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Vremea se menține caldă pentru 
această perioadă.

dimineața la prânz seara

Hunedoara are un nou prefect!
Subprefectul județului va fi cunoscut, cel mai probabil, săptămâna viitoare

— /I•III membra al PD a fost 
numit, de ieri, în nmcția de ©refect al 
județului Hunedoara, /p.3

Deva (M.S.) - Județul 
Hunedoara va fl condus, în
cepând de astăzi, de un nou 
prefect. Cristian Marius 
Vladu este membru al Par
tidului Democrat.

Premierul Tăriceanu a 
anunțat ieri numele noilor 
prefecți din 35 de județe ale țării, 
între care și Hunedoara. Noul 
prefect, Cristian Vladu, declara 
ieri că speră să realizeze lucruri

0 Cuantumul brut lunar al indemnizației 
pentru însoțitor în cazul pensionarului în
cadrat în gradul I de invaliditate este de 
fe00.000 de leii Acesta este echiva
lentul salariului minim brut pe economie 
stabilit pentru 2005, a declarat loan Nis- 
tor, directorul CJP Hunedoara. (C.P.)

Sistemul de sănătate mai sănătos în 2005?
Actul medical are pentru anul în curs un buget promițător

Demisie urmată de viol
Deva (T.S.) - Ieri dimineață, o tânără în 

vârstă de 15 ani, s-a prezentat la Poliția 
Municipiului Deva, susținând că în seara 
zilei de joi a fost victima unui viol. Din 
declarația victimei reiese că aceasta a fost 
împreună cu Petru Brumar, în vizită la 
niște rude din comuna Ilia. La întoarcere 
bărbatul a oprit mașina pe malul 
Mureșului unde a violat-o cu sălbăticie. 
„Din cercetările efectuate de noi, a reieșit 
faptul că minora a fost violată”, afirmă 
Nicolae Petruș, adjunctul șefului Poliței 
Municipiului. „Ancheta se află în 
desfășurare, iar mâine (astăzi n.r.) vom 
înainta Parchetului propunerea de ares
tare preventivă. învinuitul lucra până în 
ziua respectivă ca sergent angajat al unei 
ujiități militare din județ. Imediat după ce 
Poliția a început cercetările s-a primit o 
^adresă din partea comandantului unității, 
cșre aducea la cunoștință faptul că în zi- 
iua respectivă, înainte de comiterea faptei, 
Bjrumar și-a prezentat demisia.

BqMrtizarea wwturilw da prefecți
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Deva - Impactul industriei 
grele și-a pus puternic am
prenta pe sănătatea hune- 
dorenilor. Nu doar la șomaj 
ne aflăm in top, ci și la 
starea de sănătate.

Cele mai întâlnite boli sunt 
cele cardio-vasculare, mintale și 
de plămâni. în Valea Jiului ca
pul de listă îl dețin bolile apara
tului osteoarticular, urmate de 
cele digestive. Activitatea grea 
din industria extractivă și 
siderugie, condițiile de microcli

Se schimbă șeful pădurii?
Deva (T.S.) - Schimbările la 

vârf în cadrul Ministerului Agri
culturii, Pădurilor și Dezvoltării 
Rurala (MAPDR) au provocat 
valuri de agitație în silvicultură. 
Potrivit unor surse din presa 
centrală, odată cu numirea lui 
Gheorghe Flutur în funcția de 
ministru în MAPDR se 
pregătește un val de debarcări 
ale unor directori de Direcții sil
vice județene. Pe lista neagră se 
află și scaunul directoral al șefu
lui DS Hunedoara, ocupat de 
loan Dăneasă. Contactat de C.L, 
acesta a refuzat să dea o de

bune pentru județ în ceea ce pri
vește dezvoltarea economică și 
ocuparea forței de muncă. El a 
apreciat că județul Hunedoara 
este unul dintre cele mai grele 
din țară și a menționat că pro
blemele cu care se confruntă 
zona îi sunt cunoscute. „Știu care 
simt problemele. Știu ce înseam
nă Valea Jiului, zonele defavo
rizate din punct de vedere social, 
Hunedoara, Călan, Brad. Cred că 
împreună cu colegii mei, atât de 

mat, stresul de la locul de muncă, 
factorii individuali generează 
afecțiuni pentru care CJAS 
Hunedoara să cheltuie bani grei. 
„Pentru anul 2005 nu avem un 
proiect de contract-cadru care să 
stabilească niște norme între noi, 
medicii de familie și spitale. Nu 
știm nici care vor fi urmările 
schimbărilor la nivel de vârf în 
minister. Deocamdată am pre
lungit contractele de anul trecut 
cu acte adiționale”, specifică ec. 
Ecaterina Cumpănașu, director 
economic al CJAS Hunedoara. 
Nemulțumirile din sănătate 
vizează investigațiile paraclinice 

clarație privind o posibilă 
demitere a sa. „Deocamdată nu 
pot să comentez aceste zvonuri. 
Voi face însă o declarație în cur
sul săptămânii viitoare”, a afir
mat loan Dăneasă. Surprinză
toare este însă declarația fostu
lui director al DS Hunedoara, 
Ion Crișan, cel care în urmă cu 
câteva luni a fost înlocuit de 
către loan Dăneasă: „în județul 
nostru numirile în posturile de 
directori ai acestei instituții s- 
au făcut pe criterii politice. în 
mod normal, Dăneasă nu avea ce 
căuta pe un asemenea post”. 

la Consiliul Județean, cât și din 
celelalte instituții ale statului o 
să facem lucruri bune pentru 
acest județ, discutând din punct 
de vedere economic și ca ocu
pare a forței de muncă”, a spus 
prefectul județului Hunedoara. 
După instalarea oficială în fun
cție, programată pentru astăzi, 
noul prefect va anunța pro
blemele prioritare pentru județul 
Hunedoara. La festivitatea de in
stalare pe noul post va lua parte

și laboratoarele. Dintre toți, far
maciștii au fost cei mai puțin 
afectați de nevoie materiale ale 
Casei și, din fericire pentru pa- 
cienți, continuă să elibereze 
rețete compensate și gratuite. 
Schimbările însă n-au afectat 
bugetul de venituri și cheltuieli 
pentru 2005. Sumele primite în 
județ sunt aproximativ egale cu 
cele din anul trecut. „Sumele 
sunt promițătoare, le consider 
acoperitoare pentru nevoile noas
tre, însă pacienții au fost 
obișnuiți să primească asistență 
medicală complet gratuită”, con
cluzionează Cumpănașu. p/9 

Creștinii 
ortodocși de 
'rit vechi au 
sărbătorit ieri 
Crăciunul.

(Foto: EPA)

ministrul muncii, Gheorghe Bar
bu, care a plecat în Guvern după 
ce a fost ales ca deputat de 
Hunedoara, din partea Partidu
lui Democrat. în ceea ce privește 
noul subprefect al județului, cel 
mai probabil, funcția va reveni 
UDMR. Două dintre variantele 
propuse pentru funcția de sub
prefect sunt Ludovic Szdts, care 
a mai îndeplinit aceste preroga
tive în anul 2000, și Veress Ed
mund. p/3

Fostul prefect - furat
Deva (D. I.) - Surse din 

cadrul Poliției Deva ne-au 
declarat că, profitând de ab
sența din localitate a fami
liei fostului prefect, Victor 
Vaida, autori necunoscuți 
au pătruns prin efracție în 
locuința acestuia din mu
nicipiul Deva. La o primă 
evaluare, hoții au furat un 
laptop și un telefon celular 
de serviciu. Poliția a sigilat 
locuința, urmând să facă 
cercetări amănunțite la fața 
locului. Până la această oră, 
există conturat un cerc al 
suspecților.

mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
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0Stare prelungită. Premierul irakian, 
Iyad Allaui, a decis joi să prelungească 
cu o lună starea de urgență instituită 
în majoritatea regiunilor țării. La 7 no
iembrie 2004, cu o zi înainte de declan
șarea ofensivei de la Fallujah, premierul 
a decretat instituirea stării de urgență 
în majoritatea regiunilor irakiene, pen
tru o perioadă de 60 de zile.

PNL și PD au majoritatea prefecților
Cele mai multe posturi de prefect au fost atribuite ieri prin hotărâri de Guvern

0Un agent la ONU. Sir David Veness, 
angajat la Scotland Yard și unul dintre 
cei mai importanți experți europeni în 
domeniul combaterii terorismului, ar pu
tea deveni șeful departamentului de se
curitate al Națiunilor Unite. Surse din 
cadrul ONU au precizat că Sir David a 
fost ales de însuși Kofi Annan, secreta
rul general al Națiunilor Unite.

0 Raport critic. O anchetă internă a CIA 
a stabilit că oficialii din structurile supe
rioare ale agenției nu au alocat corect 
resursele- necesare combaterii teroris
mului înainte de atentatele de la 11 sep
tembrie 2001, au declarat mai multe 
surse, citate de New York Times.

București (MF) - Majori
tatea posturilor de prefecți 
atribuite ieri, prin hotărâri 
de Guvern, au revenit Par
tidului Național Liberal, res
tul funcțiilor fiind atribuite 
Partidului Democrat, cu pa
tru posturi mai puțin decât 
PNL, și Uniunii Democrate a 
Maghiarilor din România.

Dintre funcțiile de prefect a- 
tribuite până în prezent, Par
tidului Național Liberal i-au re
venit 18 posturi, în timp ce Par
tidului Democrat i-au fost atri
buite 14 posturi.

UDMR a obținut patru posturi 
de prefecți, dintre care unul în

județul Covasna.
Executivul nu a numit, deo

camdată, reprezentanți ai PUR 
în funcții de prefect, această for
mațiune politică urmând să op
teze, în perioada imediat urmă
toare, pentru cinci dintre cele 
șase județe în care nu au fost 
încă numiți prefecți.

Nenominalizat

Postul de prefect al județului 
Caraș-Severin a revenit UDMR, 
pentru această funcție nefiind, 
deocamdată, nominalizată o per
soană.

Singurele județe pentru care 
nu au fost numiți prefecți și din

tre care PUR va avea posibili
tatea să opteze pentru cinci ast
fel de posturi simt Botoșani, Bră
ila, Călărași, Mehedinți, Vâlcea 
și Vrancea.

Premierul Călin Popescu Tă
riceanu a declarat că numirea u- 
nui prefect de etnie maghiară în 
județul Covasna este rezultatul 
evoluțiilor politice din ultimii 
ani, precizând că în perioada 
posttranziție nu există tabu-uri 
sau bariere mentale legate de 
naționalitate.

Premierul i-a avertizat pe noii 
prefecți că pozițiile lor depind de 
propriul randament și că nu va 
ezita să îi schimbe din funcție a- 
tunci când va considera că acest

Posturile de prefecți au fost 
împărțite conform algoritmu
lui:
PNL 18postun
PD_________________14 posturi |
UDMR ________ 4 posturi '
PUR 5 posturi' “

lucru este necesar. "‘O
Premierul a precizat că aș

teaptă ca Partidul Umanist să 
transmită în zilele următoare 
persoanele pe care le propune 
pentru cele cinci posturi de pre
fecți care le revin.

II aleg pe urmașul lui Yasser Arafat
Mustafa Barghuthi, rivalul lui Mahmud Abbas, a fost arestat

Procurorul General desemnat al
SUA, Alberto Gonzalez, a declarat joi, cu 
ocazia audierii pentru confirmarea nom
inalizării sale, că respinge tortura și a 
subliniat respectul pe care îl acordă preve
derilor Convenției de la Geneva. Mai 
mulți democrați și asociații pentru apăra
rea drepturilor omului denunțaseră rolul 
său în generarea unei atitudini flexibile 
ce a condus la abuzurile comise asupra 
deținuților irakieni. (Foto: epa)

Ramallah (MF) - Palesti
nienii sunt așteptați la urne 
duminică, pentru a-1 alege, 
dintre cei șapte candidați în
scriși în cursa electorală, pe 
succesorul lui Yasser Arafat 
la conducerea Autorității 
Palestiniene.

Alegătorii vor vota în 1.074 de 
centre, în care există un total de 
2.800 de urne, în 16 districte elec
torale: 11 în Cisiordania, inclu
siv în Ierusalimul de Est, și alte 
cinci în Fâșia Gaza.

în afara celor circa 16.000 de 
funcționari ai Comisiei, vor mai 
supraveghea procesul electoral 
și reprezentanți ai candidaților, 
ai partidelor politice, precum și 
observatori locali și străini.

Comisia Electorală a anunțat 
prezența a 6.344 de observatori 
locali, 10.000 de delegați ai for
mațiunilor politice, 2.190 de per
soane care îi vor reprezenta pe 
cei șapte candidați, precum și a 
mai multor sute de observatori 
internaționali, în special din 
partea Uniunii Europene.

în Ierusalimul de Est, ocupat 
și anexat de Israel, palestinienii 
vor putea vota în cinci secții de 
la marginea orașului, precum și

Mahmud Abbas, favoritul cursei, înconjurat de suporteri (Foto: epai

în 12 birouri de votare din car
tierele din Cisiordania, în apro
pierea orașului sfânt.

Candidat arestat

Mustafa Barghuthi, candidat 
independent la alegerile prezi
dențiale palestiniene, a fost are
stat ieri de poliția israeliană, la 
Ierusalim, în timp ce încerca să 
ajungă în zona Esplanadei Mos
cheilor, relatează AFP.

„Arestați un candidat la pre
ședinție care dispune de un per
mis pentru a merge în Ierusali
mul. de,Est”,. 3, declarat Barghu
thi, în timp ce era urcat în mași
na poliției.

Barghuthi este principalul ri
val al liderului Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, Mah
mud Abbas, marele favorit al 
scrutinului de duminică, pentru 
desemnarea președintelui Au
torității Palestiniene.

Se tem să voteze
Bagdad (MF) - Aproape 

90 la sută dintre sunniții 
irakieni nu vor merge la 
vot, la 30 ianuarie, în cazul 
în care vor exista riscuri 
de atacuri la secțiile electo
rale, se arată într-un son
daj realizat de Departa
mentul american de Stat.

Documentul arată că, în 
cazul șiiților, numai 38 la 
sută ar prefera să stea aca
să în cazul în care lipsa de 
securitate persistă.

Sondajul, care nu a pu
tut fi realizat la Mosul și 
Ramadi, arată că doar 12 
la sută dintre sunniți con- 
sideră că alegerile generale 
vor fi libere și corecte, 
spre deosebire de 52 la 
sută dintre șiiți, care sunt 
optimiști în legătură cu 
scrutinul.

în plus, 32 la sută din-% 
tre sunniți și 87 la sută 
dintre șiiți au declarat că \ 
s-ar putea prezenta la vot ț 
în cazul în care le va fi asi- 
gurată securitatea. ,

Sondajul a fost realizat 
în baza răspunsurilor ofe
rite de locuitori din prin
cipalele orașe irakiene, in
clusiv din Bagdad.

Vize speciale pentru 
etnicii maghiari

Budapesta (MF) - Guvernul de la Buda
pesta dorește să-i ajute pe maghiarii din 
alte țări introducând vize pe criterii etni
ce și înlesnind legislația referitoare la 
imigrație, a declarat premierul ungar Fe
renc Gyurcsany.

Vizele pe criterii etnice ar putea fi a- 
cordate maghiarilor care doresc să pe
treacă mai mult timp în Ungaria, în sco
pul păstrării limbii, culturii și identității 
lor naționale, menținerii relațiilor de fa
milie sau pentru a beneficia de tratamen
te medicale, a precizat premierul.

El a adăugat că vizele acordate pe cri
terii etnice, care ar putea fi introduse pâ
nă la 31 martie 2005, vor avea o valabili
tate de cinci ani, asigurând intrări multi
ple în țară și o perioadă de ședere mai 
mare de 90 de zile, însă nu presupun și 
drept de muncă.

Gyurcsany a precizat că intenția Gu
vernului este de a garanta valabilitatea 
vizelor pentru etnicii maghiari cu pașa
port valid nu numai pentru Ungaria, dar 
și pentru alte țări ale Uniunii Europene, 
însă a subliniat că acest demers trebuie 
discutat cu țările și instituțiile Uniunii 
Europene.

Ungaria va sprijini ideea acordării au
tonomiei pentru comunitățile etnicilor 
maghiari din alte țări, dar aceste aspirații 
trebuie să țină seama de recomandările 
Uniunii Europene.

Președintele Bush este oficial la 
al doilea mandat. (Foto: epai

Victoria lui Bush, proclamată oficial
El a fost oficial reales după numărarea voturilor în Congres

Washington (MF) - Preșe
dintele american, George W. 
Bush, a fost oficial reales 
joi, după numărarea în Con
gres a voturilor exprimate 
de membrii Colegiului Elec
torilor, o procedură pe care 
aleșii democrați au încercat 
fără succes să o împiedice, 
contestând rezultatele 
alegerilor din Ohio.

O reprezentantă a statului O- 
hio, Stephanie Tubbs Jones, și 
o senatoare din California, Bar
bara Boxer, au contestat în mod 
oficial rezultatul alegerilor din 
Ohio, determinând suspendarea, 
timp de câteva ore, a procedurii

de numărare în Congres a votu
rilor exprimate de marii elec
tori. Aceasta a fost ultima etapă 
a procesului electoral american.

Demersul celor doi politicieni 
democrați a avut drept conse
cință numai o amânare cu câte
va ore a proclamării oficiale a 
victoriei lui George W. Bush, ca
re a obținut voturile a 286 mari 
electori, în timp ce candidatul 
democrat, John Kerry, a câștigat 
252 de voturi.

Camera Reprezentanților și 
Senatul, ambele dominate de re
publicani, au votat cu o majori
tate covârșitoare în favoarea în
cheierii procesului electoral, în 
pofida obiecțiilor formulate de

tabăra democrată.
Cei 30 de democrați contesta

tari au argumentat, fără șanse 
de izbândă, că în statul Ohio co
zile uriașe formate de alegători 
la secțiile de votare nu au per
mis tuturor cetățenilor să-și e- 
xercite dreptul Ia vot.

