ioana Popa, 
Politia a găsit în camera fetei o 
geantă cu bani. Anchetatorii au 
mai descoperit astfel 26 de mi
liarde de lei, iar în următoarele 
zile au mai fost găsite 4,5 mi
liarde de lei și 3.500 de dolari.

Descoperirea banilor s-a oprit 
însă aici, deoarece nu s-au găsit 
nici până azi aproximativ nouă 
miliarde de lei din suma totală 
de o sută de miliarde. Pentru 
încercarea de a deveni bogați 
peste noapte, cei trei riscă o 
pedeapsă de până la 20 de ani de 
închisoare.

Pe 18 ianuarie 2004 mai multi schiori militași au 
fost surprinși de o avalanșă pe Valea Morarului din Bucegi. A 
fost cel mai grav accident mofttan petrecut în ultimele decenii 
in România. (Foto: artsivă)

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
mailto:daniel.lancu@informmedia.ro
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Biserica din Strel-Sângeorglu. Sarmlzegetusa. îngroparea ruinelor cu pământ din săpături.

Biserica din Densuș șl schelele sale.

„Câinii latra - ursul trece!”
Salariații din „Cultură” vor să muncească. Monumentele abia așteaptă!
Sanda Bocaniciu
E-MAIL: sanda.bocaniciu@informrnedia.ro

Deva - Anul acesta vor în
cepe, conform declarațiilor 
autorităților județene, 
lucrările pentru integrarea 
cetăților dacice din Munții 
Orăștiei în circuitul 
turistic mondial.

Ne întrebăm: - Dacă monu
mentele vor fi protejate ca în 
anul 2004, ce vor mai putea 
vedea turiștii?! Va fi o investiție 
de peste 7 milioane de euro, ma
joritatea fondurilor fiind PHARE 
care se dorește a veni în spri
jinul turismului în județul nos
tru.

La nivel național, fostul min
istru al culturii și, mai ales, al 
cultelor, Răzvan Thepdorescu, a 
practicat, în 2004, aceeași for
mulă vizavi de monumentele pa
triei. Dacă se analizează, la rece, 
activitatea acestui minister, este 
lesne de observat că „monu

mentele valoroase ale patriei pot 
aduce bani”. Față de patrimoni
ul județului nostru s-a arătat 
bunăvoință dar practica nu s-a 
arătat!
La Strei-Sângeorgiu 
plouă în biserică

Monumentele istorice, cu ex
cepția unor biserici unde, pe 
alocuri, s-a făcut treabă de mân
tuială, au așteptat solitare 
noutăți sau finalizarea unor lu
crări începute cu ani (pentru 
unele foarte mulți n.r.) în urmă. 
Exemple relevante în acest sens 
sunt Castelul de la Râu de Mori 
care cade câte un pic în fiecare 
zi, biserica cu o valoare de uni
cat de la Densuș, care nu mai 
scapă de haina sa grea din 
schele, cetățile dacice distruse 
de numeroșii căutători de co
mori, furturile de piatră din 
zidurile monumentelor și chiar 
slaba lor protecție, asigurată 
doar formal.

Chiar dacă Hunedoara 

(județul n.r.) a strigat (cât s-a 
putut de tare având în vedere 
cenzura simțită dar nevăzută 
n.r.), la minister, prin biroul lui 
Răzvan Theodorescu a trecut 
apa, dar pietrele au rămas! S-a 
continuat munca de întocmire 
de liste și de organizare a unor 
vizite, mai ales prin nordul 
Moldovei unde s-au dus, de fapt, 
și cele mai multe fonduri pen
tru... biserici! Nu contestăm că 
acestea nu ar fi monumente is
torice, dar de restul s-a ales pra
ful!...
Se fură istoria

Chiar fostul ministru a făcut, 
la un moment dat, afirmația că 
„România este singura țară în 
care patrimoniul a fost agresat 
pe timp de pace”. Aceasta a ve
nit în urma constatării faptului 
că în ultimul deceniu, în țară, 
au fost distruse 544 monumente 
istorice. Printre acestea se 
regăsește și un castru roman din 
județul nostru.

