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Vremea va fi caldă pentru această Fiul lui Spumă face legea la Deva
„Spumică”, fiul interlopului Spumă, împarte pumni fără ca Poliția să intervină

dimineața la prânz seara
Cornel Bistrean

Deva - Sâmbătă noaptea, o 
firmă de taximetrie din 
județ a lansat apelul de ur
gență. Unul dintre angajații 
societății a fost bătut de 
către Spumică, fiul cunoscu
tului interlop Lucian Sârbu.

Motivul pentru care 
taximetristul a încasat un pumn 
în plină figură este „curajul” 
acestuia de a-i cere fiului lui 
Spumă să-i achite costul tran

sportului. De aceea, odată ajunși 
la destinație, în fața barului 
Reno, din municipiul Deva, 
Spumică l-a tratat cu o mică 
bătaie.

Cel mai important aspect al 
acestui incident rămâne însă in
diferenta Politiei, care, deși 
chemată la locul faptei, n-a 
binevoit să apară. Apelul a fost 
lansat la ora două noaptea, iar 
până la ora cinci dimineața nu 
a apărut nici un polițist. 
Surpinzător este faptul că deși 
atât taximetriștii, cât și dis

pecera firmei respective susțin 
că a fost anunțată Politia, 
ofițerul de serviciu ne-a infor
mat că în noaptea de sâmbătă 
nu a fost primit nici un apel 
legat de incidentul de la Reno.

Cu toate acestea, la fata locu
lui a fost chemată și o echipă 
aparținând unei televiziuni lo
cale, dar care nu a reușit să dea 
nimic pe post, deoarece 
taximetristul în cauză a refuzat 
să facă o mărturisire. Totuși, și 
aceștia afirmă că fiul lui Spumă 
a bătut un taximetrist, iar

Poliția nu a venit la fata locului.
Dincolo de speculațiile 

privind motivele pentru care 
Politia a refuzat să se prezinte 
la fata locului, nu putem să tre
cem cu vederea afirmațiile 
noului șef al Politiei, care a 
garantat că instituția pe care o 
comandă va asigura liniștea 
cetățenilor municipiului Deva.

Iar cel mai șocant aspect al 
acestui caz este faptul că 
Spumică este minor! Să credem 
că Politia se teme de un copil 
de 15 ani?

0 Cheltuielile CJAS Hunedoara pentru 
serviciile medicale spitalicești reprezintă 
69,22% din totalul cheltuielilor sanitare 
ale județului. (I J.)

Phillipe Torreton, per
sonajul principal al îilmului 
„Les rois maudits" qe află la. 
Castelul Corvineștilcfc de la 
Hunedoara, locație unde au loc 
filmările. /p.3j .■

(Fota: Mihai Stan)

Benzina încotro?
Deva (T.S.) - Petrom a decis ca din 

această săptămână să scumpească benzi
na fără plumb cu 150-500 de lei/litru și, 
posibil, și cea cu plumb. Motivația: alin
ierea calității benzinei la, normele eu
ropene. Rafinăriile susțin că’ noua benzină 
are un conținut mai scăzut în sulfi, ceea 
ce presupune costuri mai ridicate de op
erare. Cea mai mare enigmă rămâne lipsa 
unei politici de ieftinire a carburanților în 
condițiile în care, atât dolarul cât și prețul 
barilului pe piața mondială se află în 
cădere liberă. în condițiile în care tran
zacțiile pe piața petrolului se fac în valu
tă Americană, teoria alinierii preturilor la 
euro nu stă deloc în picioare.

Competența-cuvânt de ordine al prefectului
Noul prefect a fost învestit oficial în funcția de conducere

Deva (M.S.) - Noul prefect 
al județului Hunedoara, 
Cristian Vladu, a fost în
vestit oficial în funcție, la 
sfârșitul săptămânii.

Cristian Vladu a declarat, 
imediat după ceremonia de în
vestire, că locuitorii județului 
Hunedoara vor avea „un prefect 
puternic, care va fi în stare să 
pună în aplicare întreg progra
mul de guvernare”.

în opinia sa, legile trebuie re
spectate de către toti cetățenii 
județului. „Legile trebuie re
spectate așa cum simt ele scrise, 
așa cum sunt ele votate. Din 
acest motiv, trag un semnal de

alarmă, începând de acum, tu
turor celor care au probleme din 
acest punct de vedere, inclusiv 

instituțiilor 
statului abili
tate să le pună 
în aplicare”, a 
spus prefectul 
județului. în 
ceea ce privește 
eventuale 
schimbări din 
funcții ale unor 
directori de in

stituții deconcentrate ale statu
lui, prefectul Cristian Vladu a 
menționat că principalul cri
teriu care va sta la baza acesto
ra va fi competența. „Nu pot să

Cristian Vladu

spun dacă vor fi schimbări ma
jore sau nu. Un singur lucru pot 
să afirm, din capul locului, va 
fi promovată doar competenta. 
(...) Nu putem intra în Uniunea 
Europeană decât cu competentă 
și cu oameni care știu să lucreze 
la acel nivel”, a spus Cristian 
Vladu.

El nu a exclus posibilitatea ca 
anumite funcții să fie ocupate de 
persoane care nu sunt angajate 
politic.

La învestirea noului prefect 
au luat parte ministrul muncii, 
Gheorghe Barbu, parlamentari, 
conducători ai instituțiilor stat
ului, șefi ai partidelor politice 
din județul Hunedoara.

PUR rămâne la 
guvernare

București (D.I.) - Repre
zentanții Partidului Uma
nist din România au anun
țat, sîmbătă, după ședința 
Biroului Permanent că PUR 
rămâne la guvernare, dar 
renunță la posturile de pre
fect. Cel puțin deocamdată, 
partidul condus de Voicules- 
cu nu dorește să determine 
înlocuirea celor doi 
președinți ai Camerelor Par
lamentului. Azi, președin
tele PUR va avea discuții cu 
premierul pentru a analiza 
posibilitățile ca acest par
tid să dețină alte posturi în 
administrația locală.

Legea șomajului ar putea fi modificată

Deva (M.S.) - Cuantumul 
indemnizației de șomaj ar 
putea fi modificat din anul 
2006.