Nici candidatul democrat în
frânt în alegerile prezidențiale, 
John Kerry, sau conducerea par
tidului său nu contestă rezulta
tul scrutinului. Cu toții cer însă 
o reformă a sistemului electoral, 
pentru a armoniza procedurile 
la nivel național și pentru a asi
gura condițiile ca la următorul 
scrutin prezidențial, din 2008, 
fiecare vot să fie luat în calcul.

Noi atacuri soldate cu morți
Samarra (MF) - Mai multe 

atacuri comise joi la nord de 
Bagdad au provocat moartea 
a patru militari și a trei ci
vili irakieni, în timp ce aten
tatul de miercuri, de la 
Hilla, s-a soldat cu 13 morți, 
potrivit celui mai recent bi
lanț.

„Doi militari au murit și șase 
persoane au fost rănite - patru 
militari și doi civili, printre care 
un copil - în confruntări cu agre
sori înarmați, în cartierul Mo- 
tassem din centrul orașului Sa
marra”, a anunțat colonelul 
Mahmud Mohammad.

Alți doi militari au fost uciși 
și trei au fost răniți în ciocniri 
violente în zona Abu Farraj, din

apropiere de Dhuluiya, la sud de 
Samarra, a declarat căpitanul 
Amjad Saad.

La Hajjaj, la șase kilometri 
nord de Baiji, trei civili au fost 
uciși și alți patru au fost răniți 
în explozia unei bombe amplasa
te pe un drum, a informat Has
san Salah, colonel în poliția lo
cală.

Atentatul sinucigaș comis 
mierctiri, în fața Academiei de 
poliție din Hilla, s-a soldat cu 
13 morți, majoritatea polițiști, și 
41 de răniți, potrivit celui mai 
recent bilanț.

„Trei dintre răniți au murit 
joi”, a declarat medicul Moham
mad Dhia, directorul spitalului 
local, fără să precizeze dacă este 
vorba despre polițiști sau civili.

Soldați americani în timpul unuia dintre raidurile din ultimele zile
■ (Foto: EPA)

„Treisprezece dintre cei 41 de 
răniți care au suferit arsuri și 
fracturi au fost transferați la un 
spital militar al forțelor polone

ze”, a adăugat el.
Ultimul bilanț anunța zece 

morți și 44 de răniți, dintre care 
41 polițiști.
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Se achită același CAS

0 în urma scandalului legat de plata rovi- 
gnetelor, Ministerul Transporturilor a sta
bilit ca termenul limită pentru achizițio
narea acestora să fie de 15 ianuarie. 
După această dată, proprietarii de au
toturisme care nu au plătit taxa de drum 
vor fi amendați. (T.S.)

0 Indemnizația de ședință pentru con
silierii locali din Hunedoara a fost sta
bilită la 5 la sută din valoarea indem
nizației primarului. Potrivit legii, numărul 
maxim de ședințe pentru care se poate 
acorda indemnizația este o ședință or
dinară de consiliu și una-două ședințe 
de comisii de specialitate pe lună. (M.S.)
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AFLĂ CUM POȚI CÂȘTIGA:
• Decupează și completează talonul de concurs publicat VINERI în ziar.
• Depune plicul în urnele speciale Cuvântul liber, din Deva, vineri, sâmbătă, duminică și luni 
sau la sediul redacției din Deva, Str. 22 Decembrie, nr.37 A.
• Poți să ne trimiți plicul prin poștă: Cuvântul liber, C.P. 3, Deva
• Extragerea norocoșilor câștigători are loc marți, 11 decembrie 2005, al sediul redacției Cuvân
tul liber.
• Numele câștigătorilor vor fi publicate în paginile ediției de miercuri.

• 3 premii x
1.000.000 lei

Informații suplimentare se pot 
obține la telefon 0254-211.275.

TALON DE CONCURS - 8 ianuarie 2004
Nume.............................   .
Prenume..................................................... .................
Adresă ..........................................................................
Telefon..........................................................................

CUVÂ®
Deva (C.P.) - Cotele de contribuții la 

bugetul asigurărilor sociale de stat au 
rămas neschimbate. Deși prin Legea buge
tului pe 2005 s-a luat în calcul reducerea 
cu două procente a acestor contribuții, pe 
29 decembrie 2004, actualul Executiv a 
emis o ordonanță de urgență care anula 
această prevedere. Astfel, și în anul 2005, 
CAS-ul va avea aceleași valori ca anul tre
cut. Pentru condiții normale de lucru 
firmele trebuie să vireze la bugetul statu
lui un CAS egal cu 31,5% , pentru con
diții deosebite CAS-ul va fi de 36,5%, iar 
pentru condițiile speciale de activitate co
ta de contribuție aplicată fondului de 
salarii va fi 41,5%, declară loan Nistor, di
rector CJP Hunedoara. în toate cazurile, 
contribuția ce se reține angajatului va fi 
în continuare de 9,5% din salariul brut lu
nar, restul reprezentând contribuția ce 
revine firmei angajatoare, adică 22, 27 și 
32 la sută.

Noul prefect ■ „o alegere potrivită”
O prioritate a autorităților va fi revigorarea vieții economice a județului Hunedoara

Deva (M.S.) - Noul prefect 
al județului Hunedoara, 
Cristian Marius Vladu, va 
elimina clientelismul politic 
și va revigora viața econo
mică a zonei, este de părere 
președintele organizației 
județene PD Hunedoara, 
Gheorghe Pogea.

Președintele filalei PD Hune
doara a declarat, imediat după

anunțarea numelor noilor pre
fecți, că în județul nostru s-a 
făcut „o alegere potrivită” prin 
numirea în funcție a democra
tului Cristian Vladu. „Vrem să 
avem un prefect al tuturor lo
cuitorilor județului Hunedoara. 
Vrem să revigorăm viața eco
nomică a județului, iar Cristian 
Vladu este o persoană care poate 
face acest lucru. Ca reprezentant 
al Guvernului în teritoriu, Cris-

Speranțe de ... călător. I
(Caricatură de Ovidiu Pasc) |

- „___ ,__  _____  __J

Carto a wbdtt

Cristian Marius Vladu

Vârsta: 43 ani
Stare civilă: căsătorit, 4 copii
Studii: absolvent al Institutului Politehnic București, Fa
cultatea de Transporturi, promoția 1986; cursuri de ma
nagement și marketing feroviar Tn Japonia și Italia 
Limbi străine: ngleza, franceza, italiana
Activitate profesională: din 2001 a fost șeful Diviziei 
Comercial în cadrul Sucursalei Marfă CFR Timișoara 
Activitate politică: este membru al PD, organizația 
Simeria. din anul 1998. . .. i

tian Vladu va face în așa fel 
încât legea să fie aceeași pentru 
toți cetățenii, iar clientelismul 
politic să intre în categoria lu
crurilor pe cale de dispariție”, 
a spus președintele PD Hune
doara.

„Dimensiunea politică trebuie 
să se oprească undeva. Dincolo 
de aceasta trebuie să domine 
competența. Ori competența nu 
se mai supune la vot. Competen
ța o ai sau nu o ai. Atât cât de
pinde noi, de președintele Con
siliului Județean, de vicepreșe
dintele acestuia, de mine, ca pre
ședinte al PD Hunedoara, vă asi
gur că mă voi bate pentru acest 
lucru, în permanență. Pentru că 
locuitorii acestui județ trebuie 
să simtă, pe pielea lor, că se 
schimbă ceva, că sunt respectați 
de instituțiile statului, că aces
tea sunt în slujba lor și nu in
vers. Respectul pentru lege tre
buie să fie valabil de la primul 
până la ultimul om”, a adăugat 
Gheorghe Pogea. Cristian Marius Vladu

Miron Cozma, la un pas de libertate
“Grațierea „Luceafărului Huilei” nu mai poate fi revocată“
Tiberiu StroiA
E-MAIL: tiberiu.stroia@informmedia.ro

Deva - Contestația îm
potriva mandatului de exe
cutare a pedepsei cu în
chisoarea, depusă la 24 de
cembrie 2004, de avocatul 
lui Cozma, va fi judecată în 
data de 18 ianuarie.

Revocarea ordinului de 
grațiere a lui Miron Cozma este 
o chestiune discutabilă. Practic, 
în 18 ianuarie avocatul lui Coz
ma cere ca legea să fie aplicată. 
Iar aceasta spune că, odată,ce un

ordin de grațiere prezidențial a 
fost emis, el nu mai poate fi re
vocat. în aceste condiții elibe
rarea „Luceafărului Huilei” și 
a celorlalți 43 aflați pe lista 
grațiaților ar trebui să fie o cer
titudine. S-ar putea spune că 
greșeala lui Ion Iliescu nu mai 
poate fi reparată. Asta dacă nu 
cumva fostul președinte al sta
tului știa acest lucru.

Ștefan Eremia, președintele 
Baroului de Avocați din județul 
Hunedoara, susține punctul de 
vedere al avocatului lui Cozma. 
„Grațierea prezidențială este un 
act de putere. Ea mai poate fi re

vocată numai dacă efectele aces
teia nu s-au produs. în cazul lui 
Miron Cozma, revocarea era 
posibilă dacă acesta nu apuca să 
iasă pe poarta pușcăriei. Numai 
că efectul a avut loc. Momentul 
în care președintele a revenit a- 
supra ordinului a fost prea târ
ziu. Cozma ieșise din închisoare. 
Prin urmare, dacă trăim într-un 
stat de drept, ordinul de revocare 
ar trebui să fie fără valoare. Con
sider că avocatul lui Cozma are 
cu ce ieși la bătaie. Deci poate 
obține eliberarea lui Cozma”, 
este de părere președintele 
Baroului de Avocați Hunedoara.

Apă mai scumpă
Hunedoara (M.S.) - Locu

itorii municipiului Hune
doara vor plăti mai mult 
pentru apa rece și pentru 
canalizare, conform unei 
hotărâri adoptate de Con
siliul Local. Astfel, un me
tru cub de apă rece va cos
ta 10.317 lei, iar un metru 
cub de canalizare 2.269 lei, 
ambele prețuri incluzând 
TVA. Majorarea prețurilor 
a fost motivată de regia de 
gospodărie locală, RAIL Hu
nedoara, prin faptul că ta
rifele la energia electrică și 
la materiale au crescut.

obilier la mandă

L HARABAGIU SMC,
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ANTENA 1

cuwte

7:00 Ceasul deșteptător
820 Teleshopping 
8:30 Desene animate:

□CLUBUL DISNEY
930 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
945 Feledty 

10:30 Teleshopping 
10:45 Spectacolul lumii 
11:15 Justiție militară 
12:15 Fotbal în sală. Meci din 1 

Cmpionatul Național 
12:30 Cip Deva- MGA Bu- ’ 

curești
14:00 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo
14:15 Lumea în care trăim.

Moderator Mihai Con
stantin. Realizatori: Ele
na Voinea și Octavian i 
Basoc

15:15 Avanpremieră 
15:30 0 vedetă populară.
17.00 Caravana premierelor.

Evenimente teatrale și * 
cinematografice

1730 Viața cu Bonnie. Cu: * 
g Bonnie Hunt

1800 Teleendcopedia.
Michelangelo 

19:00 Jurnalul TVR

20:00 Surprize, surprize...
Șase ani de 
Surprize, șase 
ani de bucurii pentru o 
viață. Coloreazâ-ți 
viața cu Surprize, sur
prize! Prezintă Andreea 
Marin.

21:10 Avanpremieră 
2120 Surprize, surprize...

Partea a doua
22:10 Avanpremieră
2220 Surprize, surprize... ‘ 

Partea a treia
23:00 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
23:15 Taverna. Prezintă: Iu

lian Vrabete și Berti 
Barbera. Transmisiune ! 
directă. Realizator loan 
Duma

0:45 Trei pentru o inimă 
Î2 (dragoste, SUA, 1999).

Cu: William Baldwin, ' 
Kelly Lynch, Sherilyn 
Fenn Regia Yurek Bo- 
gayevicz.

245 Jurnalul TVR.
Sport

7:00 Șase minuni (reluare) 
830 Desene animate: Plan- 

EJeta roboților. Voci: 
Charles Adler, Jack An
gel, Arlene Banas, Jered 
Barclay, Roger Behr, 
Michael Bell, Gregg 
Berger

9:00 Desene animate: Bey- 
□ blade. Voci: Marlowe 

Garnier-Heslin
9:30 Desene animate: Tom 
Hși Jerry

10:00 Uriașul Harry (comedie, 
gSUA, 1993). Cu: Bruce 

Davison
1030 Cleopatra 2525 (ani- 

gmație, SUA, 2001)
11:00 Ski magazin 
12:15 Promotor 
12:50 Știrile ProTv. Sport. 
13:00 O lume dispărută

B (aventuri, Canada, 
2000)

15:00 O prințesă adevărată
H (dramă, SUA, 1995). Cu: 

Eleanor Bron
17.00 Asigurare de

O dragoste (comedie, 
SUA, 1998)

19:00 Știrile ProTv. Sport

20:15 Lumea apelor (aventuri, 
«SUA, 1995). Cu: Kevin

Costner, Dennis Hopper, 
Jeanne Tripplehom, Tina 
Majorino.

23:00 Hărțuire sexuală 
fjfdramă, SUA, 

1994). Cu: Michael 
Douglas, Demi Moore, 
Donald Sutherland. Re
gia: Barry Levinson. Fil
mul strălucește datorită 
atracției efervescente 
emanate de Michael 
Douglas și Demi 
Moore. în mâinile ca
pabile ale actriței, per
sonajul ei se trans
formă în cel mai feroce 
prădător-femelă al mar
ilor corporații de la 
Faye Dunaway din 
Rețeaua

130 O prințesă 
«adevărată (dramă,

SUA, 1995). Cu: 
Eleanor Bron, Liam 
Cunningham, Liesel 
Matthews

8:00Jetix
9:00 Gadget și gadgetienii 
9:30 Copiii lunii

! 10:00 Arca lui Noe (aventuri, 
‘ Q SUA, 1980). Cu: Elliott 

Gould, Genevieve Bu- 
jold, Rick Schroder, Vin
cent Gardenia, Tammy 
Lauren. Regia: Charles 
Jarratt. Noah Dugan da
tor vândut și pentru a 
scăpa de cei care-l 
urmăreau el este acord 
s-o ducă cu avionul pe 
misionara Bernadette 
Lafleur împreună cu ani
malele acesteia pe o in
sulă îndepărtată, 
sperând că astfel își va 
pierde urma

12:00 îngerul păzitor 
13:00 Știri. Sport. Meteo 
13:15 Ca-n vremurile bune 

13 (comedie, SUA, 2001). 
Cu: Elizabeth Taylor, 
Shirley MacLaine

15:30 Anna Karenina (dramă, 
, « SUA, 1985)

18:40 Săptămâna finadară 
1 19:00 Observator. Sport. Me

teo

20:15 Reguli personale
« (dragoste, SUA, 1998). 

Cu: Melissa Gilbert, Je
remy Sheffield, Jean 
Simmons. La suprafață, 
Meredith Silver pare să 
aibă tot - creier, fru
musețe și bogăție. 

22:00 Observator. Sport. Me
teo

2245 Puterea dragostei 
(3 (thriller, Statele 

Unite ale Americii, 
1995). Cu: Josie Bissett, 
Jill Eikenberry, Chad 
Lowe Jessica, fiica unui 
avocat bogat, pare a 
avea un viitor de aur, 
până când fratele ei 
Stephen moare într-un 
accident de mașină. Cu 
trecerea timpului, ea 
începe să-i audă vocea 
și să sufere de 
coșmaruri. Pentru toți e 
limpede că Jessica e 
schizofrenică

030 Observator. Sport. Me
teo

6:00 Pericol absolut (ac-
Hțiune, SUA, 2002). Cu: 

Ben Affleck, Morgan 
Freeman, Bridget Moy- 
nahan, Liev Schreiber, 
James Cramwell. Regia: 
Phil Alden Robinson 

8:05 A doua lună de miere 
«(romantic, Anglia, 

2001).
9:40 Pe platourile de filmare 

10:15 Lupii (aventuri, Norveg- 
«ia, 2002)

1145 Locuri în inimă (dramă,
I3SUA, 1984). Cu: Ed Har

ris, Sally Field, Amy 
Madigan, John 
Malkovich. Regia: 
Robert Benton 

13:40 Stare de spirit (come-
«die, SUA, 2002). Cu; 

Joshua Jackson, Jaime 
King, Dj Qualls, 
Matthew Davis

15:10 O altă joacă de-a spi-
Sonii (aventuri, SUA, 

2002)
16:50 Scor final (thriller, SUA, 

132001)
19:00 Valentin (dramă, copro- 

lâducție, 2002)

2030 Joey. Cu: Matt Leblanc,
«Paulo Costanzo, Drea 

De Matteo. Matt 
LeBlanc, nominalizat la 
premiile Emmy, are 
acum un serial doar 
pentru el.

21:00 Pericol absolut
’ «(acțiune, SUA, 2002). 

Cu: Ben Affleck, Mor
gan Freeman, Bridget 
Moynahan, Liev 
Schreiber, James 
Cromwell. Regia: Phil 
Alden Robinson.

23:05 O noapte de pomină
«(comedie, SUA, 2002). 