Diriguitorii culturii hune-v”J 
dorene doar „au vorbit frumos”* 
în anul care a trecut. De fapt, 
am aflat diii mai multe surse că 
în județ nu suferă doar monu
mentele istorice din cauza 
nepăsării ci și salariații care 
trebuie să se ocupe de acestea, 
care, dornici să poată practica 
profesia aleasă, nu au avut 
această posibilitate! Mulți dintre 
ei nu cunosc nici obiectul 
muncii, nu știu ce comori stau 
nedescoperite în teritoriu! Un 
exemplu elocvent se află chiar 
pe străzile Devei, clădirile mo
nument istoric fiind brutalizate 
cu termopan sau alte lucrări de f 
construcție neavizate de cei de ’ 
la „patrimoniu”! Pe lângă aces
te ziduri ale acestor clădiri trec 
zilnic cei puși să aibă grija lor, 
dar care nu văd nimic! Totul se 
întâmplă din nepăsare și con- 
form „devizei - lege a unor T* 
români: „Câinii latră - ursul *- 
trece!”

Cetăți dacice bântuite de căutătorii de comori. Teatrul de Revistă Deva. După zece ani e gata... la suprafață. Magna Curia Deva. Fațada nu dezvăluie dezastrul.

Rîu de Mori - martie 2004. - Monument în ruină. Rîu de Mori - Iunie 2003.

mailto:sanda.bocaniciu@informrnedia.ro
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Felicitări (67) Imobile chirii (29) Comemorări (75)

• Multi sănătate, fericire, noroc, pentru 
doamna Chiri lă Ana cu ocazia zilei de naștere și 
tradiționalul »La multți ani", ionică.

• primesc In gazdă două eleve, aproape de 
Liceul Pedagogic, din 10 ianuarie 2005. Intrare 
cameră separată Tel. 216347.

• Cabinet Rwvttal tratează diverse afecțiuni 
prin reflexoterâpie și masaj, organizează și 
cursuri atestate de Ministerul Muncii. Tel. 
232387.

• angajez șofer pentru taxi. Deva,, tel. 
0740/273734.

Vând ap. 2 camere (03) Auto românești (36)

< « apartaimnt 2 camere decomandat, etaj 1, 
'•‘Zona Gojdu, contorizat, geam termopan, reparti

toare, balcon închis, 790 milioane lei. Tel. 
0740/317313.
• apartament, 2 camere, Gojdu, 48 mp, parchet, 
contorizat, zona Zamfirescu, 780 milioane lei. 
Tel. 0726/710903.

• vând Dada 1310, recarosată 1997, stare bună 
21 milioane lei, negociabil. Tel. 711063.
• vând Flat Uno 1.3 Diesel, 4 uși, af 1986, 
impecabil, 2100 euro, negociabil. Tel. 
0723/455092.

Auto strâine (37)
Vând ap. 3 camere (05)

• apartament, 3 camere, Dacia, bl. 20, et. 4, 
izolat, bloc cărămidă, contorizat apă, gaz, 
parchet, ocupabil imediat, 700 milioane lei. Tel. 
0745/356077.
• apartament, 3 camere, decomandat, etaj 2, 
Str. Minerului, contorizat gaz, fără amenajări, 
preț 750 milioane nrgociabil. Tel. 0723/251498, 
0745/302200.

• vând Ford Sierra, benzină 1600, stare foarte 
bună Tel. 611267,0723/763665.
• vând Volvo 340, motor Renault, 1721 cmc, 
stare perfectă, 2+1 uși, af 1987,71 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0722/794788,225587.

Camioane, remorci (39)

Vând case, vile (13)

• vând autocamion 8 tone cu macara 5 tone, 
neînmatriculat, 10.000 euro, negociabil. Tel. 
0722/772477.