Ministru] Muncii și Solida
rității Sociale, Gheorghe Barbu, 
a declarat că Legea șomajului ar 
putea fi modificată la capitolul 
referitor la indemnizația de 
șomaj. Astfel, pe lângă valoarea 
prevăzută acum de lege, la in
demnizația de șomaj ar mai 
putea fi adăugată o sumă care 
să tină cont de salariul pe care

persoana în cauză l-a avut în pe
rioada în care a lucrat, până la 
concediere. în calcul se va lua și 
durata de cotizare la bugetul 
asigurărilor de șomaj. „îmi 
doresc să reușesc, cu majoritatea 
parlamentară pe care o avem, să 
propunem, ca pe lângă indem
nizația fixă, care este astăzi de 
75 la sută din salariul minim pe 
economie, să mai existe o parte 
de plată, adaos la această indem
nizație, în funcție de salariul 
avut și în funcție de perioada de 
cotizare”, a spus ministrul. (Foto: Tralan Mânu)

FCCIP Deva a câștigat la scor primul meci din 2005, 
învingând cu 5-1 pe MGA Domnești./p7
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El Uciși în explozie. Șapte militari ameri
cani au fost uciși la Bagdad, în urma 
exploziei unei bombe la trecerea vehi
culului blindat la bordul căruia se aflau. 
Este vorba despre cel mai mare număr 
de militari americani uciși într-un sin
gur atac de la atentatul comis, luna 
trecută, împotriva bazei militare de la 
Mosul, soldat cu moartea a 14 per
soane. /■

La guvernare, dar fără prefecți
Partidul Umanist a anunțat că rămâne la guvernare, dar renunță la funcțiile de prefect

0 Desemnat. Președintele SUA, George 
W. Bush, l-a nominalizat pe Robert Zoel
lick, actualul reprezentant american pen
tru Comerț, în funcția de adjunct al se
cretarului de Stat. „Condoleezza Rice și 
Bob Zoellick vor forma una dintre cele 
mai puternice și competente echipe în 
domeniul politicii internaționale din în
treaga istorie a țării noastre", a spus 
Bush.

Atac greșit direcțional
Bagdad (MF) - Armata americană a gre

șit ținta unui atac cu bombă, care s-a sol
dat cu moartea a cel puțin cinci persoane 
aflate într-o locuință din nordul Iraku
lui, relatează AFP.

Ieri, forța multinațională și-a exprimat 
„regretul profund” pentru moartea unor 
persoane probabil nevinovate, în atacul 
de sâmbătă. O bombă de 250 de kilograme 
a fost lansată asupra unei locuințe din 
Mosul, dar „casa nu era ținta vizată de 
bombardament”, a precizat armata, adău
gând că operațiunea viza o presupusă lo 
cație a rebelilor, situată în apropiere.

Un purtător de cuvânt militar a decla
rat că cinci persoane au murit, iar un res
ponsabil al unui centru de securitate ame- 
ricano-irakian a afirmat că bombarda
mentul s-a soldat cu cel puțin 13 morți, 
însă această informație nu a putut fi con
firmată.

în plus, un militar american a fost u- 
cis, ieri, la Bagdad, în expozia unei bom
be, a anunțat armata americană.

București (MF) - Partidul 
Umanist a anunțat că rămâ
ne la guvernare, dar renunță 
la funcțiile de prefect, aceas
tă decizie fiind luată sâmbă
tă de Biroul Permanent al 
partidului.

Potrivit unui document adop
tat de forul de conducere al uma
niștilor, intitulat „Apel la stabili
tate”, PUR consideră că un Gu
vern „de esență democrată și re
formistă”, învestit în urmă cu 
doar câteva zile, „trebuie lăsat 
să lucreze în liniște” și afirmă 
că participarea sa în Guvern are 
„ca scop principal stabilitatea 
politică a țării, sprijinirea clasei 
de mijloc și a capitalului autoh
ton”.

„Interesul național”
în documentul PUR se amin

tește că România va semna în 
aprilie Tratatul de aderare la 
UE, umaniștii considerând că 
acest eveniment trebuie să un
ească. De asemenea, se arată că 
PUR cheamă toate forțele politi
ce parlamentare la urmărirea 
„interesului național”, apreciin- 
du-se că, în realizarea coaliției 
de guvernare, Alianța PNL-PD, 
asemeni PUR, „nu a făcut un act 
imoral, ci o înțelegere politică 
absolut necesară, determinată de 
nevoia de stabilitate politică”.

Potrivit documentului, Biroul 
Permanent al PUR îl mandatea
ză pe președintele Dan Voicules- 
cu să asigure de comun acord cu

premierul Călin Popescu Tări
ceanu „o formulă de guvernare 
stabilă și eficientă”.

Referitor la posibilitatea ca a- 
leșii locali ai PUR să treacă de 
partea Alianței, în județele în ca
re aceștia au înțelegeri cu PSD, 
Voiculescu a precizat că „toate 
acordurile Partidului Umanist 
sunt ferme” și nu pot fi schimba
te „decât dacă se schimbă condi
țiile fundamentale” care au dus 
la semnarea lor.

Nu-și modifică votul
Președintele PUR, Dan Voicu

lescu, a declarat că umaniștii 
nu-și pot retrage votul privind 
alegerea președinților Camerei 
Deputaților și Senatului decât în

măsura în care apar „elemente t 
majore, perturbatorii”, în condi
ții normale PUR nemodificându- 
și votul acordat.

întrebat despre posibilitatea 
revocării președinților celor do
uă Camere, președintele Voicu
lescu a arătat că PUR a dat o 
dată un vot în Parlament, atunci 
când au fost aleși șefii Camerei 
Deputaților și Senatului - 
an Năstase, respectiv Ni 
Văcăroiu.

Președintele PUR, Dan V 
lescu, a opinat totodată că
„normal” și „benefic pentru de
mocrație” ca în Senat și Cameră 
să existe lideri de o culoare po
litică, iar Guvernul să aibă altă 
culoare politică, având în vedere 
echilibrul politic.

Palestinienii s-au prezentat la urne
Ei îl aleg pe succesorul fostului președinte Yasser Arafat

Militari americani în timp ce păzesc un 
Spital din Mosul. (Foto: EPA)

Ramallah (MF) - Scrutinul 
pentru desemnarea succeso
rului fostului președinte al 
Autorității Palestiniene, 
Yasser Arafat, a început ieri 
în Cisiordania și Fâșia Gaza.

Secțiile de vot s-au deschis 
ieri, la ora locală 7:00 și urmau 
să se închidă la ora 19:00.

Circa 1,8 milioane de pales
tinieni în vârstă de peste 18 ani 
au dreptul să participe la acest 
scrutin, conform cifrelor comu
nicate de Comisia Electorală 
Centrală palestiniană.