Cu: Seann Scott Dave 
Foley, Lou Diamond 
Phillips, Monet Mazur, 
Patrick Breen. Regia: 
Drew Daywall, David 
Schneider 

0:45 îngeri în
America

145 Pactul tăcerii (thriller, 
«Franța, 2003). Cu: Ger

ard Depardieu, Elodie 
Bouchez

I 
I
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830 Natură și aventură 
9:00 Universul cunoașterii 

10:00 Buburuze și alte gâze 
1030 Steluțe pentru Europa 
11:00 Europa pur și simplu 
12:00 Top Sport 
1230 Insula pirașilor 
13:00 Vânt și Nor 
13:55 Acum este Maxima 
14:00 Televiziunea, dragostea 

mea. Prezintă Alexandra 
Velniciuc. Dicționarul 
varietăților. Ca un pri
eten bun

15.-00 Aventuri în Africa 
16:35 Concert Shania Twain 
17:00 Jurnal TVR. Meteo.

Sport
17:15 Via Sacra.

Din sumar: Quo Vadis. 
O incursiune în timpul și 
spațiul creștin al Romei 
prin prezența fizică dar 
mai ales simbolică a trei 
zidiri sacre: Vaticanul, 
Catacombele Sfântului 
Sebastian și Biserica j 
Domine 
Quo Vadis

18:15 Amfitrion diplomatic 1 
19:00 Secrete străbune

20:00 Sabrina. Sabrina Speli-
Hman, o adolescentă de > 

16 ani, află de la 
mătușile ei, Hilda și Zel- 
da că, împreună, 
formează o familie de 
vrăjitoare.

20:30 Amy 
21:15 Capodopere în 

colecțiile cehe 
2130 Jurnal TVR. Meteo.

Sport
22:00 Ora arte. Moștenirea 

lui Champollion. Un 
documentar despre i 
legăturile dintre Franța 
și Egipt, la aproape 
două secole după expe
diția lui 
Bonaparte

23:00 Martorul (thriller, Italia, 
«2001)

0:40 Pericol în spațiu
130 Concert Madonna (re

luare)
220 Aventuri fr> Africa (relu- , 

Hare)
350 Concert Shania

Twain

7:00 Tradițiile românilor 
730 Teleshoping 
8:00 Mutant X
9KX) Ministar 
9:30 Bărbați în negro. Film 

gde desene animate pen
tru copii

10:00 God's Trombone. Film 
Bde desene animate pen

tru copii
10:30 Sport dietă și o vedetă, 

în fiecare ediție a emisi
unii o vedetă vă va 
dezvălui metodele și 
trucurile pe care le 
folosește pentru a se 
menține în formă.

11:00 Motor 
1130 Viteză maximă 
12:00 Momente cu Stan

Cooper. Cu: Norm Mac- j 
donald

12:30 Irezistibilii 
13:00 The Flavours 3 bucătari 
13:30 Vino mamă să mă vezi. 
14:30 Totul pentru tine 
16:30 Schimb de mame. 
18:00 Focus. Sport. Meteo.

Cu: Magda Vasiliu 
19dX) Monica. Emisiune de 

divertisment

20s00 Poliția în 
acțiune

21:00 Special. Documentar 
22:00 Familia Addams (come- 

Qdie, SUA, 1991). Cu: 
Anjelica Huston, Raul 
Julia, Christopher Lloyd, 
Christina Ricci, Elizabeth 
Wilson. Regia: Barry 
Sonnenfeld.

0:00 Un taxi numit dreptate 
G Cu: David Morse, 

George Dzundza, 
Matthew Borish. Sce
nariul: David Koepp 

2:00 Familia Addams 
Q (comedie, Statele Unite 

ale Americii, 1991). Cu: 
Anjelica Huston, Raul 
Julia, Christopher Lloyd, 
Christina Ricci, Eliza
beth Wilson. Regia: 
Barry Sonnenfeld. După 
25 de ani, Gomez, ca
pul familiei Addams, 
este încă neconsolat de 
dispariția fratelui său 
Fester, în urma unei 
dispute

530 Poveștiri adevărate (re
luare)

6:00 Pădurea blestemată
13 (reluare) 

8:00 Teleshopping 
08:15 Amor real 
10:00 Teleshopping 
10:15 Amor real 
11:00 Teleshopping 
1130 Extravaganta Anastasia

S (reluare)
12:30 Peria, cărările iubirii.

BCu: Aracely Arambula, 
Jorge Salinas, Gabriel 
Soto, Daniela Romo, J 
Rafael Amaya, Diana 
Golden

14:30 Pisica sălbatică 
1530 Teleshopping 
1545 Pădurea blestemată 
1730 Poveștiri adevărate - r 

emisiune cu povești 
reale despre viață, 
prezentată de Ludan 
Viziru

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

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

20:00 Telenovelă 
românească: Numai iu
birea. Cu: Corina 
Dănilă, Alexandru Pa- 
padopol, Oana Zăvo- 
ranu, Bianca Neagu, 
lurie Darie, Anca Pan- 
drea, Vlad Rădescu, 
Tora Vasilescu, Dan 
Bordeianu, Carmen 
lonescu, Ioana Gingh- 
ină, Adela Popescu, 
Oliver Toderiță, Cristi
na Cioran, Pavel Bar- 
toș, Ana Maria 
Moldovan, Octavian 
Strunită

21:00 Rosalinda. Cu: Thalia, 
BFemando Carillo

23:00 Dorința. Cu: Natalia Or- 
Beira, Soledad

Silveyra, Daniel Fanego, 
Daniel Kuzniecka, Clau
dio Quinteros, Alicia 
Bruzzo, Luis Luque, 
Mauricio Navarro, Clau
dio Rissi 

0$0 îngerul
nopții

10:00 Petrolistele (r)
11:55 Apropo de... mediabiz 
12:00 în inima metropolelor 
12:55 Apropo de... vedete 
13:00 Spitalul de urgență (r) 
13:55 Apropo de... muzică 
14:00 Icstrim Tivi
1430 în inima metropolelor 
15:30 Descoperă România 
16:00 Visuri americane 
16:55 Apropo de... filme 
17:00 O dragoste ca-n filme 

(dramă. SUA, 1976)
1930 In jurul lumii: 
20dX) Cu lumea îh cap

Q (dramă, SUA, 1992) 
22:00 Sub pământ SRL 
23:00 Oz - închisoarea fe

derală.
00:00 Cu lumea îh cap (r)
02:00 Sub pământ SRL (r)
03:00 Oz

1 DEVA

11.00-12.00 Emisiune diver
tisment: Verde de Paris 
12.00-13.00 Emisiune: O fe
meie de nota 10

13:00 Schi alpin: Cupa 
Mondială, la Cha
monix, Franța. Mas
culin, coborâre

14:15 Schi alpin: Cupa 
Mondială

15:00 Raliuri: Raliul Dakar 
15:15 Biatlon: Cupa Mon

dială, la Oberhof, 
Germania. Feminin, 
sprint

16:45 Tenis: Turneul mas
culin de la Doha, în 
Qatar. Finala

18:00 Ciclism: Cupa Mon
dială pe velodrom 

19:15 Raliuri: Raliul Dakar 
19:30 Patinaj viteză: Cam

pionatele Europene
20:00 Sărituri cu schiurile: 

Cupa Mondială, la 
Willingen, Germania

21:30 Fotbal
23:30 Raliuri: Raliul Dakar.

Etapa a noua
00:15 Sporturi extreme

PMSUMEYVDUMINICi
. — „. - . .............................................................................................

ANTENA 1
7:00 Universul credinței 
8:30 Desene animate Clubul 
EJ Disney

930 Jurnal TVR Sport Meteo 
9:45 Debut 50 Plus

1045 Orizont 2007 
11:45 Viața satului Prezintă 

Costel Constatin. Cazul 
săptămânii. Jurnalul sat
ului. Viața la țară. 
Vreau să fiu mare. Sfa
turi Emisiune de Gabriel 
Gherghescu și Cosmin 
Andrei.

13:00 Agenda politică Co
mentator politic lodlf 
Boda

14:00 Jurnal TVR Sport Meteo 
14:15 Dănutz SRL - Super

market de diverisment
16:15 Travelling Circular 

Portret de artist: 
Gheoghe Dinică 

17:15 Tezaur folcloric Dă 
Doamne la lume bine! 
(II)

18:50 Tragerile Loto 649 și 
Noroc Omologarea 
rezultatelor

19.00 Jurnal TVR Sport Meteo 
Omologarea tragerilor

2tt00 lacrimile cântăreței lo
ts diene (muzical. India, 

1996) Cu: Nana 
Patekar, Salman Khan, 
Manisha Koirala. Pelicu
la a primit 3 Premii Os
car pentru: Cel mai bun 
film, Cea mai bună ac
triță- Manisha Koirala, 
Cea mai bună inter
pretare muzicală- Kavita 
Krishnamurt.

2300 Jurnal TVR 
Sport Meteo

23:15 Știri de acasă (dramă, 
13 SUA, 2001)

1:15 Există 
S minuni?

205 Jurnalul TVR Sport Me
teo (reluare)

3.05 Corect! 
3:10 Trei pentru o Inimă 
13 (dragoste, Statele Unite 

ale Americii, 1999) Cu: 
William Baldwin, Kelly 
Lynch, Sherilyn Fenn, 
Joe Pantoliâno, 
Gail Strickland, Cec Ver- 
rell.

8:30 Desene animate Plane- 
13 ta roboților

9:00 Desenea animate Bey- 
13 blade

9:30 Desene animate Tom și 
0 Jerry

10:00 O lume dispărută 
11:00 Un sălbatic la New 

BYorkV
12:00 Profeții despre trecut 

Cu Silviu Burcan
13:00 Bucătăria Iul Radu 

Emisune de artă culi
nară, etnografie șl fol
clor prezentată de Radu 
Anton Roman

13:30 Cu Grivei la tribunal 
«(aventuri, SUA, 2001) 

Cu: Bobby Edner
15:30 Jandarmul de însoară 

«(polițist coprod., 1968)
< 1730 Duși cu submarinul 

«(comedie, SUA, 1990) 
Cu: Bill Pullman, Wendy 
Schaal, Chris Demetral, 
Frank Bonner, Richard 
Carlyle. Sumarinul nu
clear USS Sub-standard 
se pregătește de o nouă 
lansare.

19:00 Știrile ProTV Sport 

20:150 țintă sigură (acțiune, 
«SUA, 1992) Cu: Pierce 

Brosnan, Ron Silver, 
Ben Cross, Lisa Eilbach- 

( er, Tony Plana.
22:15 Vizitatorii (comedie, 
« Franța, 1993) Cu: Jean 

Reno, Christian Clavier, 
Valerie Lemercier, 
Marie-Anne Chazel. Fil
mul a înregistrat cel 
mai mare succes de 
public în Franța ultimu
lui sfert de secol. în an
ul 1122, prin acțiunea 
concertată a unei vrăji
toare sinistre și a unui 
magician glumeț, 
războinicul de viță 
veche Godefroy de 
Montmirail și scutierul 
său Jacquouille la 
Fripouille sunt trimiși în 
viitor, într-o epocă neb
ună

030 Cu Grivei la iribunal
O (reluare)

230 Bucătăria Iul 
Radu
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7:00 Concurs interactiv 
8:00 Program de desene an

imate
1030 Slappy și Ștrengarii

I3f (aventuri, SUA) Cu: B.D. 
Wong, Bronson Pinchot, 
Sam McMunay, Jen
nifer Coolidge. Vacanța 
de vară se apropie și 
pentru elevii Academiei 
Dartmoor. Cu lecții pre
cum literatura nu e nici 
o minune că Domino, 
Loaf, Lucy, Sonny și 
Witz, un grup 
năstrușnic în care me
dia de vârstă nu 
depășește 7 ani, vor ce
va distracție. într-o ex
cursie la acvariu 

1230 Benny Hill 
13:00 Știri 
13:15 Incredlbilile aventuri ale

Q lui Marco Polo (aven
turi, SUA, 1989) 

15:00 Duminica în familie
Cu: Mihaela 
Rădulescu 

18:40 7 zile 
19:00 Observator Cu Gabriela 

Vrânceanu Firea

4

4

$ 
â

K

20:15 (3scă ochii sau o-nair- 
Qd (comedie, SUA, 2001) 

Cu: Orlando Jones, Ed
die Griffin. Daryl Chase, 
Investitor bancar de 
succes, este pus dintr-o 
dată pe fugă și nevoit 
să-și schimbe identi
tatea cu aceea a unui 
hoț mărunt, Freddy 
Tiffany.

22:00 Observator 
2245 Luptătorii (acțiune, 

qSUA, 1995) Cu: Bolo
Yeung, Michael Bemar-

I
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ACASĂ PRO CINEMA

6:00 Păzind-o pe Tess 
«(Comedie-SUA, 1994) 

7:40 Părinți și copii (Come
tă die-SUA, 1999) Cu: 

Paul Winfield, Mary Al
ice, Chi Muoi Lo, Kieu 
Chinh, Lauren Tom.

9:35 Joey Episodul 2 - Joey 
Hși studentul

10:05 întoarcere pe Tărâmul 
«de Nicăieri (Animație - 

SUA, 2002)
11:25 Bulgări de zăpadă 

0 (Comedie - SUA, 2000)
13:00 Mașina timpului (SF - 

SSUA, 2002)
14:40 Nume in marmură 

«(Acțiune - Finlanda/Es- 
tonia, 2002) 
Cu; Priit Voigemast, 
Argo Aadli, Ott Aar- 
dam, Karol Kuntsel, 
Alo Korve.

16:20 Juwanna Mann (Come- 
«die - SUA, 2002) Cu: 

Miguel Nunez, Vivica 
Fox, Kevin Pollak, Tom
my Davidson, Kim 
Wayans.

18:00 Orele (Dramă - SUA, 
(32002)

20:00 Recrutul (Acțiune -
«SUA, 2003) Cu: Al Paci

no, Colin Farrell, Bridget 
Moynahan, Gabriel 
Macht, Mike Realba. 
Este primul film care de
schide ușile 

22:00 Viața ca o casă 
«(DramA - SUA, 2001) 

Cu: Kevin Kline, Kristin 
Scott Thomas, Hayden 
Christensen, Mary 
Steenburgen, Sam Ro
bards.

0:05 Totul despre ser
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7:00 Amy Seria a IV-a
B Episodul 4

745 Capodopere ale
□ colecției cehe 

8KX) Teleshoping
8:30 Medalion folcloric 
9:00 Ferma Prezintă Ernest 

Maftei
10:00 Rulete rusească Emi

siune concurs cu o serie 
de runde eliminatorii 

10:30 Arca Iul Noe Semne 
bune anul are!

11:00 H...ora prichindeilor 
Prezintă Anca Artimon, 
Cristina Popovici

12:00 Două roți Prezintă 
Cristina Șoloc și Cătălin 
Henson

12:30 Atlas 
13:00 Atenție, se cântăl 
14:00 Casa mea 
14:30 Poftă bunăl 
15:00 Aventurile Iul Slnbad

B Episodul 38
15.55 Acum este MAXIMA 
16:00 Piersic Show 
17:00 Jurnal TVR 
17:15 întoarcere In Paradis 
18:10 Farmece 
19:00 Viața șl vinul

îftOO Sablina (comedie, SUA, 
02000)

20:30 Tele...Vlzor Prezinră 
Adrian Păduraru

2130 Jurnal TVR Știri, sport, 
meteo

22100 Inamicul Inamicului
0 (dramă. Suedia, 1999) 

Episodul 1 
23:00 Micul Buddh

QCu: Keanu Reeves, 
Ying Ruocheng, Chris 
Isark, Bridget Fonda. 
Regia Bernardo 
Bertolucci. Micul Bud-
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800 Mutant X
9:00 Tradițiile românilor
930 Tibanul pescuieș și 

vânează 
10:00 Desene animate 
10:30 Puzzle T Cu; Theea 
11:00 Casa noastră 
11:30 wwwPRIMATV 
12:00 Momente cu Stan 

Cooper 
1230 Filmul și televiziunea 
13:00 Esenzze 
1330 Academia mămidlor 
14:00 Pet Show 
14:30 Levintza prezintă 
15:00 Căsătorie de conve- 

tlnlență (romantic, SUA, 
2003) Cu: Katherine 
Heigl, Dale Midkiff, 
Skye McCole Bartusiak, 
Corbin Bemsen, There
sa Russell. Marty Clar- 
idge și-a dorit dlntot- 
deauna să înceapă o 
viață nouă împreună cu 
soțul ei într-o zonă din
tre cele mai izolate ale 
Americii.

18:00 Focus
19:00 Monica Emisiune de di

vertisment

2tt00 Guinness - Lumea 
recordurilor 

21K» Schimb de
mame. Emisiunea aduce 
în prim plan 
experiențele Inedite 
trăite de soțiile-mame 
care au curajul să își 
schimbe viața pentru 
șapte zile. Pentru că 
flecare dintre noi trăim 
o singură dată, uneori 
ne întrebăm dacă am 
putea schimba ceva sau 
chiar totul în viața

i 

t

09:00 Abracadabra 
09:55 Apropo de... filme 
10:00 O dragoste ca-n filme 
11:55 Apropode... vedete 
12:00 în inima metropolelor 
13:00 Visuri americane (r) 
14:00 Marcă tnregislrată 
1430 In inima metropolelor 
1530 Uimea Pro Cinema. 
16riX) Visuri americane 
16:55 Apropo de... filme 
17:00 Coasta lui Adam (psi

hologic; SUA, 1949)
19:00 Orașe șl minuni: 

lerosallm
20:00 Vendetta personală

12 (acțiune, SUA, 1995) 
22:00 Sub pămânr s.r,l. 
23:00 Oz ■ închisoarea feder-

Hală.

7:30 Club 700 
8:15 Amor real Cu: Adela
B Noriega, Fernando Col

unga, Mauricio Islas, 
Helena Rojo, Mariana 
Levy, Chantal Andere. 
Serialul mexican se află, 
încă de la debut pe 
primul loc în topul audi
ențelor din Mexic.