Cu aceeași tristețe amintim celor 
care au cunoscut-o pe cea care a 
fost un suflet mare și deosebit

MARTIN MARIA
că în data de 10 ianuarie 2005 se 
împlinește un an de la trecerea în 
eternitate. Parastasul va avea loc 
la Biserica din satul Boholt, 
duminică 9 ianuarie 2005, ora 
11.30. Nu te vom uita niciodată. 
Dumnezeu să te odihnească în 
pace.

• Ikmă de construcții execută acoperișuri 
(case, blocuri), tot felul de lucrări interioare, 
exterioare, la prețuri rezonabile. Tel. 
0723/620959.

• SC Danielle Company SRL Deva, Str. 
Răndunicii, nr. 6, angajează personal pentru 
munca la domiciliu a produselor tricotate 
și croșetate și experți în vânzarea 
mărfurilor în țara. Relații laîntreprindere și 
la tel.0254/206094,0722/258116.

• Nu ești mulțumit de salariul tău! După 
orele de program ți-ai putea suplimenta 
venitul. 0 companie multinațională 
cunoscută în România de 11 ani, oferă posi
bilitatea unor câștiguri suplimentare. 
Trebuie doar să suni la 0722/676066.

• Angajăm persoană cu studii superioare 
pentru activitate birou. Relații latei. 232387.

• Loterii vizelor SUA. Data limită 7 ianuarie 2005. 
Facilitez aplicarea pe Internet. Tel. 0740/187814.
• posesor autoturism, execut prestări servicii 
contra cost, eventual angajare în comodat, 
informații tel. 218174 duoă ora 17.

Oferte locuri de muncă (74)

• societate comercială angajează eco
nomist evidență contabilă, contabil 
evidență primară, vânzătoare, șoferi 
distribuitori cat. B, C, E, experiență 
minimum 2 ani, muncitori necalIflcațL 
CV-urile se trimit prin fax 0254/219300, 
până la 20.011005, tn vederea 
examlnăriL

• casă 5 camere, recent refăcută, centrală, 
instalații noi,termopan, garaj, grădină, pretabilă 
și pentru birouri, suprafață 700 mp. Tel. 215487.
• casă, In Deva, sau schimb cu apartament, 2 
camere, zonă centrală. Tel. 0254/215795.
• vând casă urgent în Vălișoara, la șosea, preț 
300 milioane lei, negociabil. Tel. 0746/0438W

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• societate comercială angajează mun
citor pentru producție mobilier din PAL 
melaminat. Tel. 0740/130795.

• locuri de muncă pentru chelnerițe, în 
Germania-Stuttgart. Tel. 212176.

Vând case de vacanță (15)

• casă de vacanță construcție 2002, D+P+E, 
stațiunea montana Straja, 7 camere, decoman
date, 3 băi, 3 wc, sc 180 mp, toate utilitățile, 
facilități HG 1307/2004. Tel. 0723/320995.

• cumpăr abkant și ghilotină manuală pentru 
tablă Tel. 0744/602431,0254/222142.
• vând linie tehnologică pentru fabricat profile 
tip rigips, țiglă din tablă tablă ondulată etc. 
complet automatizată. Tel. 0741/175435, 
0721/410910.
• vând tractor forestier, stare perfectă, preț 
negociabil. Tel. 0722/990081.

Piese, accesorii (42)

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

Vând garsoniere (19) • vând caroserie Mercedes Cobra Tel. 
0721/068160.

• garsonieră Deva, zona Dacia, etaj 1,2 camere, 
contorizată complet, parchet, 445 milioane lei. 
Tel. 0726/710903.
• garsonieră mare, etaj 4 din 6, vedere bulevard, 
800 milioane lei, fără intermediari. Tel. 
0722/161644.
• garsonieră, Dorobanți, etaj 1, decomandată 
gresie, faianță balcon închis, 595 milioane lei. 
Tel. 0722/693683.

Mobilier și interioare (47)

• vând mobilă bucătărie, oglindă cristal 1,6x0,6 
m, 2 fotolii Relaxa Tel. 0745/260135.

Calculatoare si accesoriif

Vând terenuri (21) • vând xerox Sharp SF 20222,5 milioane lei. Tel. 
0745/356077,231800.