învingătorul va fi ales pentru 
un mandat de patru ani, care 
poate fi reînnoit o singură dată.

Liderul Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, Mahmud 
Abbas, în vârstă de 69 ani, can
didat al Fatah, este considerat 
marele favorit, devansându-i cu 
mult pe ceilalți șase candidați 
înscriși, printre care indepen
dentul Mustafa Barghuthi, în 
vârstă de 51 ani.

Miza acestor alegeri este relu
area negocierilor de pace cu Is
raelul, blocate de patru ani, în

Mahmud Abbas •it/Fbto: ^PA| Mustafa Barghuthi (Foto: epa.

cadrul fixat de foaia de parcurs, 
planul internațional de pace pen
tru soluționarea conflictului, ca
re prevede crearea unui stat pa
lestinian în acest an.

Abbas a subliniat deja că da
că va fi ales, va începe cât mai 
repede negocieri cu Israelul.

Considerat un moderat, el a 
riscat să-și atragă antipatia radi
calilor, cerând încetarea Intifa- 
dei armate.

Radicalii islamiști din Hamas 
și Jihadul Islamic au făcut apel 
la boicotarea alegerilor.

Acord de pace final pentru Sudanul de Sud
Actul de la Nairobi a pus capăt conflictului declanșat acum 21 de ani

Nairobi (MF) - Vicepreșe
dintele sudanez Aii Osman 
Taha și liderul rebelilor din 
cadrul Armatei pentru Eli
berarea Sudanului (SPLA), 
John Garang, au semnat 
ieri, la Nairobi, acordul final 
de pace care pune capăt 
celui mai îndelungat conflict 
din Africa.

Taha și Garang au semnat a- 
cordul în cadrul unei ceremonii 
oficiale desfășurate pe stadionul 
din Nairobi, în prezența a nume
roși șefi de state și de guverne

din Africa, dar și a reprezentan
ților comunității internaționale. 
Printre aceștia a figurat și secre
tarul de Stat american, Colin Po
well.

Acordul a fost contrasemnat 
de președintele kenyan Mwai Ki
baki și omologul său ugandez 
Yoweri Museveni, președintele 
Autorității Regionale intergu- 
vernamentale pentru Dezvoltare 
(IGAD), organizația celor șapte 
țări care a organizat medierea în 
procesul de pace.

Acordul de la Nairobi a pus 
capăt unui conflict declanșat în

urmă cu 21 de ani.
Războiul, care a izbucnit în 

1983, când SPLA, formată în par
tea de sud a țârii, majoritar creș
tină și animistă, s-a revoltat îm
potriva arabo-musulmanilor din 
nord. Conflictul s-a soldat cu 1,5 
milioane de morți și patru mili
oane de refugiați.

Acordul nu aduce pacea pe în
treg teritoriul Sudanului, unde 
un alt conflict a izbucnit în fe
bruarie 2003, în Darfur (vest). 
Mai mult de 70.000 de persoane 
au murit și 1,6 milioane s-au re
fugiat.

AIEA în Iran
Teheran (MF) - Iranul a 

autorizat accesul inspecto
rilor Agenției Internațio
nale a Energiei Atomice 
(AIEA) la instalațiile mili
tare de la Parchine, pentru 
a dovedi că afirmațiile Sta
telor Unite simt false, a a- 
nunțat ieri purtătorul de 
cuvânt al Ministerului de 
Externe, citat de AFP.

„Nu este vorba despre 
o inspecție la instalațiile 
militare de la Parchine. 
AIEA ne-a solicitat permi
siunea de a recolta probe 
de sol din zona Parchine, 
în urma afirmațiilor făcute 
de Statele Unite și de al
ții”, a subliniat Hamid Re
za Assefi.

Șeful AIEA, Mohamed 
ElBaradei, a declarat mier
curi că agenția ar putea e- 
fectua inspecții la instalați
ile militare de la Parchine.

„Important este să ne 
asigurăm că acolo nu ex
istă materiale nucleare”, a 
subliniat el.

Recent, un responsabil 
american de rang înalt a 
declarat că testele efectu
ate asupra explozibililor de 
mare putere la Parchine 
„ar putea avea legătură” 
cu armele nucleare.

Iranul a dezmințit acu
zațiile, afirmând că progra
mul său nuclear are un ca
racter strict civil, însă Sta
tele Unite doresc ca mem
brii Consiliului de Securi
tate ONU să impună sanc
țiuni autorităților de la Te
heran.

Schimburi de focuri
Banda Aceh (MF) - Schimburi de focuri 

s-au înregistrat la Banda Aceh ieri, iar 
un atac cu bombă a fost comis într-o zonă 
în care acționau membrii echipelor uman
itare, relatează CNN.

Schimburile de focuri au fost sem
nalate lângă biroul ONU ieri dimineață, 
însă nu s-au soldat cu victime.

Atacurile, pe care poliția le atribuie re
belilor, atrag atenția asupra riscurilor la 
care sunt expuși membrii echipelor de 
salvare străine, care încearcă să ajute 
populația afectată de valurile seismice.

Ofițerii care asigurau paza locuinței 
adjunctului șefului poliției din Aceh au 
fost țintele atacului, sediul misiunii ONU 
nefiind vizat.

Purtătorul de cuvânt al PAM, Mike 
Huggins, a declarat că organizația nu con
sideră incidentele drept o amenințare și 
a adăugat că nu există indicii clare care 
să ateste implicarea rebelilor. Președintele kenyan Mwai Klbaki (stânga) îi strânge mâna liderului rebelilor din cadrul Armatei pentru 

Eliberarea Sudanului, John Garang. în mijloc, președintele ugandez Yoweri Museveni. (Foto: epa)

Divizie mobilizată 
la Bagdad

Bagdad (MF) - Divizia 82 
aeropurtată a armatei americane 
a fost mobilizată în cartierul 
Haifa, considerat un fief al rebe
lilor sunniți din Bagdad.

în săptămâna Crăciunului, 
parașutiștii au fost staționați în
tr-un palat situat în apropierea 
bulevardului Haifa, iar sectorul 
a fost securizat, în cadrul unei 
operațiuni cunoscute sub nu
mele de „Field of Dreams”.

„Scopul operațiunii era asig
urarea securității palatului, care 
va servi drept bază peptru 
lansarea de acțiuni împotriva're
belilor”, a explicat sergentul 
Michael Cooper.

Divizia 82 a fost staționată în 
perioada septembrie 2003-martie 
2004 la Fallujah și Ramadi.