10.15 Amor Real 
11:15 Șapte femei
13.15 Numai iubirea 
14:30 Corazon latino Show

de divertisment cu Oana 
Zăvoranu

15:30 Rlcky Martin la Otro 
rollo

1630 Cristina Show: Scan
dalul Niurka și Juan Os
orio

17:30 Poveștiri adevărate. 
17:55 Vremea de Acasă 
18:00 Gitanas Cea mai nouă 

B producție și cea mal 
scumpă a Telemundo 
(companie a colosului 
NBC), avându-i în 
rolurile principale pe 
Ana de la Reguera 

19:00 Al Șaptelea cer

2i00 Fetele Gilmore Cu: Lau-
Epen Graham, Alexis 

Bledel, Melissa Mc
Carthy, Keiko Agena, 
Yanlc Truesdale, Scott 
Patterson, Kelly Bishop, 
Edward Heitmann.

21(00 între dragoste șl 
«medalia de aur

(dragoste, SUA, 
1980) Partea a ll-a în 
anii '80, Războiul Rece 
nu a afectat doar 
relațiile diplomatice din
tre SUA și URSS, ci și 
sportul. Atletul ameri
can Wayne Robinson, 
visează să câștige 
medalia de aur la 
Jocurile Olimpice de la 
Moscova.

BSODorir 
MM îngerul nopții 
100 Pweștlri adevărate 
199 Numai Iubirea 
330 Corazon latino

(reluare) 
&00 Club 700

(reluare)
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do, William Zabka. De g Episodul 88: Seri ro dha este o fabulă de noastră.
departe, Miami pare un mantice Cu: Sarah Jessi- > spre copilul din noi 2330 Anotimpul mlreselor
oraș liniștit și vesel. ca Parker, Kim Cattrall, toți, o fabulă care de Z330 Focus Plus
însă, în anumite zone Kristin Davis, Cynthia schide o fereastră către OțOO Legea mafiei
interlope orașul e Nixon experiența unică a «(dramă, SUA, 1996) Cu:

. foarte periculos, mai 040 Pe jumătate mort budismului. Este John Harriman, John
ales pentru luptătorii «(Acțiune - Statele Unite ’ povestea unui mic Covert. Filmul se ; 3
mercenari care par ale Americii, 2002) Cu: ■ american care are aseamănă cu "'Nașul"'
ticipă la sângeroasele Steven Seagal, Moms , ocazia să-l însoțească Iul Francis Ford Coppola
lupte Chestnut, Ja Rule, Nia pe Lama Nabu într-o în ceea ce privește

030 Marco Polo Peeples, Tony Plana. călătorie extraordinară , subiectul șl conflictul.
(reluare) Donny, criminal înrăit, 1:20 Ramix Rode Personalul lui Covert

230 Observator (reluare) fost funcționar de Foram duce o luptă cu rudele
3:15 Duminica 1h familie pușcărie 2:15 Europa pur șl simplu sale.
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11.00-12.00 Emisiune de fol
clor "La Izvor de cânt și dor" 
12.00-13.00 Emisiune: Sta
rea de fapt (reluare)

EUROSPORT
13:00 Biatlon Cupa Mondi

ală
13:45 Raliuri Raliul Dakar -

LIVE
14:00 Schi alpin Cupa 

Mondială
15:00 Biatlon Cupa Mondi

ală, la Oberhof, Ger
mania - Masculin

15:45 Fotbal (reluare)
Gooooll

16:00 Fotbal Turneul inter
național de la Mas- 
palomas

1745 Raliuri Raliul Dakar - 
LIVE

18:00 Turneul Internațional 
de la Maspalomas, 
Spania - Finala - LIVE 

20:00 Sărituri cu schiurile 
Cupa Mondială

21:30 Box (reluare) Gală 
Internațională

23:30 Raliuri Raliul Dakar - 
ZI do odihnă

00:15 Patinaj viteză Cam
pionatele Europene
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0 începând de la 1 ianuarie 2005, va
loarea indemnizației pentru creșterea 
copilului a fost stabilită la 7.830.000 de 
lei (sumă neimpozabilă), cu 1,3 milioane 
de lei mai mult comparativ cu cea sta
bilită anul trecut. în Valea Jiului, circa 
3.000 de femei vor primi suma majorată, 
de 7,8 milioane de lei lunar. (I.J.)

0 Valoarea punctului de pensie a fost 
majorată începând din ianuarie anul 
acesta. Noul cuantum este de 
2.955.592 de lei, a declarat loan Nis- 
tor, directorul Casei de Pensii a Județului 
Hunedoara. (C.P.)

1 lună 6 luni 12 luni
BCR_______ 14% 14,5% 16%
BRD_______ 13,5% 14% 14,25%
BancPost 13,5% 14% 15%
Raiffeisen 14% 14% 14%
CEC 15%
Carpatica 14,5% 15,5% 16%
ING Bank 11% 12% 12%
RoBank 14,5% 15,5% 16%
Ion Țlriac 13,5% 15% 15,5%

Șomajul hunedorean ■ pe locul I
Numărul șomerilor va crește de lâ 57.000 la finele lui 2004 la peste 60.000 în 2005

la bucătăria Restaurantului-hotel din 
Băcia. (Foto: Ina Jurcone)

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

Deva - Programele de ocu
pare a forței de muncă din 
anul 2004 au rezolvat 
nevoile a peste 57.000 de 
șomeri, dar numai parțial. 
Situația se va acutiza spre 
sfârșitul anului când se es
timează că numărul acestora 
va depăși 60.000.

Procesul de restructurare din 
siderurgie și minerit va lăsa pe 
drumuri peste 2.500 de actuali 
angajați, însă numărul acestora 
va crește la peste 4.000 datorită 
restructurării din alte sectoare, 
declară loan Marcel Socol, di
rector AJOFM Hunedoara.

“Activitatea agențiilor din 
județ a fost bogată la nivelul a- 
nului 2004. Aceasta pentru că 
au apărut inițiative legislative 
noi, care au intrat în vigoare în 
cursul anului trecut. Am avut

1 euro 38.830
1 gram aur 398.992
Idolar canadian______________ 23.787
1 franc elvețian______________25.094
1 liră sterlină 55.231

Pregătire pentru sprijinirea copiilor
Elaborarea proiectelor și munca în echipă sunt noile obiective
Clara Pas
E-MAIL: clara.pas@informmedia.ro

Orăștie - Un număr de 20 
de salariați, parteneri și 
voluntari au învățat cum se 
muncește pe bază de 
proiecte și în echipe inter- 
disciplinare, în cadrul 
proiectului Formare pentru 
Dezvoltare.

“Sesiunea de instruire a fost 
organizată de Filiala Hunedoara 
a Asociației “Sprijiniți Copiii”, 
iar la ea au participat animatori 
socio-educativi, profesori și în

I —I I»I ■ l». ■ . I. ■■MIIUIHIIU I.1.W.HW MIM» Jmw.WW W.WJ,»»—- ------- -

1 forint________________________ 157
100 yeni japonezi 28.109
1 leu moldovenesc ______  2.354
1 coroană norvegiană___________4.713
1 coroană suedeză 4.295
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1 DIN 07.01.2005PRINCIPALELE COTATI
Societatea Preț

închidere
Variație 

(lei/acț)(%)
1. SNP PETROM 3880 0
2. ■ SIF1 BANAT-CRIȘANA 9100 +0.95
3. TLV 1090() +1.87
4. BRD 457OC) +6.53
5. IMPACT 6250 +0.81
6. AZOMUREȘ 4400 -1.57
7. ANTIBIOTICE IAȘI 6000 +3.45
8. ROMPETROL 

RAFINARE (RRC)
1100 0

9. HABER 5150 +3
10. BCCARPATICA 5550 +2.78
11. DECEBAL 230 ©

Rubrică realizata de SVM IFB FINWEST SA
DP
QUj

/A, b-dul Decebal, t
XSAR), tel.: 221277.

>1. R, parter (lângă

Drum inaugurat în 2040
Uricani (I.J.) - Cel puțin 40 

de ani va mai dura construcția 
drumului Uricani - Băile Her- 
culane, dacă ritmul de lucru va 
continua ca și până acum, a de
clarat Dănuț Buhăescu, pri
marul orașului Uricani. în total 
drumul însumează 95 de kilo
metri și până în prezent s-au re
alizat doar 10 kilometri de șosea. 
Lucrările stagnează și pentru că 
doar pentru continuarea lucră
rilor este nevoie de cca. 25 mil

Rovinietele se pot procura și de la MOL
Deva (I.J.) - Contractul semnat 

la mijlocul săptămânii între MOL 
Romania și Compania Naționala 
de Autostrăzi și Drumuri Națio
nale va permite vânzarea rovini- 
etelor și în benzinăriile MOL din 
toată țara. „Rovinietele vor putea 
fi procurate la orice oră, stațiile 

în vedere grupurile țintă care, 
în anii anteriori, și-au găsit 
greu un loc de muncă. Numai 
prin aceste programe 8.612 per
soane sunt încadrate în acest 
moment într-un serviciu, 
încadrarea în muncă a unui 
număr semnificativ de persoane 
pentru perioada analizată a con
dus la îmbunătățirea sensibilă 
a raportului cerere-ofertă pe 
piața muncii. în structurile ac
tive, cuprinse în programul de 
ocupare pe 2004, au fost anga
jate 33.465 de persoane. Cele 
mai multe persoane au fost an
gajate prin acordarea serviciilor 
de mediere a muncii, 22.280 per
soane, urmate de acordarea de 
alocații pentru încadrarea îna
inte de expirarea perioadei de 
șomaj, 4.674 șomeri, și de sub
venționarea cheltuielilor cu 
forța de muncă pentru ocuparea 
temporară a șomerilor în ser
vicii de interes comunitar”, 
adaugă Socol.

vățători, juriști, economiști, so
ciologi și specialiști în relații pu
blice din cadrul celor cinci pun
cte de lucru ale asociației des
chise în județ.

Cursul a durat 60 de ore, din 
care 20 de teorie și alte 40 de ore 
de practică și s-a derulat pe mo
dule.

Curricula cursului a fost ela
borată în baza unor pretestări 
referitoare la așteptările par- 
ticipanților.

Acestea vizează familia
rizarea cu munca pe bază de 
proiecte, clarificarea modului 
de funcționare a finanțărilor și 

ioane euro. “Ca să putem ter
mina drumul este neapărată 
nevoie de o intervenție guver
namentală și de fonduri de la 
Banca Mondială. Bucata fi
nanțată de Banca Mondială va fi 
considerată Drum Național și să 
se facă documentația tehnică", 
mai spune Buhăescu. Dacă dru
mul Uricani - Băile Herculane 
s-a realizat la un moment dat, 
Valea Jiului va deveni zonă tu
ristică de interes național.

fiind deschise non-stop. Nu dorim 
să răpim din prețiosul timp al 
clienților, așa că am simplificat 
procedura de cumpărare astfel 
încât o tranzacție să poată fi 
încheiată în câteva secunde”, a 
declarat Eva Csog, responsabil 
MOL Transilvania.

Totalul cheltuielilor efectu
ate din bugetul asigurărilor 
pentru șomaj pentru susținerea 
financiară a măsurilor active, 

Bursele - o modalitate activă de obținere a unui loc de muncă.
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finanțatorilor, rolul și respon
sabilitățile specialiștilor în 
echipele interdisciplinare. In
struirea s-a axat pe prezentări 
de tip power point, dar și pe 
ateliere de lucru”, declară Ada 
Ionescu, specialist relații pu
blice în cadrul asociației.

Proiectul Formare prin dez
voltare va dura până la sfârșitul 
lunii august și va mai cuprinde 
alte două cursuri de formare 
care urmăresc perfecționarea 
structurii de execuție și dez
voltarea resurselor umane ale 
Asociației „Sprijiniți Copiii”, fil
iala Hunedoara. 

Salvamln Petroșani, locul unde se află în evidențe 
doar jumătate din cei 14.200 de mineri din Valea Jiului.

(Foto: Ina Jurcone)

în vederea creșterii șanselor de 
ocupare a unui loc de muncă 
se ridică la suma de 86,97 mi 
liarde de lei.

Orar prelungit
Deva (C.P.) - Oficiile poș

tale din județul Hunedoara 
abilitate să elibereze rovini- 
ete vor avea azi, 8 ianuarie, 
program prelungit, fiind des
chise între orele 8:00 și 16:00. 
Instituțiile publice, asocia
țiile și organizațiile nongu- 
vernamentale pot prezenta 
codul fiscal din certificatul 
de înregistrare pentru procu
rarea rovinietei. Pentru per
soanele fizice, taxa de drum 
poate fi achitată și de către 
o altă persoană, dacă prezin
tă actele mașinii și o copie 
după actul de identitate al 
proprietarului mașinii.

mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
mailto:clara.pas@informmedia.ro
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0 România va acorda un ajutor umani
tar de urgență, pentru populația din Re
publica Indonezia afectată de cutremu
rul din data de 26 decembrie 2004. Aju
torul constă în apă minerală naturală 
plată, alimente, corturi, pături, produse 
parafarmaceutice și medicamente și este 
acordat în limita sumei de 35.000 eu
ro. (D.l.)

0 Guvernul a decis acordarea unor aju
toare umanitare de urgență, în valoare 
de 115.000 euro, pentru Republica In
donezia și Regatul Thailandei. Asistența 
financiară este destinată sprijinirii po
pulației din zonele devastate de valurile 
seismice provocate de cutremurul din 26 
decembrie 2004. (D.l.)

IDEUCAI Igg»

Furtună în octombrie

£

Alo, alo! Ce-ați 
făcut cu ARO?
Tiberiu Stroia
EMAIL: tiberiu.stroia@informmedia.ro

Nu poți sa nu te-ntrebi cum e posibil Ca 

un așa-zis investitor strategic, fie el și 
american, să jecmănească statul de cinci 
milioane de dolari și să nu pățească ni
mic. Asta în condițiile în care un ciorditor 
de găini face ușor trei ani de pușcărie. Nu 
poți să nu rămâi interzis când vezi 
ușurința cu care statul dă din umeri și se 
scuză afirmând că privatizarea ARO (căci 
despre ea este vorba) este un eșec 
răsunător.. Ce trebuie să-nțelegem noi, 
prostimea?

Cum a fost posibil ca americano- 

cubanezul John Perez să cumpere soci
etatea ARO, fără să plătească nimic, apoi 
s-o vândă bucată cu bucată, pe aproape 
cinci milioane de dolari? După care să 
părăsească țara, cu'baniî în buzunar, fără 
ca nimeni să-l întrebe de sănătate. Sub 
ochii îngăduitori ai autorităților. Iar 500 
de muncitori stau și își așteaptă salariile 
din septembrie.

In mod normal, într-o țară normală, cine
va ar trebui să răspundă. Contractul de 
privatizare a fost întocmit de către Ovidiu 
Mușetescu, pe atunci președintele AVAS. 
Și a fost atât de prost întocmit, încât i-a 
permis americanului să facă ce vrea cu 
ARO.

Dacă ne gândim că în orice stat demo

crat din lumea asta incompetența se 
plătește, nu putem decât să așteptăm ca și 
Mușetescu să plătească. Pentru că noi, 
contribuabilii, nu ne putem permite să 
plătim incapabilii.

liaLa lansează o rubrică, intitulată “Arată-ne cum se gătește”, 
adresată tuturor femeilor (și, de ce nu, bărbaților) care știu 
să gătească și care vor să împărtășească din experiența lor și 
altora. De aceea, în numele tuturor soților și burlacilor sătui 
de omletă și de cartofi prăjiți, vă rugăm să trimiteți pe adresa 
redacției (Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A), o scrisoare în care 
să ne destăinuiți cele mai „tari” rețete de mâncăruri pe care 
le preparați acasă. Nu uitați să trimiteți și o fotografie pen
tru a fi publicată odată cu rețeta preparatului propus.

(fotografie realizată cu sprijini Plzzer-lei “Casa Rustica”)

Deva (M.S.) - Unul dintre cele 
mai violente fenomene meteoro
logice din ultimii ani a avut loc 
în luna octombrie.

O furtună deosebit de puter
nică izbucnea în județul Hune
doara la jumătatea lunii oc
tombrie. în Deva, zeci de 
acoperișuri erau luate de vân
tul care atinsese peste 100 de 
kilometri la oră. Pagubele pro
duse de vijelie au fost evaluate 
la zeci de miliarde de lei. Peste 
120 de localități ale județului au 
rămas fără energie electrică. 
Vântul foarte puternic a provo
cat ruperea a numeroși copaci, 
care, în cădere, au distrus lini
ile electrice de alimentare a con
sumatorilor din zonele Ilia, Zam, 
Coșevița, Țebea, Brad, Orăștie, 
Balomir și Bârcea, provocând

daune importante. Autoritățile 
locale și județene au cerut spri
jinul Guvernului pentru acor
darea de ajutoare, în bani și ma
teriale de construcții.
Alimentare cu apă

Sfârșitul lunii octombrie adu
cea o veste bună pentru lo
cuitorii comunei Boșorod. Peste 
400 de gospodării aflate în două, 
sate ale comunei Boșorod bene
ficiază de apă curentă în urma 
finalizării unui proiect SAP ARD 
cu o valoare de 24,8 miliarde lei.

Primăria comunei Boșorod lu
crează, în prezent, la un nou 
proiect pentru introducerea ca
nalizării în satele aparținătoare. 
Proiectul se află la faza 
pregătirii studiului de fezabili
tate.

Acoperișul unul bloc s-a prăbușit peste mașinile din parcare. ----

PĂREREA TĂ C0WTEAZĂ. Cum sunt folosiți banii de către administrator^tis^^^tor de'

Petardele i-au 
copleșit pe polițiști

București (D.l.) - Polițiștii susțin că le- 
a fost imposibil să oprească folosirea exce
sivă a petardelor și artificiilor, în condițiile 
în care oferta și cererea au fost foarte mari, 
în 2004 fiind introduse în România de trei 
ori mai multe astfel de obiecte artizanale 
pirotehnice decât în anul precedent. în pe
rioada următoare, polițiștii vor face de
mersuri către Ministerul Muncii, Solida
rității Sociale și Familiei, condus de hune- 
doreanul Gheorghe Barbu, singurul abilitat 
să facă propuneri de modificare a legislației 
privind regimul obiectelor pirotehnice ar
tizanale pentru distracție. Multe din 
petardele și artificiile importate în 2004 au 
fost „cu totul noi”: baterii de calibru foarte 
mare, artificii și petarde din clasa a doua 
de periculozitate; petarde cu mai multe sis
teme de aprindere sau de aceeași putere 
cu cele militare.