• vând 10 scroafe gestante. Hărău, nr. 149, tel. 
0721/168595.
• vând fân și otavă de grădină, Hunedoara. Tel. 
0723/005657.
• vând pul pechinez alb, vârsta 2 luni, vaccinat 
Tel. 218562.

• pierdut carnet de șofer pe numele Deoancă 
Mihaela Rodica, talon auto oe Romstal Using ■ 
Fiat Dublo Panorama 2004, Ofer recompensă. 
Tel. 0742/083522.
• pierdut cod fiscal CUI 6731549 al SC Pastetta 
Nova Prodcom SRL Orăștie. Se declară nul.

• Societate comercială angajează șofer cu 
experiență în transportul forestier, zona 
Hunedoara. Tel. 711510,0744/692095.

• îngălez femele pentru menaj ușer. 
Posibil carte de muncă. Informații între 
orele 8-17, la tel. 0722/307874.

Pierderi (62)

Apeluri (65)
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• teren, Intravilan, la sosea, Hunedoara, apă 
gaz, curent, suprafață plană preț 5 euro/mp. Tel. 
07237005657.
• vând 10 parcele teren a 500 mp, zona 
Căprioara. Tel. 211124.
• vând In Deva 2500 mp teren intravilan, capătul 
străzii Rosetti, facilități apă gaz, curent, preț 12 
euro/mp, negociabil. Tel. 0254/222176.
• vând teren intravilan. în Șoimuș, pentru 
construcție casă s 1200 mp, fs 12 m, facilități 
gaz, curent, la poartă Tel. 220269,0746/029058
• vând teren pentru construcție în Archia, 
utilități la poartă fs 16 m și loc de casă.cu 
construcție. Tel. 0744/981538.

Electrocasnice (56)

• vând vitrine și lăzi frigorifice, în rate. Tel. 
0744/558716,0258/733796.

Vând spații comerciale (25)

• vând spațiu comercial 270 mp, zonă centrală 
ideal pentru producție sau en-gros. Tel. 
0744/472365.

SC REZKOMAR FOREST SRL 
Vața de Jos, Aleea Crișului, 
nr.4, angajează SECRETARĂ cu 
cunoștințe de limba engleză, 
calculator și studii superioare.

Relații la telefoanele 
0254/681.101 sau 0254/681.611.

• pisnlut carnet asigurări sănătate pe numele 
Gabor loan. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Diaconu Vasile Ciprian Alin. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Horvath Geanina Laura. Se declară nul.
■ pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Josan Florin Cristian. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Lugojan Militon. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Oprița Andreea Ramona. Se declară nul.
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Slavu Ana. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Vinga Maria. Se declară nul.

• Biserica AZS Deva vă Invită să 
participați la seria de prezentări biblice 
.Chemările Iubirii” susținute In perioada 
7-16 Ianuarie 2005, pe str, loslf Vulcan, 
nr. 8, începând cu ora 18. Vă așteptăm 
cu drag.

• La 094)12005, ora IO, in sala Primăriei 
Deva se finalizează activitățile Asociației 
Uniunea Proprietarilor Funciari, pentru 
anul 2005. Persoanele care au probleme 
privind proprietatea pot participa, face 
propuneri șl sesizări.

Prestări servicii (72)

• efectuez tramport marfă Deva-Timișoara, 
preț negociabil, în funcție de geutate și volum, 
maximum 0,6 tone, Tel. 0740/420521.

Societate li ii
Angajeaza pentru sedltil din DEVA

100% 
siguranța

►

Director vanzari
Cerințe
- expenenta in domeniul vanzarii accesoriilor auto
- studiile superioare constituie un avantaj

Electrician auto
Cerinței
- experiența in service instafafii electrice

Mali! ra stingem all. dntfm.ro
Tel.fax! 02562062f 6.