La 19 decembrie, trei membri 
ai Comisiei Electorale irakiene 
au fost uciși în cartierul Haifa, 
iar cu trei luni mai devreme, un 
vehicul american Bradley a fost 
distrus de o bombă artizanală, 
în aceeași zonă.

Cartierul Haifa este considerat 
un bastion al susținătorilor lui 
Saddam Hussein și ai iordanian
ului Abu Mussab al-Zarqawi.
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0 Cenaclul literar-artistîc „Palia Expres’ 
din Orăștie, își va relua activitatea la 
sfârșitul lunii ianuarie, după o destul de 
lungă întrerupere. Conducătorul cena
clului, scriitorul loan Vasiu, ne-a declarat 
că întâlnirile vor avea loc la Restauran
tul „Boema’ din localitate. (D.l.)

Balada sincerei 
iubiri... de dolanl 
Tiberiu Stroia
EMAIL tiberiu.stroia@informmedia.ro

VJ telenovelă politică en-gros s-a abătut 
asupra românilor, în acest sfârșit de 
săptămână. La episodul-’pilot" era să 
facem infarct cu toții. Fostul marinar, actu
al președinte Băsescu, își dă arama pe 
față. După ce îl ademenește, cu ajutorul 
privirii sale spre nicăieri, pe neprihănitul 
PUR, și își satisface poftele de putere, îi 
dă cu flit. Cel puțin așa a dat de înțeles, 
plângând cu sughițuri,, Voiculescu și 
acoliții săi-.
A
In realitate lucrurile au fost foarte simple. 

Voiculescu și partidul său iubesc ciolanul. 
Iar șugubățul Băsescu a știut asta. De 
aceea, atunci când PUR-ul s-a văzut cu 
sacii-n căruța guvernării și a mai cerut o 
bucată din ciolan, a primit o lovitură peste 

„. degete. Și a fost amenințat cu aruncarea-n 
stradă. Iar Voiculescu a cedat.

Nu știu în ce măsură întâiul între PUR-i 

a reușit să ne convingă cu textele sale 
despre interesul național. Cert este însă 
un lucru. Că PUR-ul nu va mai emite nici 
o pretenție. Va sta liniștit la masa guver
nării așteptând să fie servit cu resturi. Și 
că, va ridica fustița, ori de câte ori, mari
narul va dori să abuzeze de ceva PUR.

Oana (24 ani) și 
Nicu Iștoc (32 de 
ani) au spus 
sâmbătă „DA!” în 
fața Domnului și al 
ofițerului stării 
civile. Nicu este 
alpinist utilitar, iar 
Oana este econo
mistă. Pe amândoi 
însă i-a unit pasi
unea comună pentru 
parașutism, ambii fi
ind campioni națio
nali și membri în 
lotul județean de 
parașutism. După 
luna de miere, tine
rii vor pleca în 
Noua Zeelandă, uncie 
Nieu are contract ca 
alpinist.

(Foto: Traian Mânu)
A...

Moreau și Depardieu la Hunedoara
„Les rois maudits” este o ecranizare liberă care nu respectă în totalitate adevărul istoric
Loredana Leah
E-MAIL: loredana.leah@informmedia.ro

Hunedoara - între zidurile 
castelului cuceritorii trec 
prin foc și spadă spre delici
ul celor prezenți.

Cavaleri în armuri sunt ur
cați pe bidivii nervoși gata de 
atac, dar vocea regizorului 
oprește filmarea pentru ultima 
dublă. Zecile de soldați, țărani și 
chiar cavaleri anonimi sunt 
tineri hunedoreni, iar eroii prin
cipali - vestiți actori francezi 
care filmează în orașul de sub 
munte o producție pentru tele
viziunea franceză.

O poveste istorică după cele
brul roman „Les rois maudits”

al scriitorului francez Maurice 
Druon. Aventura care a readus 
aerul secolului XIV în Castelul 
Corvineștilor și ceva bani în 
buzunarul lor a început în 11 
noiembrie și se va termina în 25 
ianuarie.

Phillipe Torreton are rolul 
principal în scenele filmate la 
Hunedoara el reprezentând figu
ra regelui Filip al IV - lea, per
sonaj în jurul căruia se 
desfășoară întreaga acțiune.

Personajele interpretate de 
Jeanne Moreau și Gerard De
pardieu constituie capul de afiș 
al filmului regizat de Josee 
Dayan. Filmul „Les rois mau
dits” este o miniserie de cinci 
episoade a câte 90 de minute 
fiecare.

Este o poveste despre eveni
mentele care au marcat cele 
șapte generații de regi francezi 
după blestemul pe care Jacques 
de Molay l-a aruncat asupra lor, 
la începutul secolului al XIV- 
lea.

Filmul va apărea pe postul de 
televiziune France 2. Directorul 
Muzeului Castelul Corvineștilor, 
Nicolae Cerișel, este foarte 
mulțumit de faptul că arhitec
tura castelului atrage din ce în 
ce mai multe proiecte aici.

„Este bine și pentru comuni
tatea locală și pentru oraș. 
Acum era o perioadă moartă din 
punctul de vedere al afluenței 
vizitatorilor, iar aceste filmări 
au picat cum nu se poate mai 
bine”, afirmă Nicolae Cerișel.

Secvență din timpul 
filmărilor de la Castel.20 milioane euro 

pentru Valea Jiului
Petroșani (I.J.) - Din cei 5134 de mineri 

care vor fi disponibilizați în acest an, peste 
1.500 de mineri sunt de la Compania Națio- 

- nală a Huilei Petroșani. Toți disponibilizații 
vor beneficia de salarii compensatorii, de
clară Vasile loan Savu, președintei^ LSMVJ. 
Cele două programe care vin în sprijinul 
minerilor presupun continuarea derulării 
unor programe de finanțare cu Banca Mon
dială. Unul dintre acestea a fost prelungit 
cu un an, până în iulie 2006. Este vorba 
despre circa 16 milioane dolari, sprijin pen
tru întreprinzători și managementul cen
trelor de afaceri sub formă de microcredite. 
„Cu acești bani urmează să se înființeze cen
tre cu spații de afaceri în zonele miniere, 
asigurându-se și servicii manageriale. în 
plus, se vor acorda stimulente financiare 
pentru dezvoltarea comunităților miniere”, 
mai spune Savu. Banca Mondială a mai fi
nanțat un program, în valoare de 120 mi
lioane dolari, pentru susținerea sectorului 
minier. Special pentru Valea Jiului se va 
pregăti un proiect-pilot, de circa 20 milioane 
euro, destinat creării de locuri de muncă.