IAn general, la asociația 
noastră se folosesc 

banii în interesul 
oamenilor și pentru oa
meni. în unele cazuri ar 
trebui ca și asociația să 
ia inițiativă și să par
ticipe la unele lucrări 
care se fac la aparta
mente.
Ioan Albu, 
Pensionar, Deva

Asociația noastră de 
proprietari și admi

nistratorul acesteia se 
comportă destul de bine. 
Am încredere în admi
nistratorul pe care-1 
avem și din acest motiv 
nu sunt probleme. Sunt 
mulțumit de administra
torul nostru.
LlVIU COLCERU, 
Pensionar, Deva

Nu sunt probleme. 
Chiar acum s-a făcut 

acoperișul și a fost o 
ședință cu toți locatarii. 
Nu simt probleme pen
tru că tot timpul ne 
sunt afișate pe rubrici 
separate toate taxele pe 
care trebuie să le 
plătim.
Conta, 
PensionarS, Deva

Administratorii aso
ciațiilor de propri

etari ar trebui să aibă 
mai multă inițiativă și 
să fie în primul rând 
competenți pentru 
munca pe care o fac. 
Aceștia ar trebui să fie 
încă activi din punct de 
vedere profesional.
Avram Fruja, 
Economist, Deva

Avem un administra
tor pe care l-am 

ales în cunoștință de 
cauză. Administrează 
foarte bine banii și tot 
timpul ne ține la curent 
cu ceea ce este nou. 
Dacă este comunicare, 
toate problemele se re
zolvi
Daniel Lupaș, 
Ceasornicar, Deva

323 persoane rănite grav
11 persoane mutilate
12 diverse amputatii
8 pierderea vederii
11 locuințe incendiate
12 milioane petarde confiscate
500.000 artificii confiscate
1000 amenzi

Partidul Umanist se decide azi
Liderii PUR stabilesc dacă rămân la guvernare alături de Alianță

București (D.l.) - Membrii 
Biroului Permanent al Par
tidului Umanist din România 
(PUR) vor vota astăzi pro 
sau contra rămânerii la gu
vernare.

Președintele PUR, Dan Voicu- 
lescu, și alți câțiva membri din 
conducerea partidului s-au în
tâlnit, vineri, cu liderii filialelor 
umaniste din teritoriu, pentru 
a lua în discuție declarațiile 
făcute de președintele Traian 
Băsescu și modul cum influ
ențează acestea rămânerea PUR 
la guvernare.

Liderii locali care au acceptat 
să stea de vorbă cu presa au ex
primat opinii diferite, unii pro- 
nunțându-se pentru rămânerea 
la guvernare, unii împotrivă, iar 
alții evitând să exprime o poziție 
tranșantă. Discuțiile conducerii 
PUR cu liderii filialelor au con
tinuat pe tot parcursul zilei de 
ieri, fiind preconizat să se fi
nalizeze în cursul serii.

Președintele Dan Voiculescu 
a părăsit la un moment dat sedi

ul PUR, unele surse susținând 
posibilitatea ca acesta să aibă o 
întâlnire cu premierul Călin

Reprezentanții Partidului Umanist, filiala Hunedoara.

Victimelor
Națiunile Unite estimează că 
cel puțin 165.000 de oameni 
au pierit în urma catastrofei 

din 26 decembrie
Popescu Tăriceanu. Voiculescu 
a refuzat însă să facă declarații 
în acest sens.

Țara Decedați
1 Indonezia (Sumatra) 113.306
2 Sri tanka 30.615
3 India 9.986
4 Andaman & Ins.Nicobar*  5.679
5 Thailanda 5.187
6 Somalia 298
7 Myanmar 50
8 Maldlve 82
9 Malaezla 68
10 Tanzania 10
11 Selcheles 3
12 Bangladesh 2
13 Kenya 1
Turiști (decedați sau dlspgrațll 10.079
•Dispăruți, presupuși decedați ® GRAPHIC NEWS

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro


Marcel Șerban Marlnela Dolclu (cu mingea) a coordonat bine jocul ofensiv al formației Cetate Deva.

0 loan Petcu, antrenorul divizionarei C 
Aurul Brad, a semnat un contract cu 
Unirea Sânnicolau Mare, formație ce ac
tivează în eșalonul secund al fotbalului 
românesc. Fostul internațional al Corvi- 
nului preia banca tehnică a echipei bă
nățene la o lună de la demisia antrenoru- 
Idi Dan Mănăilă. (C.M.)

0 Internaționalul paraguyan Pedro Juan 
Benitez a semnat un contract pe cinci 
ani cu echipa Șahtior Donețk, antrenată 
de Mircea Lucescu, informează AFP. 
Potrivit site-ului oficial al clubului 
ucrainean, valoarea transferului jucătoru
lui în vârstă de 23 de ani este de 1,7 
milioane de euro. Fundașul Pedro Juan 
Benitez, care evolua la echipa Cerro 
Portero (Paraguay), este așteptat pe 10 
ianuarie la Donețk, când va avea loc re
unirea lotului în vederea returului cam
pionatului din Ucraina. (MF)

Timorate joi, „zmeoaice” de Sf. Ion
Handbalistele de la Cetate au avut evoluții contradictorii în cadrul turneului de la Deva

Cîrțu adună „oltenii”
București (MF) - Fostul component al 

Universității Craiova, Viorel Domocoș, s-a 
antrenat, ieri, la FC Argeș sub comanda 
antrenorului Sorin Cîrțu. Olteanul vine din 
postură de jucător liber de contract, până 
acum evoluând la un club de primă divizie 
din China. în vârstă de 30 de ani, Viorel 
Snocoș va semna pentru cel puțin un an 

umătate cu echipa piteșteană. De aseme- 
i, potrivit președintelui piteștean, este 

posibil ca mijlocașul Constantin Schu
macher să joace în retur pentru FC Argeș.

ClPRIAN MARINUț
E-MAIL: ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Sub comanda 
noului antrenor Marcel Șer
ban, Cetate Deva a 
dezamăgit în prima zi a 
turneului de la Deva, când a 
pierdut ambele întâlniri, dar 
s-a revanșat, ieri, în ultimele 
meciuri, învingând la scor U. 
Jolidon Cluj și la două 
goluri campioana națională, 
Silcotub Zalău.

Neprezentarea la turneul or
ganizat de Cetate Deva a echipei 
maghiare Hodmezovasarhely 
NKC a dat peste cap programul

Meci dificil pentru FC CIP Deva
Adversara vicecampioanei naționale a achiziționat doi brazilieni
ClPRIAN MARINUț
E-MAIL: ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Prima etapă din 
2005 a Diviziei A la futsal 
aduce față în față, în Sala 
Sporturilor din Deva, ocu
pantele locurilor doi și trei 
ale ediției trecute de campi
onat.

Nici FC CIP, vicecampioana 
națională, nici MGA Domnești, 
medaliata cu bronz, nu au avut 
un sezon de toamnă - iarnă

Cupa Davîs la Brașov?

Etapa a 3*
MGA Domnești - FC Cip 4-8

Etapa a 12-a
FC Cip Deva - Silvanus Reșița 3-2
FC Trans. Tg. M. • MGA Domnești O-5

Etapa a 13-a

Futsal Constanța - FC Cip Deva 7-4
MGA Domnești - Pandurii Tg. Jiu 0-0

----------  

Brașov (MF) - Reprezentanta Federației 
Internaționale de Tenis, Justine Albert, 
care a inspectat Sala Sporturilor „Dumitru 

PQpescu Colibași”, a de
clarat că meciul de Cupa 
Davis România - Belarus, 
din primul tur al Grupei 
Mondiale, se poate dispu
ta la Brașov.

„în mod sigur această 
sală nu este destinată

Pavel, tenisului, dar am primit 
asigurări din partea ofi- 

cțalilor Federației Române de Tenis că to
tul va fi în regulă așa că verdictul meu fi
nal va fl OK”, a spus Albert, după inspecție. 
Pentru ca totul să fie în regulă, sala ar fi 
trebuit să îndeplinească mai multe condiții. 
Astfel, capacitatea tribunelor ar fi trebuit 
să fie de 4.000 de locuri, iar înălțimea sălii 
să fie de cel puțin 11 metri. Nici una din
tre aceste condiții nu este însă îndeplinită 
la Brașov, sala având o capacitate de 2.000 
locuri și o înălțime de 10 metri. Directorul 
general al FRT, Dumitru Hărădău, a asig
urat că meciul se va juca totuși la Brașov. 

„Am dus o susținută muncă de convin
gere pentru a obține aceste derogări. în 
plus, în Brașov nu există un hotel de cin
ci stele, astfel că și aici a fost nevoie de o 
altă derogare. în cele din urmă am înțeles 
că verdictul va fi favorabil, astfel că jocul 
dintre România și Belarus se va disputa cu 
siguranță la Brașov”, a spus Hărădău. Me
ciul România - Belarus este programat în 
perioada 4-6 martie și se va disputa pe 
zgură.

București (MF) - Conducerea 
clubului Galatasaray i-a acordat 
tehnicianului Gheorghe Hagi ea-

Gheorghe Hagi.

Gheorghe Hagi apreciat de șefi

competiției, celelalte trei echipe 
prezente - Silcotub, U. Jolidon 
și Cetate - jucând de câte două 
ori fiecare cu fiecare în sistem
W........................................
Sunt mulfumit de modul in care 

s-a transformat echipa sub 
bagheta antrenorului Marcel 
Șerban, deși acesta a efectuat 

doar câteva antrenamente 
Marian Muntean, 

PREȘEDINTE CETATE DEVA

..........................................
triunghiular. Joi de Bobotează, în 
prima zi a turneului, echipa gaz
dă a fost ciuca bătăilor, pierzând 
atât cu U. Jolidon, cât și cu 
Silcotub. Ieri, de Sf. Ion, deven- 

foarte reușit, dar meciul se 
anunță încins, pentru că ambele 
echipe vor să revină pe primele 
locuri. în pauza competițională, 
conducerea FC CIP a renunțat la 
serviciile jucătorului Silviu 
Teodorescu din motive discipli
nare, achiziționându-1 în com
pensație pe Cristian Stăncuța, cel 
mai tehnic și valoros jucător de 
la Senic Craiova. De partea cea
laltă, MGA a făcut achiziții con
sistente, obținând semnătura a 
patru jucători între care și doi 
fotbaliști brazilieni. „Va fi un

Etapa a 14-a
Venus Timișoara - FC Cip Deva 9-4
MGA Domnești - AS OdorNeiu 4 3

Etapa a 15-a
Gomonth Ploiești - MGA Domnești 5-1
FC Cip Deva - FC Bodu Bus. amânat

Etapa a 16-a
Senic Craiova - FC Cip Deva 3-9
MGA Domnești - ACS 3 București 3-3

lifîcativul „bine” după ce a ana
lizat prestația acestuia în turul 
campionatului Turciei, a anun
țat cotidianul Țurkiye.

„Nici «slab», nici «foarte bi
ne». Antrenorul Gheorghe Hagi 
a promovat deocamdată”, scrie 
TUrkiye. Potrivit sursei citate, 
oficialii clubului din Istanbul 
consideră că în cele 17 meciuri 
din tur Hagi a avut atât perioade 
bune cât și slabe. Ei cred că teh
nicianul încă nu a reușit să ob
țină o continuitate în ceea ce 
privește calitatea evoluțiilor, dar 
are meritul de a fi realizat o 
echipă de bază bună.

„Conducerea clubului crede 
că Hagi s-a dovedit a fi mai dic
tator decât Fatih Terim. Re
sponsabilii clubului spun că, 
atunci când discutau cu Fatih 
Terim, reușeau să îl facă pe 
tehnician să accepte unele idei, 
însă acum, cu Hagi, acest lucru 
este imposibil. Hagi are dispute 
mai ales cu vicepreședintele 
clubului, Ergun Gursoy, care 1- 
a adus pe român la Galatasaray, 
însă și Gursoy i-a acordat lui 
Hagi calificativul «bine»”, notea
ză jurnalul turc. 

cele s-au revanșat, câștigând cu 
34-27 cu U. Jolidon și cu 27-25 în
tâlnirea cu campioanele naționale 
antrenate de posibilul viitor 
tehnician al naționalei, Gheorghe 
Tadici. „Sunt nedumerit, pentru 
că nu reușesc să-mi explic ce s-a 
întâmplat. Nu înțeleg cum în pri
ma zi, când aveau cel puțin avan
tajul de a fi mai odihnite decât 
adversarele au pierdut lamenta
bil, iar a doua zi, când au susți
nut două meciuri consecutive au 
jucat excelent și au bătut atât U. 
Jolidon, cât și Silcotubul. Dinco
lo de nedumeririle mele, aștept 
mai mult de la experiența Ma- 
rinelei Doiciu și sunt mulțumit 
de modul în care s-a transformat

meci greu, pentru că MGA e pu
ternică acum după achizițiile 
făcute, dar noi jucăm la victorie. 
Obiectivul nostru 
este situarea la fi
nalul campionatu
lui cel puțin pe lo
cul trei, pentru a 
intra în play-off cu 
șanse la titlu”, a- 
firma paul Grecu, 
vicepreședintele Cristian 
clubului devean. Stăncuța 
„Stăncuța, noul 
venit, e tehnic și competitiv, dar 
trebuie să se pună la punct cu 
pregătirea fizică. Va juca chiar 
de la partida cu MGA, dar deo
camdată din linia a doua, nu din 
postura de titular. Meciul nu-i 
ușor, dar obiectivul nostru obli
gatoriu e victoria”, preciza, la 
rându-i Virgil Stoica, antrenorul 
principal al FC Cip.

Partida nu se disputa ca de 
obicei duminica de la ora 19.00, 
ci sâmbătă, 8 ianuarie, de la ora 
12.15, întrucât este transmisă în 
direct de TVR1. Prețul biletelor 
de intrare este 20.000 lei.

Doroftei debutează ca antrenor
Reșița (C.M.) - Fostul cam

pion mondial al versiunii 
WBA, Leonard Doroftei, va 
sosi, joi, în cantonamentul lo
tului național de box de la Se- 
cu (județul Caransebeș) și se 
va alătura colectivului de an
trenori coordonat de Francisc 
Vaștag. Doroftei va participa, 
vineri, la primul antrenament 
în noua sa calitate de tehni
cian.

Antrenorul coordonator 
Francisc Vaștag a declarat că 
perioada de pregătire de la Se- 
cu va fi una de acumulare, un 
stagiu ce va fi bazat în pro
porție de 65 la sută pe factorul 
fizic. Vaștag a precizat că nici 
pregătirea tehnică nu va fi 
neglijată, aceasta urmând să 
se desfășoare la sala de box 
din Reșița. Stagiul de la Re
șița se va desfășura in peri
oada 6-24 ianuarie. La sfâr
șitul lunii, componenții lotu
lui național vor efectua vizita 
medicală la Institutul Națio
nal de Medicină Sportivă din 

echipa sub bagheta antrenorului 
Marcel Șerban, deși acesta a efec
tuat, până acum, doar câteva 
antrenamente. Vrem ca în retur 
să realizăm o ascensiune în clasa
ment și să fim una dintre sur
prizele plăcute ale campiona
tului”, comenta Marian Muntean, 
președintele clubului devean. La 
reluarea campionatului, progra
mată pe 22 ianuarie, Cetate nu va 
mai conta pe serviciile jucătoarei 
Adina Tuvene, transferată la o 
echipă din Franța. Până la ora 
jocului cu Oltchim din etapa a 11- 
a, Cetate va mai susține două 
meciuri amicale de verificare cu 
o echipă care nu a fost deocam
dată desemnată.

Deva fO.IM.) - Etapa a li - a, 
8 -10 ianuarie 2005: Futsal Mu- 
niciDaț Constanța - Venas^Jimi- 
țoara; Slhanus Reșița - FC Bo- I 
tiu București; Euroltnes București 

- Senic Craiova; PC Cip Deva - 
MGA București (sâmbătă, 8 ia- -i 
nuarie, TVR1, ora 12.15): ACS 3 |
București - FC Transilvania Tg. 
Mureș; Gomonth Ploiești - Pan- ‘ 
durii IEg. iilu; AS OM* Secu
iesc - Energoconstrucția Craiova. 
Restanțe: Silvanus Reșița - Fut- i 

sal M. Constanța; RE ®ip - BD Bo- 
du București; AS Odorheiu Secu
iesc - FC'Transilvanla TG. Mureș. 
Clasamentul

S. Bodu Buc, 1^^79-3441p. 
Z ASMoibel» 'fi. 63-52 31p.

12. Venus Tm. 16J. 59-76 16p.
13. Silv. Reșița 15). 51-58 15p.

București. în perioada 1-20 
februarie, lotul național va 
efectua un stagiu centralizat 
de pregătire la București, iar 
la final sportivii vor fi îm- 
părțiți în două delegații care 
vor participa la turnee în Bul
garia și Ungaria.

ft""'"' V-- .................. I.