Valabil pana la- 15/01.2005

caută pentru 
dezvoltarea 
echipei în

Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad,
Simeria:

DISTRIBUITORI 
DE PRESĂ

Cerințe:
• Abilități de comunicare;
• Disponibilitate la program 
matinal;
• Seriozitate.
Prezintă avantaj:
• experiență în relații cu 
publicul;
• persoană dinamică;
• experiență în vânzări.
Oferim:
• program de lucru flexibil;
• venituri în funcție de 
realizări + salariu fix;
• posibilitatea angajării 
cu carte de muncă;
• mediu de lucru atractiv 
și competitiv.

Dacă oferta noastră v-a trezit 
interesul, contactați-ne 
la sediul redacției
Cuvântul liber din Deva,
Str. 22 Decembrie, nr.37 A, 
sau la tel. 211275.
Persoană de contact: 
Sorina Sârmai.

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

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru 
persoanele fizice.

EVIDENTIAZĂ-TE!
r

■ variante

cuwm sccwMm

1. UTILAJE nPQGRARCE
•Mașină rotativă pentru tipărit ziare (2 
culori) - rotagazetă
•Turn de împachetare
♦Mașină de tîoar plană (tip Aurelia) 
♦Ghilotină

2. AUTOUTILITARĂ MERCEDES 1,5 
tone, model vechi.

Informații la sediul SC CUVÂNTUL 
LI^ER SA, Str. 22 Decembrie, nr.37A, 
sau la telefoanele: 0254/ 211.275, 
0254/212.157, mobil C722/402.044.

°ersoană de contac* Cornel Poenar.

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

• chioșcul de ziare de Mngfl 
Comtim;
• chioșcul de ziare din stafia 
de autobuz Orizont- Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă

| Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 

I Zamfirescu - B dul Decebal.

cwAtm Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 și 14 la sediul redacției șl se vor publica in pagina de 
mici publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumi responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mici publicitate.

dntfm.ro
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EI Sute de sinistrați. Furtuni violente au 
provocat într-o provincie din estul Africii 
de Sud, moartea a cel puțin opt per
soane, iar sute de localnici au'rămas 
fără adăpost.

EI Inițiativă. Actorul Richard Gere s-a 
alăturat unui grup pro-pace pentru a-i 
convinge pe palestinieni să meargă la 
vot pe 9 ianuarie. Gere a înregistrat un 
spot pentru grupul One Voice.

EI De Crăciun. Francezul Jean Todt, di
rectorul general al companiei Ferrari, 
s-a logodit de Crăciun cu actrița malaie- 
ziană Michelle Yeoh.

Omagiați înainte de 
premiile Grammy

Los Angeles (MF) - Mai multe vedete 
vor fi omagiate în cadrul unei ceremonii 
speciale ce va avea loc la Hollywood pe 
12 februarie, cu o zi înainte de premiile 
Grammy, cele mai importante din indus
tria muzicală americană.

Led Zeppelin și Janis Joplin, cea din 
urmă postum, vor primi câte un premiu 
pentru întreaga lor activitate muzicală, 
a anunțat mărfi Recording Academy, care 
decemează premiile Grammy.

Academia va decerna același premiu și 
muzicienilor de jazz Art Blakey (1990) și 
Jelly Roll Morton (1941), ca și membrilor 
trupei country The Carter Family.

Alti artiști omagiați vor fi legenda 
rock'n'roll Jerry Lee Lewis (69 ani), cân
tărețul Eddy Arnold (86 ani), solistul de 
blues Pinetop Perkins (91 de ani), compo
zitorul Morton Gould și cântăreții de 
gospel Staple Singers.

Miho Saito 
participat miercuri la con

cursul de caligrafie de Anul 
Nou de la Tokyo. An luat 
parte aproximativ 3.500 de 
caligrafi de toate vârstele. 

(Bato: EBA)

Malkovich în rol de pictor

Daruri Cei Trei Magi, Melchior, Gas
par și Baltasar, au sosit marți în Bilbao, 
In țara Bascilor. în această noapte ei vor 
da cadouri copiilor spanioli. (Foto: EPA)

Viena (MF) - Cineastul 
chilian Raoul Ruiz a început 
marți, la Viena, turnarea u- 
nei biografii a pictorului 
austriac Gustav Klimt, al 
cărui rol va fi interpretat de 
John Malkovich, transmite 
AFP, citând casa de 
producție Epo-Film.