Cred că face jocul PSD 
- ului. Când este 

nevoie să voteze alături 
de ei, o face. Nu sunt 
nici în car nici în 
căruță și acum vor trece 
la negocieri pentru se
cretarii de stat și pentru 
regiile din țară. Au ales 
cea mai bună soluție 
pentru ei.
SCLESINGER, 
Pensionar, Deva

UL* Ce credeți despre faptul că PUR a rămas la guvernare? ■ ’■

PUR-ul nu avea altă 
soluție, pentru că 

dacă ar fi ieșit de la gu
vernare ar fi dispărut 
de pe scena politică 
românească. Sunt niște 
oportuniști și au ales 
ciolanul. Nu aveau altă 
soluție, și așa încă își 
pot urmări propriile in
terese.
Ioan Simina, 
Maistru, Petroșani

Kii pare rău că s-a 
juns la această 

soluție. Dacă doreau 
credibilitate în ochii 
alegătorilor ar fi trebuit 
să renunțe la guvernare. 
Nu sunt un partid credi
bil și ar fi fost bine să 
se fi organizat alegeri 
anticipate pentru 
lămurirea situației.
Petru VArcuți, 
Economist, Deva

PUR-ul urmărește să-și 
atingă scopul și în 

momentul în care ar fi 
renunțat la guvernare, 
propriile lor interese nu 
ar mai fi avut sorți de 
izbândă. Mai are niște 
reprezentanți care pot 
exercita o anumită in
fluență în lumea 
politică.
Daniel Țârlea, 
Constructor, Deva

Cred că a ales cea mai 
bună soluție, atât 

pentru noi cât și 
pentru ei ca partid. în 
acest fel s-au limpezit 
într-o anumită măsură 
apele din politica 
românească și s-a ajuns 
la stabilitate. Nu mai 
era nevoie de tot tam- 
tamul alegerilor.
Cleșiu Horia, 
Economist, Deva

Eliberarea 
rovlnietei

Deva (Ț.S.) - începând de 
mâine, persoanele fizice și 
juridice care plătesc inte
gral tariful de utilizare a 
rețelei de drumuri națio
nale în stațiile Petrom, 
Rompetrol și Mol vor avea 
nevoie numai de certifica
tul de înmatriculare sau 
cartea de identitate a au
tovehiculului.

La solicitarea Companiei 
Naționale de Autostrăzi și 
Drumuri Naționale din Ro
mânia, Ministerul Finanțe
lor Publice a aprobat ca so
cietățile care distribuie ro- 
viniete să elibereze bon fis
cal sau chitanță, care trebu
ie păstrate de utilizator, în 
copie sau original, pentru a 
face dovada plății la o ve
rificare ulterioară în trafic.

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:loredana.leah@informmedia.ro
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1889 - A murit soprana Haricloa DarclSe (Hartu- 
lari) (n.10.06.1860)
1996 - S-a născut matematicianul Grigors C. 
Moisil, imul dintre promotorii introducerii tehnicii 
de calcul in tara noastră (m. 21.05.1973)
1493 - S-a născut, Ia Sibiu, Nicolaus Olahus, 
umanist si istoric de faimă europeană (m. 1568) 
1957 - A murit Gabriela Mistral, poetă laureată a 
Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 1945 
(„Semețele morții”, „Dezolare”, „Tăcerea pădurii”) 
(n. 7.04.1889)
1971 - A murit celebra creatoare de modă 
Gabrielle (Coco) Chanel (n. 19.08.1883)
1883 - S-a născut prozatorul și dramaturgul Ale
xei N. Tolstoi („Calvarul”, „Copilăria lui Niki
ta”,,,Ivan cel Groaznic”) (m. 1945)

Mănăstirea Prislop, unu] dintre 
centrele de referință ale ortodoxiei 
românești. (Foto: Balan Mânu)

Energie electrică:
Se întrerupe energia electrică:
08.30-15.00 Deva, Str. M. Eminescu, bl. 18,19 
și Stația PECO

Gaz:
Sunt programate următoarele întreruperi de gaz 
metan în Deva:
09.00-12.00 Str. G. Enescu, bl.4, sc. A 
12.00-15.00 Str. G. Enescu, bl.3, sc. A și C 
09.00-12.00 Str. G. Enescu, bl.2, sc. A, B și C 
09.00-13.00 Str. G. Enescu, bl. 37, sc. A 
09.00-12.00 Str. Horia, bl. 88, sc. B 
09.00-15.00 Cart. Progresul, bl? D, sc. A, B, C 
09.00-13.00 Cart. Progresul, bl. B, sc. B și D

Apa:
în Deva sunt planificate următoarele opriri: 
08.00-15.00 P.T. 6, zona înaltă a blocurilor 
de pe Decebal

Str. V. Babeș
Str. Pescărușului
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7:00 Jurnalul TVR. Sport. 7:00 Știrile PRO TV. Sport. 
Meteo. Ce se întâmplă 
doctore?

21 mart.-20 agr.
Sunteți hotărât și îndrăzneț. Aveți șanse să faceți 
schimbări importante. în special pe plan profesional și 
în afaceri.

21 apr.-20 mal_____________ _____ _ _____ ;
Aveți un succes nesperat în afaceri șl pe plan social. 
Colaborările merg foarte bine Iar partenerii dumneavoastră 
vă ajută.

Sunteți îndrăzneț și cu spirit de inițiativă. Ziua e bună 
pentru călătorii. Veți avea satisfacții pe plan social și fi
nanciar.

21 Iun,-20 Iul,
Activitatea profesională e încununată de succes, grație 
ambiției și îndrăznelii dv. Rezolvați cu ușurință toate pro
blemele.

21 lul.-2Q aug. _ __________________________
0 dispută cu o femeie mai in vârstă din familie vă dă de 
gândit. Ar trebui să vă gândiți dacă aveți e atitudine 
corectă față de ceilalți.

21 au£.-20 sept. _____ ' ■ ’ . ;
E posibil ca o întâlnire de afaceri să nu meargă conform 
așteptărilor. Nu vă descurajați! Puteți petrece clipe plăcute 
cu persoana iubită.

21 sept.-20 oct._____________ ______________ '
Relaxați-vă, chiar dacă aveți multe de făcut. Prudență la 
cheltuieli. Cunoașteți pe cineva care vă poate schimba 
planurile de viitor.