Iulian Poczo (categoria - 48 
kg, CS Constructorul Hune
doara j, Bogdan Dobrescu 
(54 Kgg Wlorel Simian (Bl . 

kgi, Georgian Popescu. Ma
rius Râcaru, Daniel Sme- 
tanca (toți trei la 60 kg), 
lonuț Gheorghe. Vitali Mlrza 
(ambii la 64 kg), Ștefan 
Dragomir, Radu Zarif (69 
kg), Petrișor GSnănău, Ga- | 

vrii Robert (75 kg), Con
stantin Bejenariu (81 kg), 
Ovidiu Cherecheș, Fiorin 
Stan (91 kg), Bogdan Dinu 
(+91).
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sâmbătă, 8 ianuarie 2005 wîjw

0 Căpitanul reprezentativei de fotbal 
a Noii Zeelande, Ryan Nelsen, a fost 
transferat la echipa Blackburn Rovers, 
au anunțat surse din cadrul clubului en
glez de fotbal, citate de AFP. Constracul 
este valabil 18 luni.(MF)

0 Fundașul Patrick Muller și clubul de 
fotbal Mallorca au ajuns la un acord în 
vederea rezilierii contractului internațio
nalului elvețian, a anunțat gruparea spa
niolă, citată de AFP. Muller este acum 
jucător liber de contract.(MF)

0 Atacantul argentinian al echipei SV 
Hamburg, Bernardo Romeo, a fost împru
mutat la formația spaniolă Mallorca până 
la finalul sezonului, a anunțat, ieri, clubul 
german. Gruparea spaniolă dispune de o 
opțiune de cumpărare a jucătorului, aflat 
sub contract cu Hamburg până în 2OO6.(MF)

Suedezul Joachim Jo

« 4 4 -< S if 4

RHBAL * TWO*  AlfflOORUM M MOI

1. Otto Rehhagel (Grecia, 261 voturi)
2, Marcelo Alberto Bielsa (Argentina, 134)
3. Luiz Felipe Scolari (Portugalia. 98)
4. Karel Bruckner (Cehia, 74)
5. Carlos Alberto Parreira (Brazilia, 56) ’
6. Morten Olsen (Danemarca, 29)
7. Arthur Antunes Coimbra Jico (Japonia, 23)
8. Sven Goran Eriksson (Anglia. 22)
9. Roger Lemerre (Tunisia, 19)
10. Adnan Hamad Majjeed
11. Claudio Gentile

(Irak. 18)
(Italia unde. 23, 13)

12. Branko Ivankovic .(Iran] 11)
■jfe Richard Paez (Venezuela, 9)
K Bruce Arena (SUA, 8)

TBt Giovanni Trapationi (iiâtat.6)
15.'Aleksandrs Starkovs (uetonia, 6)

hansson a ieșit învingător în 
lupta cu Thomas Enqvist în 
sferturile de finală ale tur
neului de la Adelaide.(D.N.)

i

Real Madrid strânge fonduri

IANUARIE
1 Ianuarie
SĂRITURI MB SCHIURILE - Turneul celor 4 Trambu

line la Garmișch-Partenklrchen (Germania);
3 Ianuarie ■■ ■
SĂRITURI CU SCHIURIEE - Turneul celor 4 Tramou- 

l.ine la.lnnșfâruok(Austria);
3-9 Ianuarie
TENIS - turnee ATP la Adelaide fcustraliâj, Doha 

(Qatar), Chennai (India);____ __________ ____

Madrid (MF) - Clubul Real 
Madrid a lansat o campanie 
de strângere de fonduri pen
tru victimele cutremurului 
și valurilor seismice din A- 
sia, informează AFP.

Vicepreședintele clubului ma
drilen Emilio Butragueno a pre
zentat acest proiect alături de di
rectorul sportiv Arrigo Sacchi, 
de antrenorul Vanderlei Luxem- 
burgo și de mai mulți jucători.

„Real Madrid a urmărit cu 
consternare și durere evenimen
tele din Asia și dorește să con
tribuie la ajutorarea și recons
trucția celor mai afectate zone”, 
a declarat Butragueno, în cadrul 
unei conferințe de presă.

Clubul madrilen a deschis un 
cont bancar în Spania pentru

I

3-9 Ianuarie
TENIS - turneu WTA Gold Coast la Auckland (Noua
Zeelandă); _____ _____ _ ________ _______ Incompatibil cu noul tehnician;

Lizarazu a plecat la Munchen, deoarece nu se înțelegea cu Philippe Troussier

!t E.

6 Ianuarie
SĂRITURI CU SCHIURILE - Turneul celor 4 Trambu

line la Bischofshofen (Austria);
8-9 Ianuarie
SCHI ALPIN - Cupa Mondială (masculin) la Chamonix

8-9 lanu.ine
SCHI ALPIN - Cupa Mondială (feminin) la Berchtes
gaden (Germania);__ ____________ ,. _ . .
10-16 Ianuarie
TENIS - turnee ATP la Sydney (Australia), Auckland

(Noua Zeelandă);___ ______ 2______ _ ... ___
10-16 Ianuarie
TENIS - turnee WTA la Sydney (Australia), Hobart 
(Australia), Canberra (Australia);__________ _____ __

O Ianuarie
SCHI ALPIN - Cupa Mondială (masculin) la Adelbo- 
den (Elveția); ______ ...................................... „ fc
12-16 Ianuarie
SCHI ALPIN - Cupa Mondială (feminin) la Cortina 

d’Ampezzo (Italia); = ____ _ ................
12-18 Ianuarie
SCHI ALPIN - Cupa Mondială (masculin) la Wengen 

(EivuM:__________._________■_____
17-30 Ianuarie
TENIS ■ Australian Open (ATP/WTA) la Melbourne 

(Mareșiem);
20 Ianuarie
SCHI ALPIN - Cupa Mondială (feminin) la Zafireb- 
Sljeme (Croația);
21- 23 Ianuarie
AUTO - CM raliuri, Raliul Monte Carlo;

2123 Ianuarie
SCHI ALPIN - Cupa Mondială (masculin) la Kitzbuhel 
(Austria); 4-._____ 1 ............_
22- 23 Ianuarie
SCHI ALPIN - Cupa Monaialâ (feminin) la Maribor (Șlo);

Munchen (MF) - Fundașul 
Bixente Lizarazu și-a justifi
cat, într-un interviu acordat 
L'Equipe, revenirea la echipa 
Bayern Munchen prin „nepo
trivirea de caracter” cu noul 
antrenor al formației Olym- 
pique Marseille, Philippe 
Troussier.

„De Crăciun mi-am făcut un 
bilanț și am înțeles că nu sunt 
compatibil cu Philippe Trous
sier. De fapt, este mai mult decât

M..................................... "
Bayem Munchen mi-a oferit 
un obiectiv veritabil, precis, 

concret, un destin de sportiv. 
Mă întorc în Germania având 
un avantaj considerabil, cel de 

adaptare imediată.
Bixente Lizarazu 

......................................... W 
atât, este o nepotrivire de carac
ter, care se traducea prin con
flicte verbale. Noi nu aveam ni
mic în comun. La 48 de ore de

23 lan.-6 feb.
HANDF'. - Campionatul Mondial (masculini în Tunisia;
25 Ianuarie
SCHI ALPIN - Cupa Mondială (masculin) la Schlad- 
ming (Austria); __ _____ _____ . _
29 lan.-13 feb.
SCHI ALPIN- Campionatul Mondial la Bormio (Italia);

29-30 Ianuarie
MOTO - Campionatul Mondial de Mountainbike la
St. Wendel (Germania)^
31 lan -6 feb. ’ .
TENIS - turnee ATP la Milano (Italia), Delray Beach
(SUA), Sta del Mar (Chile);

31 lan.-6 feb.
TENIS - turnee WTA la Tokyo (Japonia), Pattaya City 
(Indonezia).

Favorite la Euro
Buzău (MF) - Echipa feminină 

de tenis de masă a României s-a 
calificat la Campionatul Euro
pean de la Aarhus (Danemarca), 
ocupând primul loc în grupa 
preliminară D, în urma victo
riei, cu scorul de 3 - 0, obținută 
la Buzău, în fața reprezentativei 
Rusiei. în primul meci, Otilia 
Bădescu a dispus de rusoaica 
Svetlana Galina cu scorul de 3 -
I (10 - 12, 11 - 7 11 - 7, 11 - 4), 
după care Elisabeta Samara a în
vins-o, cu 3 - 2 (11 - 8, 15 - 17, 11 
- 7, 8 - 11, 11 - 8), pe Irina Kotik- 
hina iar Adriana Năstase Zamfir 
a trecut, cu 3 - 1 (11 - 2, 4 - 11,
II - 2, 11 - 5), de Natalia Bolsha
kova. Ca urmare a ocupării pri
mului loc în grupa preliminară,

Succes la limită
București (MF) - Reprezenta

tiva de juniori a României a în
vins, cu scorul 5 - 4 (3 - 0, 2 - 1, 
0 - 3), echipa Olandei, în al trei
lea meci disputat în grupa A a 
diviziei a Il-a a Campionatului 
Mondial de hochei pe gheată 
U20, care se desfășoară la Bucu
rești. Pentru România au marcat 
Mihail Georgescu (9:53), Zsom- 
bor Antal (11:41, 39:52), Attila 
Kanya (18:31) și Ede Mihaly 
(29:18). în celelalte două meciuri 
disputate în a treia zi a compe
tiției, Japonia a învins Lituania, 
scor 9 - 0, iar China a câștigat 
în fata Serbiei-Muntenegru, scor 
4 - 3. Echipa Japoniei conduce în 
clasamentul grupei cu 6 puncte, 
urmată de România, cu același 
număr de puncte, dar un golave
raj mai slab. Pe locurile urmă
toare se află Olanda (4 p), China 
(2 p), Serbia-Muntenegru și Li
tuania, fără nici un punct. Echi
pa clasată pe primul loc promo
vează în prima divizie, iar cea 
de pe ultimul loc va retrograda 
în a treia divizie a CM. Vineri 
se dispută meciurile Serbia-Mun
tenegru - Lituania, Olanda - Ja
ponia și România - China.

strângerea de fonduri. De aseme
nea, la meciul cu Real Zaragoza, 
care se va disputa pe Santiago 
Bernabeu, vor fi instalate la in
trarea pe stadion urne speciale 
pentru ca suporterii să facă do
nații. Donațiile vor putea fi fă
cute și în magazinele clubului.

Căpitanul echipei spaniole, 
Raul, a citit un mesaj, prin care 
își exprima durerea resimțită de 
jucătorii formației la care evo
luează Ronaldo, Zidane, Roberto 
Carlos, Figo și Beckham. „Ca fot
baliști, noi am fost întotdeauna 
primiți cu căldură și afecțiune 
în această țattfe a lumii. Trebuie 
să răspundem prin ajutorul nos
tru sutelor de mii de persoane 
care au nevoie de noi”, a decla
rat Râul.

Bixente Lizarazu, un fotbalist experimentat
la sosirea sa la club am înțeles 
că nu voi juca”, a declarat Liza
razu, care nu a mai evoluat pen
tru Olympique după demisia lui 
Jose Anigo, pe 23 noiembrie și 
înlocuirea acestuia cu Philippe 
Troussier. „Sunt convins că exis
tă într-o carieră de fotbalist două

România va fi cap de serie la 
tragerea la sorți pentru Campio
natul European, programat în 
perioada 27 martie - 2 aprilie. 
„Este o victorie importantă, pen
tru că suntem acolo pe tablou 
și cresc șansele pentru o me
dalie. Mulțumim publicului pen
tru că a fost alături de noi”, a 
declarat jucătoarea Otilia Bă
descu. Președintele Federației 
Române de Tenis de Masă, Cris- 
tinel Romanescu, a apreciat că 
întâlnirea cu echipa Rusiei a 
fost dificilă. „A fost destul de 
greu, pentru că am întâlnit o e- 
chipă incomodă. Am avut emoții 
încă din primul meci, dar Otilia 
s-a concentrat și a revenit. Prin 
acest loc întâi suntem mai apro
ape de medalii”, a spus preșe
dintele federației.

EtnilKIUl Filipinnî (JfrittWa 'âvțtt îhfâtdeauna câștig de i 
cauză în duelurile eu măi titratul său adversar, Francesco Totti.
Echipa Lazio Rama a obținut o victorie meritată în derbiul ch-m 
fomația AS Roma.(D.N.) tum b»ai

lucruri fundamentale: relația cu 
antrenorul și relația cu clubul. 
Atunci când una dintre aceste 
relații nu mai merge, trebuie să 
ai curajul să te îndrepți spre alt
ceva”, a precizat Lizarazu, în 
vârstă de 35 de ani, care a sem
nat un contract pentru șase luni

Andrei Pavel, în finală la dublu

Andrei Pavel

Qatar (D.N.) - Perechea An
drei Pavel/Mihail lujni (Româ- 
nia/Rusia) s-a calificat, joi, în fi

nala turneului 
de la Doha, do
tat cu premii în 
valoare totală 
de un milion de 
euro, a anunțat 
site-ul compe
tiției. Pavel și 
lujni au învins, 
în semifinale, 

cu scorul de 6 - 3, 6 - 2, cuplul 
rus Igor Andree v/Nikolai Davi
denko și va juca în ultimul act 
al competiției cu perechea spa
niolă Albert Costa/Rafael Nadal, 
care a trecut, cu scorul de 5 - 7, 

cu Bayem Munchen, unde a mai 
evoluat în perioada 1997-2004.

Lizarazu susține că își dorește 
din nou să meargă la antrena
mente ca un fotbalist profesio
nist și susține că la OM se ducea 
la pregătire, însă fără să știe 
exact de ce și nici măcar nu în
țelegea dorințele antrenorului.

„Bayem Munchen mi-a oferit 
un obiectiv veritabil, precis, con
cret, un destin de sportiv. Mă în
torc în Germania având un a- 
vantaj considerabil, cel de adap
tare imediată. Bayern este un 
club prestigios, are o echipă fru
moasă, cunosc jucătorii, orașul 
și ziariștii”, a precizat Lizarazu.

Fundașul stânga francez a 
câștigat în carieră toate trofeele 
importante. A făcut parte din ge
nerația de aur a naționalei Fran
ței care a câștigat Campionatul 
Mondial din 1998 și Campionatul 
European din 2000. Mai mult, și-a 
trecut In palmares și Liga Cam
pionilor, câștigată cu Bayern 
Munchen, la începutul anului 
2000.

6 - 4, 7 - 6 (7/0), de cuplul francez 
Nicolas Mahut/Fabrice Santoro, 
cap de serie numărul 2. Tenis- 
manul Răzvan Sabău a fost eli
minat în turul doi al turneului 
challenger de la Sao Paulo, dotat 
cu premii în valoare totală de 
75.000 de dolari.

Sabău a fost învins, cu scorul 
de 6 - 3, 6 - 3, de argentinianul 
Franco Squillari, cap de serie 
numărul 5. în proba de dublu, 
perechea Răzvan Sabău/Fede- 
rico Browne (România/Argen
tina) a fost învinsă, in runda 
inaugurală, cu scorul de 6 - 2, 6 
- 7 (4/7), 6 - 0, de cuplul brazilian -, 
Andre Ghem/Flavio Saretta.

j
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0 TBC Geoagiu, TBC Brad, Spitalul Zam, 
Policlinica Balneară Geoagiu, centrul 
imagistic de înaltă performanță Eu- 
romedic Petroșani sunt considerate de 
CNAS unități sanitare de interes repu
blican, ceea ce înseamnă că există 
adresabilitate din partea populației din 
județele limitrofe și din țară. (IJ.)

0 Gradul propriu de asigurare a cheltu
ielilor de sănătate în județ a scăzut de 
la 83% în anul 2000, la 62% în anul 
2004. Acest lucru se datorează și fap
tului că a scăzut numărul populației ac
tive prin închideri de unități economice, 
cu precădere cele din Valea Jiului. (IJ.)

Unitatea de preluare 
a urgențelor din cadrul Spi
talului Județean Deva este 
una din secțiile modernizate 
în ultimii patru ani.

(Foto: Ina Jurcone)
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Spitalul Județean riscă să fie închis
în sănătate banii nu acoperă și costurile integrării în Uniunea Europeană

loan Demeter

Atenție, la omenie!
Deva (I.J.) - „Degeaba s-au băgat bani 

grei în spital, dacă merg într-o secție nu 
pot face nimic fără o șpagă, nu primesc 

medicamente, mi le 
cumpăr singur. Nu pot 
spune nimic, nici măcar 
să-mi dau numele. Asta 
pentru, că, de. mâine sunt 
în stare să mă arunce 
afară. Cred că mai bine se 
investea în personal 
uman”, aceasta este con

cluzia la care au ajuns câțiva pacienți ai 
secției de chirurgie a Spitalului Județean 
Deva. Potrivit directorului acestuia, Ion 
Demeter, fără investiții nici actul medical 
nu ar fi avut calitatea pe care o are acum. 
iSpitalul Județean reprezintă o excepție 

pozitivă față de situația existentă în 
sănătate. în primul rând este singurul din 
județ care nu are datorii. Mai mult, se re
alizează prestări de servicii medicale de 
înaltă calificare. în patru-cinci ani am 
reușit achiziționarea de truse chirurgicale 
laparoscopice, achiziționarea de două Eco- 
Doppler - unul cu sprijinul Consiliului 
Județean - și în plds am modernizat ra
dical secțiile de urgență, reanimare, on
cologie, interne și cardiologie”, precizează 
Ion Demeter. Dotările însă nu țin loc de 
omenie. Oamenii țin cont de faptul că, 
atunci când n-au încotro și apelează la 
medici, trebuie să caute în buzunarul 
spart. Numai că economia s-a schimbat: 
serviciile medicale nu mai sunt integral 
asigurate!

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

Deva - Spitalul Județean 
Deva se poate închide în 
2005 dacă Ministerul 
Sănătății nu scoate din buzu
narul „secret” 350.000 de 
dolari americani. Atât costă 
refacerea crematoriului care 
în prezent nu corespunde di
rectivelor aderării UE.