Lung-metrajul, ce se va filma 
la Viena până la 27 ianuarie, iar 
apoi într-un studio din Germa: 
nia, va reconstitui ultimii 20 de 
ani din viata lui Klimt, născut 
în 1862 și decedat în 1918.

Actorul american John Mal
kovich va juca alături de actrița 
de origine germană Veronica 
Ferres, care o interpretează pe 
Emilie Floege, soția lui Klimt, și 
de Nikolai Kinski, care joacă

Drapelele au fost arborate în berna
S-au păstrat trei minute de reculegere în memoria zecilor de mii de victime din Asia

Un nou calendar
Washington (MF) - Un fizician ame

rican a inventat un nou calendar, în care 
în fiecare an, aceeași dată cade în aceeași 
zi a săptămânii.

Calendarul folosit acum a fost creat de 
Papa Gregoriu în 1582 pentru a sincroniza 
lungimea anului cu anotimpurile. Dar, 
deoarece o rotație a Pământului în jurul 
Soarelui durează 365,24 zile, e nevoie de 
adăugarea unui an bisect, de 366 zile, din 
patru în patru ani.

Calendar lui Dick Henry folosește 364 
zile. Un an are fix 52 săptămâni, iar mar
tie, iunie, septembrie și decembrie au câte 
31 zile; celelalte luni au câte 30. Pentru a 
sincroniza calendarul cu anotimpurile, 
Henry a adăugat o săptămână în plus, 
care nu face parte din nici o lună, la fie
care cinci sau șase ani. A fost numită Săp
tămâna lui Newton.

Bruxelles (MF) - Uniunea 
Europeană a păstrat trei 
minute de reculegere ieri, la 
ora 12:00 (13:00 ora Româ
niei), în memoria zecilor de 
mii de persoane ucise la 26 
decembrie de valurile seis
mice care au devastat regiu
nile de coastă din Asia.

Numai Danemarca nu s-a aso
ciat acestei ceremonii, autorită
țile din Copenhaga afirmând că 
regatul a păstrat două minute de 
reculegere duminică.

La Bruxelles, patru comisari 
europeni au fost prezenți în fața 
sediului Comisiei Europene, pen
tru a păstra momentele de recu
legere. Președintele Parlamentu
lui European, Josep Borrell, a 
participat și el la ceremonie, cu 
președinții grupurilor politice 
din Legislativul european.

Autoritățile belgiene au arbo
rat ieri drapelele în bemă. Cele

Pisicile-funcționar din Ministerul de Interne

Toto e un cățel tare răsfățat, și nici 
nu e de mirare, pentru că e drăgălaș și 
pufos ca a jucărie de pluș. (Foto: FAN)

Londra (MF) - Pisicile re
crutate pentru a vâna șoa
reci și care erau considerate 
„funcționari” ai Ministerului 
de Interne din Marea Bri- 
tanie au fost subiectul unei 
lungi corespondențe adminis
trative în minister.

Totul a început în 3 iunie 
1929, când trezoreria ministeru
lui a alocat o sumă pentru în

cere deasupra studenților 
afiați la Muzeul Științei din 
Londra, unde miercuri a fost 
marcat începutul Anului 
Einstein. (Foto: EPA)

Jude Law se însoară
Londra (MF) - Jude Law și 

Sienna Miller se vor căsători 
în decursul acestui an, după 
ce actorul a cerut-o în căsă
torie pe iubita sa, de Cră
ciun, scrie The Daily Mirror.

Actorul, în vârstă de 31 de 
ani, i-a dăruit Siennei un inel de 
logodnă cu diamante în valoare 
de aproape 40.000 de dolari.

Una dintre persoane care i-a 
felicitat a fost ex-sotia lui Law, 
Sadie Frost. „Le doresc tot bi
nele pentru viitor”, a spus mama 
celor trei copii ai lui Jude.