21 oct.-20 nov._______________ _________________
Nu e momentul începerii de noi activități. E posibil să nu 
găsiți cele mai bune soluții și să fiți dezamăgit. Sunteți 
visător și neglijent.

21 nyMHMy -~
Atenție pe ce cheltuiți banii, ca să nu vă certați cu 
partenerul. Dați mai multă atenție activității profesion
ale, nu exagerați cu îndrăzneala.

I
I

t
»

I

$
»

Soluția integramei din numă

rul precedent: L - R - R - S

- FILAMENTE - CUZA - ORB

- LUME - STA-RA-STELE

- LINIE - SUC - CANIȘ - CL

- BIRT - PRII - A - IUBIT - 

P - Rl - NET - OS - SPE

CIALA - STOC - ELAN - ATA- 

TA - IRIS

POLIȚIE - 955

21 dec.-20 lan.________ _
Probabil că partenerul de viață nu vede cu ochi buni in- ’ 
tenția dv de a demara noi activități. Fiți realist, stabilițl- 
vă prioritățile.

POMPIERI - 981

OJ.P.C. HD - 214971

AGENȚIA C.F.R. - 212725

AMBULANȚA - 961

21 ia -20 febr.
Depășiți dificultățile cu ușurința și aveți succes pe toate 
planurile. Aveți noroc, mai ales la examene. Familia ace 
nevoie de atenția dv.

21 fetor-20 mart. _______ _______________
Ca să depășiți dificultățile, ar fi bine sa țineți seama de 
sfaturile unei rude vârstnice. Deși n-aveți bani, poate ple
cați într-o călătorie.

Meteo
7:45 Agenția 2 fără un sfert 

Emisiune matinală
8:45 Desene animate: Yo - 
EIGi-Ohl

9:15 Corect I 
9:20 C ta minute de cultură 
9:30 Teleshopping

10:00 Suiprize, surprize. Emi
siune de divertiment 
prezentată de Andreea 
Marin

12:30 Teleenddopedia 
13:30 Desene animate: Famil

ia lepurilă
14:00 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo 
14:30 Teleshopping 
15:00 Pro Patria. 
1530 Kronica. Emisiune în

limba maghiară 
16:55 Sănătate pentru toți.

Prezintă dr. Daniela Saf- 
ta 

17:25 Viața cu Bonnie. 
18:00 Portul miracolelor. Cu 
0 Antonio Fagundes 

18:50 Sport PRO 
19:00 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo

9:10 Omul care aduce 
cartea. Cu: Dan C. 
Mihăilescu

9:15 Tânăr și neliniștit Cu:
0 Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson 

10:15 Jandarmul se însoară
13 (comedie, Franța, 1971) 

12:00 Numai unchi să nu fii 
12:30 Zâmbete într-o pastilă 
133» Știrile PRO TV. Sport. ' 

Meteo
13:45 Cu Grivei la tribunal 
16:00 Tânăr și neliniștit Cu:

0 Eric Braeden 
1745 Teo. Bucurie, veselie și 

mult râs la o emisiune 
la care se vorbește nu
mai despre subiecte se
rioase, dar așa cum nu
mai Teo știe. Un singur 
invitat e permanent în < 
fiecare după-amiază, în ’ 
cafeneau iui Teo și i 
acesta este domnul 
Umor

19:00 Știrile PRO TV. Sport.

7:00 Obervator. Cu: Sanda 
Nicola

8:00 0 excursie de neuitat
H(aventuri, SUA, 1998). 

Cu: Margot Finley, Bren
dan Fletcher, Paul Gia- 
matti, Julie Hagerty.

10:00 în gura presei 
10:30 Benny Hill 
11:00 Concurs interactiv. Emi

siune în cadrul căreia 
poți deveni milionar în 
câteva minute

12D0 Sue Thomas 
13:00 Observator. Cu: Simona

Gheorghe
13:45 Reîntâlnire cu Jeannie 

u (comedie, SUA, 1991).
16:00 Observator. Sport. Me

teo
16:45 9595-Teînvață ce să 

fad
1745 Vivere- A trăi cu pasi-

0une (Italia, 2002). Cu: 
Edoardo Costa, Giorgio 
Ginex, Edoardo Velo, 
Giuditta Saltarini, Loren
zo Ciompi, Donatella 
Pompadur, Elisabeta De 
Palo

19:00 Observator. Sport.

530 Poveștiri adevărate (re
luare)

6:00 Ricky Martin la Otro 
rollo (reluare)

7:00 Cristina Show: Scan
dalul Niurica și Juan Os
orio (reluare)

8:15 Ciocolată cu piper (relu- 
0are)

9:15 Al șaptelea cer
0 (reluare) 

10:15 Prizoniera (reluare)
* 1130 Fetele Gilmore

0 (reluare)
1230 Peria, cărările iubirii.
“Cu: Aracely Arambula, 

Jorge Salinas, Gabriel 
Soto, Daniela Romo, 
Rafael Amaya, Diana 
Golden

1330 Numai iubirea
0 (relua re)

1430 Pisica sălbatică 
15:45 Pădurea blestemată.

0C u: Edith Gonzalez, 
Gabriel Soto, Adamari 
Lopez, Jaime Camil, Lud- 
wika Paleta

1730 Poveștiri adevărate 
17:55 Vremea de acasă 
18:00 Gilanas.

2ft00 The beast - Reporteri și 
^investigații. Cu: Frank 

Langella, Elizabeth 
Mitchell, Jason Gedrick, 
Peter Riegert. Regia Mi
mi Leder.

21 DO Ochiul magic.
2200 Talk-show: Vorbe des

pre fapte. Moderatorul 
emisiunii Marian Voicu 
a absolvit Universitatea 
Politehnica lași și Facul
tatea de Științe Eco
nomice lași 1998.

23:00 Jurnalul 1VR. Sport. 
Meteo. Emisiune infor
mați

23:30 Nocturne. Modele sau 
absența lor. Invitat Dan 
Gri gore

030 Fata pe care o visezi
H (dramă, SUA 1996). Cu: 

Winona Ryder, Lukas 
Haas, John C.Reilly, 
James LeGros.

2:00 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo (reluare)

20:15 Formula moiți
S3 (acțiune, SUA 1995). 

Panica pune stăpânire 
pe marile orașe din 
SUA după ce o 
maimuță africană îm
prăștie bacilul mortal al 
cumplitei boli ebola. 