„Chiar dacă la nivelul anului 
2004 am avut cei 350.000 de 
dolari pentru refacerea crema
toriului, nu puteam să ne 
atingem de ei. Aceasta pentru că 
o investiție de acest tip nu se 
poate face fără acordul Minis
terului de Resort. Din bani pro
prii nu se putea face o astfel de 
cheltuială pentru că însemna de
turnare de fonduri”, precizează 
Ion Demeter, directorul Spitalu
lui Județean.

Dacă vor rezolva în acest an

Cazuri de excepție nu se întâlnesc numai în secția de chirurgie.

cu crematoriul și spitalul nu se 
va închide, Spitalul devean va 
rămâne în elita instituțiilor 
naționale. Aceasta pentru că in
dicele de complexitate de 0,75 
reprezintă un indicator de in

vidiat pentru toate spitalele din 
județ și din țară, spune loan 
Demeter.

Succesul medical apare ca ur
mare a calității actului, dar și a 
managementului calificat. „în 

spitalul nostru tariful pe caz 
ponderat este de peste 11 mi
lioane de lei și este atât de mic 
ca urmare a indicelui de com
plexitate, mai spune Demeter. 
Un astfel de tarif pe care-1 obți
nem noi de la Casa Județeană de 
Asigurări de Sănătate Hune
doara este mult mai mare decât 
în alte localități din țară și este 
obținut dintr-un calcul simplu: 
numărul de externări se în
mulțește cu tariful pe actul me
dical și cu indicele de comple
xitate. Ne putem considera noro
coși, Spitalul Județean a avut 
bani!”

Cu toate acestea, banii n-au 
fost suficienți. „în sănătate nu 
sunt niciodată bani destui”, 
conchide Demeter. Aceasta 
înseamnă și câteva secții în care 
banii s-au scurs printre degete. 
Mai precis în secțiile de neu
rologie, ORL, oftalmologie și Ba
ia Sărată. Aceasta însă rămâne 
prioritatea anului 2005.

4-J 4 4>4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 > 14 4 4 44 4*4 4 J4*4 444 4 4 4'4 4 4 4 4*4 4 4 4 4 4 4 j"4 4 4 4 4*4 4 4 4 4 4-

Rata inflației (INSS)

Anul
Venituri totale 
(mid. lei)

2000 2001 20i
489,0 755,7 995

02 2003 2004

1,1 1022,4 1179,6
Cheltuieli totale
(mid. lei) 572,5 944,8 11881,0 1406,7 1627,1
Din care chelt.
de administrare 18,2 18,0 18,5 19,3 22,5

i 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 J4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4'4 4 4 4 4 4 4*4  44 44 4 44 4'4 4 4 4 4 >44 4 >4 4 j" 4 4 4 4 4 4 4 4 4’4 4 4*4

Anul 2000 2001 2002 2003 2004
Chelt: serv. med. 554,29 926,83 1.169,43 1.386,38 1.604,60
Asistență primară 45,55 74,72 77,23 73,80 82,97
Asistență ambula
torie de spec, clinic25,937 24,635 41,524 37,456 42,003.
Asistență medicală
ambulatorie
stomatologică 6,880 11.846 13,588 11,362 11,709 '

Ultimele dotări: secția nouă de cardiologie. Chirurgii deveni operează zilnic. Viața stă agățată de un fir de păr.

mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
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0 Președintele României, Traian Bases
cu, a deschis ieri lista donațiilor private 
pentru ajutorarea victimelor cutremurului 
ce a avut loc în Asia, la sfârșitul anului 
trecut. Șeful statului a donat, în cadrul 
unei acțiuni publice, suma de zece mi
lioane de lei. (D.l.)

Italienii vin la 1 aprilie
Deva (C.P.) - Preluarea pa

chetului majoritar de acțiuni 
de la Electrica Banat de 
către compania italiană Enel 
a fost amânată până la 
finele lunii martie.

Fostul președinte e 
împotriva anticipatelor

București (D.L) - Fostul șef al statu
lui, Ion Iliescu, a declarat aseară că orga
nizarea de alegeri anticipate nu este în in
teresul tării, societatea românească nefi- 
ind pregătită și nici dispusă să intre în 
jocuri de alegeri perpetue și că nici un 
partid nu este pregătit pentru un astfel 
de scrutin. Ex-președintele a apreciat re
centele declarații ale lui Traian Băsescu 
privind soluția unor alegeri anticipate 
drept o „interferență nepotrivită, neave
nită”, o „perturbare a procesului de gu
vernare”. Iliescu a adăugat că o 
funcționare normală a Executivului este 
foarte necesară în acest moment, iar sta
bilitatea politică nu trebuie perturbată 
„măcar pe o perioadă de timp”, precizează 
Mediafax. Surse din PSD au declarat că 
partidul ia în calcul, ca posibilă strategie 
de contracarare a unei eventuale de
clanșări a procedurii privind alegerile an
ticipate, să nu voteze decisiv împotriva 
Guvernului Tăriceanu în Parlament, ast
fel încît să se ajungă la dizolvarea forului 
legislativ. „Până în martie-aprilie 2006 Gu
vernul Tăriceanu sau orice guvern al 
Alianței PNL-PD va funcționa, chiar dacă 
va fi minoritar”, au precizat sursele din 
principalul partid de opoziție.

Amânarea are ca scop clari
ficarea unor probleme din con
tractul de privatizare, mai 
exact este vorba de solutionarea 
de către partea română a da-

Adolf Mureșan, liderul sindical.

toriilor istorice ale combinatelor 
siderurgice de la Hunedoara și 
Reșița, a declarat Adolf 
Mureșan, președintele Blocului 
National Sindical - filiala Hune
doara.

„în ceea ce-i privește pe an
gajați, am elaborat un contract 
colectiv de muncă la nivel de fi
lială. Documentul a fost semnat 
și de conducerea interimară de
semnată de proprietarul italian 
și a fost înregistrat la sediul din 
Timișoara al Electrica Banat.

Anual vom discuta cu pa
tronatul problemele legate de 
protecția muncii, condițiile de 
muncă și nivelul salarizării per
sonalului.

în legătură cu numărul celor 
care vor rămâne în sistem pot 
să vă spun că nu vor exista 
disponibilizări colective în cele 
patru sucursale ale Electrica Ba
nat, deoarece din acest punct de 
vedere ne situăm în parametrii 
Uniunii Europene.

Până în anul 2009, numărul 
angajatilor trebuie să ajungă la 
1977, față de 2028 cât este în 
prezent. Această reducere de 
personal se va face pe cale na
turală prin pensionări”, a mai 
spus Adolf Mureșan.

ASIROM
SXS7A$KU.RA*fA BOMÂMAM A

ASIROM - 
RCA - 2005

încheind asigurarea RCA la ASIROM poți 
beneficia de:
- reduceri de 20% și 50%;
- un tichet cadou;
- cele mai bune servicii de despăgubire;

- în plus, poți
câștiga o super* 
mașina de teren 

NISSAN TERANO 

II.

înmatriculări on-line A.C. Măgura Nucșoara

Jandarmii hunedoreni implicați în 
desfășurarea unui exercițiu demonstrativ.

(Foto: Daniel l.lancu)

Deva (C.P.) - Primul portal 
destinat înmatriculării on-line 
a autovehiculelor va deveni 
funcționabil în prima jumătate 
a acestui an. Proiectul pilot 
aparține Ministerului Comuni
cațiilor și Tehnologiei Infor
mației. Sistemul va permite ac
cesul unui număr nelimitat de 
utilizatori care vor fi autentifi
cați prin intermediul unui cont 
de utilizator și al unei parole. în

plus, tot aici vor fi asigurate 
consultantă rapidă și eficientă 
privind procedurile care trebuie 
urmate în vederea înma
triculării și vor putea fi accesate 
și alte informații cu privire la 
înmatricularea sau radierea au
toturismelor. Informațiile legate 
de utilizatori vor beneficia de un 
înalt grad de securitate prin uti
lizarea de standarde recunoscute 
în domeniu.

organizează LICITAȚIE DESCHISă în data de 
14.01.2005, ora 11.00, la Ocolul Silvic Pul, 
pentru masă lemnoasă pe picior, esență 
fag, volum 408 mc, în partida 852 
Mălăleștl, șl pentru execuția unul drum pen
tru tractoare în lungime de 800 m în parcela 
135 șl 136 Soarbele Beguț, Inclusiv masă 
lemnoasă de pe traseul drumului în volum 
de 145 mc.
Firmele Interesate se vor înscrie la Ocolul 
Silvic Pul. 1

Dobânzile creditelor de consum la vedere!
Magazinele care vând în rate sunt obligate să afișeze dobânda efectivă anuală
Tiberiu Stroia
E-MAIL: tiberiu.stroia@informmedia.ro

Deva - Apariția Legii 289, 
reglementează regimul ju
ridic al creditelor pentru 
consum. Practic, odată cu in
trarea în vigoare a acestei 
legi, magazinele care vând 
în rate sunt obligate să 
afișeze dobânda efectivă pen
tru creditul acordat.

Până la această dată per
soanele care achiziționau pro

duse în rate, nu știau dinainte 
care va fi cheltuiala totală, 
deoarece magazinele dădeau in
formații doar despre dobânda 
sau nivelul actual al ratelor. 
Adică nu intrau în calcul pro
centele provenind din asigurarea 
produsului, comisionul maga
zinului sau comisioanele pentru 
întocmirea actelor.

în principiu, un magazin 
afișa o dobândă de 26 la sută, 
dar în realitate aceasta era de 33 
la sută. Sigur că, clientul lua 
cunoștință de dobânda totală nu

mai că, aceasta apărea defalcată 
în funcție de comisioanele per
cepute.

Prin urmare, afișarea încă de 
la intrarea în magazin a 
dobânzii efective precepută de 
magazin este un lucru benefic 
pentru cumpărători. Aceștia vor 
putea face o analiză mai exactă 
a creditului pe care urmează să- 
1 contracteze.

Analiștii economici estimează 
că această măsură va fi urmată 
imediat de scăderi ale 
dobânzilor băncilor. în același

timp însă, principalii jucători pe 
piața de electrocasnice se tem că 
noua măsură va duce la o 
scădere a vânzărilor. „Chir*-  
dacă principial vorbind, 1 
crurile nu diferă cu nimic de 
ceea ce se întâmpla înainte, oa
menii vor fi mai circumspecti în 
a contracta un credit. Pentru că 
e o mare diferență în a, vedea 
afișat pe vitrina unui magazin 
o dobândă de 26 la sută sau una 
de 33 la sută”, este de părere 
Alin Meraru purtător de cuvând 
în cadrul Flanco.

Deduceri salariale majorate
Deva (C.P.) - Deducerile acordate pen

tru salariile brute de până la 10 milioane 
lei inclusiv au fost majorate din acest an. 
Pentru contribuabilii care realizează ve
nituri brute lunare din salarii cuprinse în
tre 10.000.001 lei și 30.000.000 lei, inclusiv, 
deducerile personale sunt degresive față 
de cele de mai sus și se stabilesc prin or
din al ministrului finanțelor publice, în 
vreme ce contribuabililor, care realizează 
venituri brute lunare din salarii de peste 
30.000.000 lei nu li se acordă deducerea 
personală, declară Vaier Ungur, director 
executiv adjunct în cadrul Direcției Ge
nerale a Finanțelor Publice Hunedoara.

• fără persoane în întreținere -
2.MB.000 lei______________________________
• ou o persoană în întreținere -
3.500.000 lei ______
• cu două persoane în întreținere -
4.500 000 lei___________________ ______
• cu trei persoane în întreținere -
5.500.000 lei__________ ,__________________
• cu patru sau mal multe persoane în fa- 
treținere - 6.500.OOO lei.
Notă: Deducerile sunt valabile pentru 

salarii mai mici de 10 milioane de lei.

Proiecte Sapard 
aproape gratis

/

Deva (L.L.) - Pentru spri
jinirea dezvoltării mediului ru
ral și accesarea fondurilor 
Sapard, alocate României, pen
tru măsurile 3.1 - „Investiții în 
exploatabile agricole” și 3.4 - 
„Dezvoltarea și diversificarea ac
tivităților economice care să 
genereze activități multiple și 
venituri alternative”, cu valori 
cuprinse între 5000 și 10000 eu
ro (echivalent în lei), Ministerul 
Agriculturii, Agenția Națională 
de Consultantă Agricolă, CEC și 
Fondul de Garantare au hotărât 
în baza unui protocol să 
efectueze gratuit proiectele celor 
care solicită fonduri. Pentru im
plementarea Protocolului se par
curg șapte etape, fiecare etapă 
având unul sau mai multi pași. 
Ordinea de parcurgere a 
etapelor și pașilor este obligato
rie. Pentru implementarea Pro
tocolului de colaborare, CEC so
licită o garanție de 120% din va
loarea totală creditată iar aces
te garanții pot fi acoperite sindi
calizat de către Fondul de 
Garantare în proporție de până 
la 100%. Solicitantul trebuie să 
constituie garanții pentru dife
rența de 20%, solicitată de CEC. 
Pot beneficia: producătorii agri
coli individuali, asociațiile agri
cole familiale și societățile co
merciale.

SC SOGECO ROMANIA SRL 
angajează 

-Asistent Managnr ■'
Cerințe - studii superioare economice sau juridice

- cunoașterea a cel puțin unei limbi străine de circulație internațională
- foarte bune abilități de operare PC, Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet
- abilități de organizare, comunicare și relaționare
- capacitate de luau m condiții de stres
- capacitate de a stabili priorități
- confidențialitate
- domiciliul stabil In Orăștie
- experiența Ih domeniu constituie un avantaj

- Șaf Schimb ......... - , ' i
Cerințe - studii superioare tehnice

- experiență Intr-un post similar - minimum 2 ani
- cunoștințe operare PC
- cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională (limba italiană constituie un avantaj)
- disponibilitate pentru lucrul pe schimburi și pentru program prelungit
- domiciliul statal In Orăștie

- Operator Import-export » < i».
Cerințe - studii superioare - tehnice/economice

- foarte bune cunoștințe operare PC-Word, Excel
- camet de conducere categoria B - obligatoriu
- cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională - limba italiană constituie un avantaj
- disponibilitate pentru program prelungit

- Responsabil protecția immdl .................... . .......— h

Cerințe - studii superioare tehnice
- cunoștințe operare PC-MSOffice
- cunoașterea unei limbi de circulație internațională
- experiența in domeniu constituie un avantaj

- Controlor calitate m ...............................- ...m
Cerințe - studii superioare tehnice

- cunoștințe operare PC-MS Office
- cunoașterea unei limbi de circulație internațională
- disponibilitate la program prelungit

Persoanele care îndeplinesc aceste condiții și doresc să partidpe la concurs pot obține informații suplimentare 
zilnic, intre orele 9.00-17.00, la sediul societății din Orăștie, Str. Luncii, nr.lB sau la telefon 0254-206280.

GV.-urile însoțite de scrisori de intenție pot fi trimise la sediul societății, la nr. de fax 0254-240917 sau pe 
adresa de mail: officegsooeco.ro pănă in data de 16.01.2005.

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
officegsooeco.ro
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Cumpăr ap.2 camere (04)

•apartament 2 camere, Gojdu, semideco
mandat, neamenajat, zona Kogălniceanu, 
etaj 1-3, ofer 18,000 euro. Tel. 0741/465609.

Calculatoare si accesorii 
(51)

Comemorări (75)

Vând ap. 3 camere (05)

•vând xerox Sharp SF 20222,5 milioane lei. Tel. 
0745/356077,231800.

•apartament 3 camere, parter, central, cu
' modificări. Tel. 230990,8-21,0722/404125.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

Vând case, vile (13)

•caii + 1,5 ha teren, Ormindea, posibilități 
casă de vânătoare, vacanță, preț 7500 euro. 
Tel. 230412,0723/419974, după ora 20.
•caii 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 dzme, de damă, lungi, din piele, stare 
bună, second hand, nr. 37,100.000 lei, nego
ciabil. Tel. 228748.

Electrocasnice (56)

•vând mașină de spălat automată Daewoo cu 
bule, stare perfectă, 6 milioane iei. Tel. 
0722/161644

Vând case de vacanță (15)

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

t6 luni, 6 săptămâni, 6 ore, toate au trecut în zbor. De 
tine draga noastră

RUȚA MARGARETA
ne este nespus de dor. Comemorarea are loc astăzi 8 
ianuarie 2005 la Biserica din Cartierul Bejan Deva. Lacrimi 
și flori pe mormântul tău. Familiile îndurerate Ruța și 
Olari.

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

•vând fân și otavă de grădină, Hunedoara.Tel. 
0723/005657.
•vând plantă decorativă Diffenbachla, 
înălțime peste 2 m, preț 800.000 lei, negociabil. 
Tel. 228748, zilnic.

Vând garsoniere (19) Altele (61)

Se împlinește un an de la trecerea în neființă a celui care a 
fost un bun ginere

MARLESCUIOAN
Te vom păstra mereu în sufletele noastre. Socrii familia 
Costea loan și Marta. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

t Toată durerea, tristețea și neuitarea le aducem într- 
un pios și trist omagiu adus la împlinirea unui an 
de la decesul celui care a fost un minunat soț și tată, 

dragul nostru
MARLESCU IOAN

Parastasul de pomenire are loc astăzi 8 ianuarie, ora 10, la 
Biserica Nașterea Maicii Domnului din Deva. Te vom 
păstra veșnic în sufletele noastre.

Soția Maria, copiii Dan și Monica.

•garsonieră mare, etaj 4 din 6, vedere bule
vard, 800 milioane lei, fără intermediari. Tel. 
0722/161644.
•garsonieră, cartier Dacia, ocupabilă imediat, 
preț 510 milioane lei, negociabil. Tel. 
0745/640725.
•garsonieră, Dorobanți, etaj 1, decomandată, 
gresie, faianță, balcon închis, 595 milioane lei. 
Tel. 0722/693683.