Un prieten al cuplului a de
clarat: „Jude a cerut-o de nevas
tă pe Sienna în dimineața de 
Crăciun și apoi au petrecut zi
ua cu familiile lor. Toți erau 
foarte fericiți. Din păcate, Jude 
trebuie să plece în Louisiana 
pentru a termina filmările la 
«AII the King's Men» alături de 
Sean Penn. Așa că nu au avut 
timp să sărbătorească printr-o 
mare petrecere”.

Jude și Sienna (22 de ani) au 
început să se întâlnească în 2003, 
după ce s-au cunoscut pe pla
tourile de filmare pentru „Alfie”.

rolul pictorului Egon Schiele, 
prieten și elev al lui Klimt.

Filmul, care are un buget de 
6,6 milioane de euro, este produs 
de Epo-Film cu sprijinul unor 
parteneri francezi, germani și 
englezi, dar și cu ajutorul fondu
lui european pentru co producții 
Eurimages. Filmul ar trebui să 
participe la Festivalul de Film 
de la Veneția, în luna septem
brie a acestui an.

Celebru pentru reprezentarea 
senzualțșa femeii, GuSt^Mfclimt 
a fondânjMișcarea Seceâ&ii dfe 
la Vieria m 1897, ca reacție la 
normele stabilite de elitele artis
tice de la sfârșitul secolului al 
XlX-lea.

Picturile șale, de un erotism 
exacerbat, au declanșat furia 
cenzorilor epocii.

Fete paklsteneze au aprins lumânări în memoria victimelor. (Foto: epa>

trei minute de reculegere au fost 
ținute și de administrațiile state
lor membre UE, iar transportul 
în comun a fost oprit temporar.

Comunitatea internațională 
va transmite azi, cu ocazia sum- 
mit-ului de la Jakarta, un mesaj 

treținerea unei „pisici eficiente” 
împotriva șobolanilor și a altor 
rozătoare mici. Motanul Peter 
și-a făcut meseria atât de bine, 
încât, după trei ani, alocația sa 
a crescut de șase ori.

însă în anul 1946, când Peter 
avea deja 17 ani, oficialii au în
ceput să-i pună la îndoială efi
ciența. Puțin după aceasta, Pe
ter a fost eutanasiat pe cheltu
iala ministerului.

de solidaritate țărilor asiatice 
devastate de tsunami, incluzând 
și promisiunea acordării de asis
tență pentru realizarea unui sis
tem de avertizare împotriva va
lurilor seismice. Responsabilul 
ONU pentru probleme umanita-

Unul dintre succesorii săi, 
botezat cu originalitate Peter, a de 
venit atât de popular, încât a be
neficiat chiar și de o apariție TV.

Succesoarea primului Peter a 
fost o pisică pe nume Peta. Un 
funcționar a sugerat șefilor că 
aceasta, fiind o pisică de rasă, ar 
merita o promovare. 1 s-a răs
puns însă că mai sus de „vână
toare de șoareci” felina nu poate 
fi promovată. 

re, Jan Egeland, a declarat că de
ocamdată știm că „peste 150.000 
persoane au murit”. „Așteptăm 
ca autoritățile indoneziene să 
stabilească bilanțul real al mor- 
ților înregistrați în regiunile de 
coastă de pe Insula Sumatra și 
în special din provincia Aceh”.

Replici
Nordul insulei indoneziene Su

matra a fost afectat de o puter
nică replică seismică. Replica a 
fost înregistrată ieri, la ora loca
lă 1:26 (20:26, ora României) și a 
avut o magnitudine de 5,1 grade 
pe scara Richter, a informat Bi
roul de Geofizică din Jakarta. 
Zeci de mișcări telurice de ace
eași intensitate s-au produs în 
regiune în ultimele 10 zile.

Potrivit specialiștilor, repli
cile seismice nu sunt suficient; 
de puternice pentru a declanșa^ 
un nou val seismic.

Aniversar Cascadorul
Ben Wallace face o întoar