2220 Divertisment Vacanța 
Mare

23:00 Știrile PRO TV. Sport. 
2345 Ele spionează (acțiune,

13 SUA, 2002). Cu: 
Natasha Henstrige, 
Kristen Miller, Natashia 
Williams, Carlos Jacott, 
Jamie Iglehart. Regia: 
Reza Badiyi,Chuck 
Bowman 

045 lestrim tivi. Prezen
tator George Vintilă 

1:15 Știrile PRO TV. Sport
Meteo

2:15 Divertisment Vacanța 
Mare

2:45 Ele spionează
13 (acțiune, SUA 2002)

20:15 Umbre străine
O(dramă, SUA 1990). 

Bazat pe o experiență 
adevărată, filmul 
prezintă povestea unui 
cuplu care este pe 
punctul de a-și împlini 
visul vieții lor, aceia de 

a se muta într-o su
perbă casă victoriană în 
San Francisco.

22:15 Observator. Sport. Me
teo. Cu: Letiția Zaharia 

s 2245 Matrix: Amenințare 

...teroristă (thriller, SUA 
'"2003). Cu: James Den

ton, Kelly Rutherford, 
Mahershalalhashbaz Aii, 
Anthony Azizi

2345 în gura presei (reluare) 
0:15 Sue Thomas 
1D0 Concurs interactiv. E- 

misiune în cadrul căreia 
poți deveni milionar în 
câteva minute

2:00 Observator. Sport

2 (MX) Rubi. Cu: Barbara 
0Mori, Eduardo Santama- 

rina, Ana Martin, Jaque- 
line Bracamontes, Se
bastian Rulli. Josefina 
Echanove, Antonio 
Medelin

21 DO Prizoniera 
Ciocolată cu piper. Cu: 
Murilo Benlcio, Mariana 
Ximenes, Marcello No- 
vaes, Osmar Prado, Lilia 
Cabrai, Priscila Fantin 

23D0 Extravaganta Anastasia. 
Cu: Norkis Batista, Juan 

“Pablo Raba, Kiara, Hilda 
Abrahamz, Dora Maz- 
zone, Saul Marin, Lu
ciano D'Alessandro, 
Crisol Carabal, Gustavo 
Rodriguez, Mayra Ale
jandra

‘ 0:15 îngerul nopții. Cu: Ce- 
0sar Evora, Angelica 

Rivera, Jorge Salinas, 
Alejandra Barros

7:00 Televiziunea, dragostea 
mea (reluare)

8:00 Teleshoping
8:30 Două roți 
9:00 Poftă bună 
930 întoarcerea In Paradis 

10:30 Vinul și viața 
11:30 Cinci minute de cultuiă 
11:45 Pasiuni 
1240 Euro-dispecer (reluare) 
1245 Farmece (reluare) 
1330 Teleshoping 
14:00 Simba junior merge La 

0New-York
1430 Școala micilor vrăjitoare 
15:00 împreună In Europa. 
16:00 Sâmburele de adevăr 
1630 dna minute de cultură 
1645 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo 
17:00 Rebelii 
17:55 Euro-dispecer 
18:00 Jurnalul Euronews pen

tru România 
18:15 Cinci minute de cultură 
1830 Zestrea românilor 
19D0 Fotbal In sală: Med din 

Campionatul Național: 
Silvanus Reșița - AFC 
Bodu. Transmisiune di
rectă

2030 Filmul festivalului de 
team dask, Arad, 
2005. Viața culturală a 
Aradului este prezentată 
prin prisma eveni
mentelor teatrale din 
festival

2130 Jurnalul TVR. Sport.
Meteo

22D0 Jurnalul Euronews pen
tru România

22:15 Secrete bine păzite 
’* (dramă, Franța, 2002).

Cu: Georges Corraface, 
0;10 Districtul. Cu: Craig 
“T. Nelson, Janie Brook, 

Lyne Thigpen, Roger 
Aaron Brown, Sean Pa- 
trik Tomas. Regia: Terry 
George. Polițistul Jack 
Mannion este numit șef 
în capitală. Evident, unii 
dintre subalternii săi de 
la Washington nu sunt 
prea mulțumiți de noul 
lor șef

7:00 Teleshoping
730 Ministar
7:55 Sport cu Florentina 
fcJQ Dragoste șl putere. Cu: 
“Susan Flannery, John 

McCook, Ronn Moss 
(reluare)

830 Sunset Beach
9:30 Roseanne. Cu: John 

0Goodman 
10:00 Kenski Show (reluare) 
10:55 Clip art
11 DO Monica. Prezentatorea 

emisiunii este Monica 
Puiu (reluare) 

12:00 Totul este relativ 
12:30 Teleshopping 
12:55 Bani la greu 
13:25 Roseanne.
13:50 Teleshopping 
14:25 Sunset Beach 
15:20 Focus.
15:25 Dragoste și putere 
15:50 Camera de râs. Emi

siune de divertisment 
16:30 Tilică, steluță de dne- 

0ma
16:50 Kenski Show. Cu lonuț 

Chermenschi
18:00 Focus. Sport. Meteo. 
19:00 Monica

20300 Real Tv. RealTV este 
prezintă fără cenzură în
tâmplări adevărate de 
lecrezut din întreaga 

lume.
21.<30 Dincolo de limite. Din

colo delimite este cea 
mai dramatică și 
cuprinzătoare serie de 
documentare difuzate 
vreodată pe micile 
noastre ecrane.

z2:0u irăsnițiîn NATO 
2230 Focus Plus. Cu:Silvia

Ticula
23:15 Suflete dezgolite

13(thriller, SUA, 1995). Cu: 
Pamela Anderson, David 
Wamer, Dean Stockwell 
Regia: Lyndon Chub
buck. Mister, dragoste, 
momente de suspans și 
nu în ultimul rând per
sonajul feminin inter
pretat de atrăgătoarea 
Pamela Anderson

IDO Focus plus. Sport

8:00 Orele (dramă, SUA 
02002). Cu: Nicole Kid

man, Julianne Moore, 
Meryl Streep, Stephen 
Dillane, Miranda 
Richardson. Regia: 
Stephen Daldry 

10:00 Dave și Locky (corne
li die. Irlanda, 2002). Cu: 

David Kelly, Milo 
O'shea, Maria Doyle 
Kennedy

1135 Hollywood: Necenzurat 
Jean-Claude Van 
Damme

12:10 Nebun după mambo 
, 0 (comedie romantică,

Anglia, 2000).
1345Învingătoarea (dramă,

13 SUA, 2003). Cu: Bever
ley Mitchell

15:15 Kate și Leopold (ro-
H mantie, SUA, 2001). Cu: 