•colecționar cumpăr cutii muzicale și flașnete 
vechi, funcționale total sau parțial, atlase, 
cărți cu gravuri, toate editate înainte de 1900. 
Tel. 0744/382832.

Pierderi (62)

Vând terenuri (21)

•1000 mp teren, zona Deva, 3 km, bun 
construcție cabană, casă, facilități curent, gaz. 
Tel. 0726/158688.
•teren, Intravilan, la șosea, Hunedoara, apă, 
gaz, curent, suprafață plană, preț 5 euro/mp. 
Tel. 0723/005657.
•vând 10 parcele teren a 500 mp, zona 
Căprioara. Tel. 211124.
•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.

•declar pierdut certificat de acționar nr. 
307295 emis de SIF Banat Crișana pe numele 
Margău Octavian pentru 975 de acțiuni 
deținute la SIF Banat Crișana SA Arad.
•pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Blaga Daniela Maria. Se declară nul.

Prestări servicii (72)

Vând spații comerciale (25)

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

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.

Decese (76)

tFiul Toma Vasile împreună cu soția Mariana și fiul 
lor Monian și fiica Mugur Coț Rodica împreună cu 
soțul loan și fiul lor Florin vă anunță cu adâncă 

durere în suflet plecarea dintre noi a celei care a fost o 
iubitoare mamă, soacră și bunică

TOMA VIORICA
în vârstă de 78 ani. înmormântarea va avea Ioc duminică 9 
ianuarie, ora 14, de la Casa Mortuară la Cimitirul Ortodox 
din str. M. Eminescu, Deva. Dumnezeu s-o odihnească în 
pace.

• Cabinet Revttal tratează diverse afecțiuni 
prireflexoterapie și masaj, organizează și 
cursuri atestate de Ministerul Muncii. Tel. 
232387.

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

Imobile chirii (29)

■ofer spre închiriere apartament. 2 camere, 
ocupabil imediat;' zona Dacia-Bălcescu, 
complet mobilat și utilat, numai pentru 
persoane curate și serioase, preț negociabil. 
Tel. 0722/262664,219377.

Auto românești (36)

•Dada 1310 L, stare foarte bună, af 1997, 
preț 75 milioane lei, negociabil. Tel. 

. 0722/676751.
•vând Dada 1310, recarosată 1997, stare bună, 

121 milioane lei, negociabil. Tel. 711063.
•vând Flat Uno 1.3 Diesel, 4 uși, af 1986, 

. impecabil, 2100 euro, negociabil. Tel.
0723/455092.

Auto străine (37)

•vând Nissan Primera P10, af 1991, neînma
triculat. Relații la tel. 0269/533264, 
0745/946795.
•Volvo 340, motor Renault 1721 cmc, 2+1 uși, 
af 1987, stare perfectă, preț 69 milioane lei. Tel. 
0722/794’88,225587.

Microbuze. Dube (38)

•microbuz 17 locuri, af 1998, Rocar 35 TV. 
preț 139 milioane lei, electromotor Ikarus, 
electromotor stivuitor bulgăresc. Tel. 
0726/743274.

Camioane, remorci (39)

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

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

•vând boxe Technics 2 x 50 W, stare perfectă, 
preț 5,5 milioane lei, negociabil. Tel. 
0726/000791,0254/218489 Deva.

•coordonator Avon caut colaboratori serioși 
cu putere de muncă, posibilitate de câștig 
nelimitat, premii. Tel. 222902,0722/375315.
•efectuez traraport marfă Deva-Timișoara, 
preț negociabil, în funcție de geutate și volum, 
maximum 0,6 tone. Tel. 0740/420521.
•efectuez transport marfă, local și interurban 
cu autoutilitară de 3,2 tone util. Duba este 
prevăzută și cu stendere pentru confecții L 
600,1240, h 230. Tel. 229611,0740/953297.
•meditez matematică orice nivel. Lucrez 
numai cu un singur elev. Tel. 0788/250112.
•posesor autoturism, execut prestări servicii 
contra cost, eventual angajare în comodat. 
Informații tel. 218174 după ora 17.

Solicitări locuri de muncă 
(73)

•absolvent 2004 Facultatea de Inginerie Sibiu, 
Secția inginerie economică, cunoștințe 
operare PC (Autocad, Catia, Word, Excel) 
doresc angajare, începere imediată. Tel. 
0742/270036.

Oferte locuri de muncă (74)

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

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

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

Relații la telefoanele 
0254/681.101 sau 0254/681.611.

Cu durere în suflet amintim că s-a împlinit un an de 
F când cea mai bună și scumpă mamă

MARIAN MARTHA
s-a stins dintre noi. Parastasul de pomenire va avea loc 
sâmbătă 08.01.2005, la Biserica Ortodoxă din cartierul Micro 
15 (Bejan). Copiii Liliana și familia ,Marius cu familia. Vei 
rămâne veșnic în sufletele noastre.

tUn ultim omagiu din partea familiei Farca Sabin și 
Ana, a verișorilor'Titi și Corina din Deva pentru 
nepoata și verișoara noastră

LUMINIȚA MOLDOVAN
trecută în neființă la numai 36 de ani. înmormântarea are 
Ioc astăzi 8 ianuarie, ora 13, la Cimitirul Ortodox din str. 
M. Eminescu Deva. Dumnezeu s-o odihnească în pace.

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

•SC Seleetlan Impex SRL angaleazâ 
urgent vânzător pentru magazinul de 
biciclete Deva. Se cer cunoștințe In 
domeniu. Relații la teL 0740/019184.

■un ĂE jn imbmmh Daca vroi cu adavarat ca anunțul tau sa fie remarcat,
fa If I Fjfa W | I A 7 Am I fa | încearcă variantele speciale contra cost.
fa V I iZ fa 11 I I fa ■ ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

• Mdetate comercială angajează eco
nomul evidență contabilă, contabil 
evidență primară, vânzătoare, șoferi 
dlitribuHori cat B, C, E, exponentă 
minimum 2 ani, muncitori necallflcati. 
CV-urile m trimit prin fax 0254/219300, 
până la 20.01.2005, In vederea 
examinării.

I
I
I
I
I A

• angajez șofer pentru taxi. Deva. tel. 
0740/273734 
______________________________________I 
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•SC Daniell*  Company SRL Deva, Str. 
Rândunlcil, nr. 6, angajează personal 
pentru munca la domiciliu a produselor 
tricotate și croșetate șl experțl în 
vânzarea mărfurilor în țară. Relații la 
întreprindere și la tel. 0254/206094, 
0722/258116.

• Uniunea Județeanâ CNSLR Frăția orga- 
nlztazâ concurs pentru ocuparea 
portului de eeerrtar > ailitent Cerințe* 
itudll medii, cunoștințe operare calcu
lator Word, Excel, cunoștințe evidență 
contabilă primară, limba engleză 
constituie avantaj. CV-urile se vor 
trimit* la sediu, din Deva. str. 
Kogălniceanu, nr, 4, camera 9, parter, 
până la 11012005. ,

i N

T

SC A&B EXPERT INSOLVENTA SRL Hunedoara, soci
etate profesională de reorganizări și lichidări judiciare, anunță 
toți creditorii și acționarii că s-a deschis procedura falimentului 
cu privire la SC MEGA UZO SRL Hunedoara, prin încheierea nr. 
2367/29.11.2004, dosar nr. 5436/2004 - Tribunalul Hunedoara. 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a 
creanțelor născute după data deschiderii procedurii, respectiv 
19.05.2004, este 25.01.2005. Adunarea creditorilor va avea loc la 
data de 03.03.2005, ora 11,00, la sediul Tribunalului Hunedoara, cu 
următoarea ordine de zi raportul lichidatorului, diverse, discuții.

Spitalul Județean Deva 
organizează selecție de oferte pentru serviciile de 
reparații și întreținere lifturi în data de 17.01.2005. 
Vă rugăm să depuneți ofertele până la data de 14.01.2005 

la sediul Spitalului Județean Deva - registratură.

LOCMll CVIIIRO8TAL8 IRXÎ PMMA^AMTW.-J
• chioșcul de ziare de Mngfl
Coimiin;
• chioșcul de ziare din stajta
de autobuz Orizont Micro 16;
• chioșcul de ziare de lângă
Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamflrescu B dul Decebal.

CUVÂO Anunțurile »e preiau zilnic, între orele 8 șl 14 la sediul redacției șl se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu iși asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate,
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0 Prin telefon. Primul robot din lume 
controlat prin intermediul telefonului mo
bil va fi lansat luna viitoare în Japonia. 
Bluetooth poate fi făcut să meargă, să 
sară și să facă cu mâna.

0 Visa la Queen. Robbie Williams a 
dorit foarte mult să devină solistul tru
pei Queen, după dispariția lui Freddie 
Mercury, și a fost foarte dezamăgit când 
a fost respins.

La patru ani în topuri
Berlin (MF) - O fetită în vârstă de pa

tru ani i-a depășit pe Robbie Williams și 
Kylie Minogue în topurile muzicale ger
mane, cu piesa „Snappy - The Little Croc
odile” („Schnappi - Das Kleine Krokodil”).

Piesa micuței Joy Gruttmann a fost 
lansată pe single după ce a fost pusă pe 
un website de către rudele sale. Melodia 
jucăușă, al cărei refren este „Schni schna 
schnappi schnappi schnappi schnapp”, a 
fost remarcată de un post de radio local 
din Koln. Joy este cea mai tânără cântă
reață din istoria Germaniei care a intrat 
cu o piesă în Top 10.

Fetita are acum o pagină de Internet, 
de unde fanii pot procura șepci, tricouri, 
CD-uri și DVD-uri Schnappi, și un joc vi
deo cu celebrul crocodil. Piesa e difuzată 
în cele mai mari cluburi din Germania.

nesc englezesc din Wiltshire, 
a participat joi ia concursul 
„Pup of Sie Year” („Cățelul 
anului”! de ia Londra.

(Foto: EPA)

Cea mai mare explozie cosmica

Aniversare Fostul președinte ameri
can, George Bu-n, și soția sa au sărbătorit 
joi 60 de ani de lâ căsătorie. în salonul 
roșu al Casei Albe s-a reunit familia pen
tru o masă festivă. (Foto: EPA)

Restaurantul Tsunami
Bangkok (MF) - Un restaurant din 

Bangkok numit Tsunami, deschis în urmă 
cu două luni, nu are intenția de a-și 
schimba numele, în ciuda valurilor seis
mice care au provocat zeci de mii de vic
time în Asia.

Restaurantul japonez al hotelului JW 
Marriott, deschis în octombrie, nu a în
registrat o scădere a numărului de clienți 
după 26 decembrie. Un angajat a spus însă 
că este întrebat foarte des dacă restau
rantul nu își va schimba numele.

Orfanii sunt vizați de traficanți
35.000 de copii din Aceh sunt orfani, nu au adăpost sau au fost separați de părinți /-

Pnm"C9t6lllSI Barney se plimbă 
protector pe lângă Miss Beazley, după ce 
cățelușa a fost adusă joi la Casa Albă. 

(Foto: EPA)

Angelina Jolie va vizita zonele afectate din Asia

Proprietar al norilor
Moscova (MF) - Un avocat rus se de

clară proprietarul tuturor norilor de pe 
cer, invocând același principiu juridic 
care i-a permis unui american în anii '80 
să se proclame proprietar al Lunii.

Vladimir Osipiv (48 ani) intenționează 
să vândă nori, așa cum americanul Den
nis Hope vinde terenuri pe Lună începând 
din 1980. El spune că speră ca norii să 
fie cumpărați de ecologiști, care ar putea 
da în judecată apoi guvernele ce permit 
poluarea lor.

Avocatul a înaintat documentele nece
sare pentru a primi acte de proprietate 
asupra norilor în 150 țări, relatează 
presa rusă.

Crăciun Ieri s-au apri 
lumânările în Catedrala OF 
tei Treimi din T 
timpul slujbei de 
conform calendarului iulian

Cinci regizori 
nominalizați

Los Angeles (MF) - Regizorii 
Clint Eastwood și Martin Scors
ese se numără printre cei cinci 
nominalizați la premiul decernat 
de Sindicatul Regizorilor Ame
ricani, o prestigioasă asociație 
profesională.

Directors Guild Award (DGA), 
care va fi decernat în 29 ianua
rie, prefigurează adesea laurea
tul premiului Oscar la catego
ria cel mai bun regizor. Astfel, 
dintre cei 56 de regizori premiați 
de-a lungul anilor de Sindicatul 
Regizorilor, 50 au obținut Osca- 
rul în același an.

Pe lângă Eastwood și Scors
ese, Sindicatul Regizorilor i-a 
mai nominalizat anul acesta pe 
Marc Forster pentru „Finding 
Neverland”, Taylor Hackford 
pentru „Ray” și Alexander Pay
ne pentru „Sideways”.

Clint Eastwood este nomina
lizat pentru a treia oară Ia DGA, 
anul acesta pentru „Million Dol
lar Baby”. Martin Scorsese a fost 
nominalizat de șase ori la acest 
premiu în ultimii ani, anul aces
ta pentru „The Aviator”.

ne de ani, după estimările echi
pei de astronomi care a făcut 
această descoperire.

Ele au fost observate la o dis
tanță de 2,6 miliarde de ani-lu- 
mină de către telescopul orbital 
Chandra X-Ray Observatory și 
de observatorul național de ra
dio astronomie National Radio 
Astronomy Observatory's Very 
Large Array.

Mărimea impresionantă a 
celor două bule sau cavități cos
mice indică faptul că această 
gaură neagră a înghițit o canti
tate fenomenală de materie în- 
tr-un timp foarte scurt.

Descoperirea acestui fenomen 
subliniază importanța telescoa- 
pelor cu raze X în detectareă 
celor mâi violente evenimente 
din Univers.

UNICEF verifică Informațiile legate de traficul cu copii. (Fota: epaj

cului cu copii, interzicând tineri
lor cu vârste sub 16 ani să pă
răsească Aceh fără părinții lor.

Directorul poliției judiciare, 
comisarul general Suyitno Lan- 
dung, a declarat că serviciile sa

dezastrul provocat de tsunami în 
sud-estul Asiei.

Actrița a felicitat Marea Bri- 
tanie pentru ajutorul acordat 
Asiei, dar a adăugat: „Nu tre
buie să pierdem din vedere și 
celelalte probleme cu care se 
confruntă lumea. încă există 
conflicte și războaie în Irak, Af
ganistan și Darfur”.

Când a fost întrebată dacă in
tenționează să viziteze zonele

le acordă o mare importanță pe
ricolului traficului cu copii. 
„Am trimis ofițeri în centrele de 
asistență pentru a strânge date 
referitoare la micuți”, a sublini
at el. Guvernul a estimat că 

afectate de cutremur, actrița a 
spus că speră să meargă în Sri 
Lanka în următoarele luni.

Jolie joacă rolul mamei lui 
Alexandru cel Mare, interpretat 
de Goll in Farrell, în filmul re 
gizat de Oliver Stone. Ea a negat 
zvonurile că ar avea vreo legă
tură amoroasă cu colegul său de 
platou, eu toate că Farrell a de
scris femeia perfectă ca fiind 
„asemănătoare Angelinei”.

35.000 de copii sunt orfani, nu au 
adăpost sau au fost separați de 
părinții lor în provincia Aceh, 
unde haosul continuă să dom
nească la mai mult de la o săp
tămână după dezastrul produs 
de valurile seismice.

Potrivit organizațiilor negu
vernamentale locale, grupuri in
fracționale s-ar putea ascunde 
sub fațada unor asociații cari
tabile respectabile.

Departamentul american de 
Stat a anunțat miercuri publica
rea unor directive pentru evita-, 
rea riscurilor apariției traficului 
cu copii în zonele asiatice. Direc
tivele sunt destinate oficialilor
și voluntarilor care își desfășoa
ră activitatea în regiune.

Aceste reguli prevăd înregis
trarea persoanelor care intră în 
taberele de refugiați sau adop
tarea unor măsuri de securitate 
pentru sinistrați, mai ales femei 
și copii.

-------

Washington (MF) - Astro
nomii au detectat o explozie 
în spațiu de o putere nemai
văzută, rezultată din absorb
ția de către o gaură neagră 
gigant a unei mase echiva
lente cu trei sute de milioa
ne de sori, conform unui co
municat al agenției spațiale 
americane, publicat miercuri.

Această gaură neagră conti
nuă să trimită, în urma digerării 
unei mase uriașe de materie, 
enorme cantități de gaz sub pre
siunea unei mase egale cu mii 
de miliarde de sori, care formea
ză două bule gigantice în centrul 
unui grup de galaxii numit MS 
0735, a precizat NASA.

Emisiile de gaz ale găurii ne
gre durează de o sută de milioa

Jakarta (MF) - Copiii care 
au rămas orfani sau fără 
adăpost în provincia indo- 
neziană Aceh, după valurile 
seismice care au devastat 
mai multe țări din Asia, în
cep să fie vizați de trafican- 
ții de ființe umane, a averti
zat UNICEF.

Purtătorul de cuvânt pentru 
Indonezia al UNICEF, John 
Budd, a confirmat cazul unui 
copil răpit la Aceh și transportat 
la Medan, capitala provinciei 
din nordul Sumatrei, pentru a fi 
vândut.

Potrivit responsabilului, bi
roul UNICEF din Malaysia a pri
mit un mesaj electronic marți, 
în care se afirma că 300 de or
fani din Aceh, cu vârste cuprin
se între trei și zece ani, au fost 
vânduți.

Guvernul indonezian a încer
cat să prevină dezvoltarea trafi-

Londra (MF) - Actrița An
gelina Jolie a declarat, mier
curi seara, la premiera bri
tanică a filmului „Alexan
der”, că va merge în Asia 
pentru a vizita zonele devas
tate de tsunami, informează 
SkyNews online.

Deși se afla la premiera fil
mului său, Angelina Jolie a 
preferat să vorbească despre