Meg Ryan
17:15 Nicholas Nickleby

Q (dramă, SUA 2002). 
19:30 Pe platourile de filmare 
20:00 Dragoste nebună

RS (comedie, SUA, 2003).
2135 îngeri îh America. Cu:

Al Pacino, Meryl Streep 
2235 O fată bună (comedie, 

SUA 2002).
0:10 Orașul fantomelor 

(thriller, SUA, 2002). Cu: 
S3 Matt Dillon

12:15 Biatlon: Cupa Mondială, 
la Oberhof 13:15 Raliuri: Rali
ul Dakar. Etapa a noua 13:45 
Raliuri: Raliul Dakar. Etapa a 
zecea 14D0 Sărituri cu schiurile: 
Cupa Mondială 15:15 Ciclism: 
Cupa Mondială 1645 Fotbal: 
18:15 Raliuri: Raliul Dakar. Eta
pa a zecea 1830 Fotbal: Euro- 
goluri 19:15 Fotbal: Gooool I 
1930 Omnisport WATTS 20D0 
Sumo: Marele Turneu (Basho), 
în Japonia Kyushu Basho, la 
Fukuoka 21:00 Fotbal: Cupa 
Efes Pilsen 23:00 Omnisport: 
WATTS 23.30 Raliuri; Raliul 
Dakar. Etapa a zecea 00:15 
Fotbal: Eurogoluri 01:00 Știri: 
Ediția specială

07.45-08.00 Observator
Deva (r)

• 16.35-16.45 Știri pe scurt
22.30-23.00 Observator

9.00-11.00 Muzică
20.00 Știrile TELE 7 Deva
20.10 Femeia, eterna între

bare (partea I)
21.00 Publicitate
21.05 Femeia, eterna între

bare (partea a ll-a)

12.15 Providence
13.15 Dorința de a trăi (bi

ografic, SUA, 2001)
15.00 Ford: Omul și mașina 

lui (I) (dramă, Canada, 
1987)

16.45 Orchestra din Sandy 
Bottom (dramă, SUA 
2000)

18.30 Oamenii mării (fantas
tic, SUA, 1999)

20.15 Un moment de neuitat 
(dramă, SUA 2003)

22.00 Brigada de poliție 
“ 23.00 Al zecelea om (dramă, 

SUA, 1988)
00.45 Hiroshima (I) (dramă, 

coprod., 1995)

13.00 O călătorie spre cen
trul pământului, Capi
tolul întâi

14.00 O călătorie spre cen
trul pământului

15.00 Ghid despre vulcani 
16.00 Confruntarea fiarelor. 

Ursul polar contra 
morsei

17.00 Câmpuri de bătălie, 
Tunisia (Partea 1)

18.00 Aventuri la pescuit cu 
Rex Hunt

18.30 Cu undița la drum, 
Canada/Somonul

20.00 Planeta Albastră, Mări 
și anotimpuri

21.00 Moarte și boli în fami
lia regală
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RETROSPECTIVĂ 

ACCIDENTE RUTIERE 
2004

Accidente grave, în județ
Deva (M.T.) - în luna octombrie, în 

județ au avut loc mai multe accidente de 
circulație grave, din care șoferii pot trage 
o seamă de concluzii. Primul s-a petrecut 
la Peștișu Mare. Deși avea permisul de 
conducere suspendat pentru consum de al
cool, Gabriel U„ din Hunedoara, s-a urcat 
la volan și a plecat la drum. în data de 19 
octombrie, el a surprins și accidentat un 
bărbat care s-a angajat brusc în traver
sarea drumului fără să se asigure. A fost 
transportat la Spitalul Municipal Hune
doara, unde a murit a doua zi. Un alt ac
cident s-a petrecut pe raza localității 
Mesteacăn, pe DN 76. Era în jurul orei 
14,30 când, aflat la volan, Ioan C., din Brad, 
a adormit. A părăsit carosabilul și a ac
cidentat grav pe Mircea T., de 46 de ani, 
din Ribita.

o persoana și-a pierdut vista 
pentru că nu a respectat viteza într-o 
curbă deosebit de periculoasă.

(Foto: Tralan Vana)

Evenimentele rutiere mortale din 2004
Anul trecut, în județul Hunedoara, au fost nu mai puțin de 164 de accidente grave

MlHAELA TăMAȘ 
E-MAIL: mihaela.tamas@informmedia.ro

Deva - Un an 2004 plin de 
evenimente neplăcute pentru 
unii din participanții în tra
fic. Peste 160 de accidente 
grave s-au petrecut în 
județul nostru, în care și-au 
pierdut viața 43 de persoane.

Conform declarațiilor șefului 
Politiei Rutiere Hunedoara,

Victimele lunii iunie
Hunedoara (M.T.) - O persoană a de

cedat și alta a fost grav rănită, în urma 
unui accident de circulație petrecut în lo
calitatea Cristur. Aurel T., de 59 de ani, 
din Hunedoara, nu s-a asigurat înainte de 
efectuarea manevrei de întoarcere a auto
turismului și a fost acroșat de un auto
car, condus regulamentar de Nicolae N., 
de 29 de ani, din comuna Șoimuș. în ur
ma impactului, conducătorul autoturis
mului a decedat, iar pasagera, Irma B., 
de 67 de ani, din Cristur a fost grav rănită. 
La doar o zi după acest accident, o fetită 
de nouă ani a fost grav accidentată, pe DN 
7, în localitatea Simeria. Conducătorul 
unui autoturism Oltcit, Ioan Baciu, din lo
calitatea Călan, a surprins și accidentat 
grav o fetită de nouă ani, elevă în clasa a 
doua la Școala Generală Nr. 2 din locali
tate. Fără să se asigure, ea a trecut stra
da prin loc nepermis. A fost transportată 
la Spitalul Județean Deva cu traumatism 
cranio cerebral, în comă de gradul patru.

Neadaptare la carosabilul umed. Un tânăr șl-a pierdut viața. Imprudență la volan. Depășiri neregulamentare.

Doi morți pe șosea, în luna august
Neatenția la volan face victime pe șoselele hunedorene
MlHAELA TăMAȘ
E-MAIL: mihaela.tamas@informmedia.ro

Hunedoara - Două per
soane și-au pierdut viața din 
cauza neatenției și a teribi
lismului specific tinereții.

. A depășit cu bicicleta un 
cortegiu funerar și a murit, la 
Mesteacăn. Se pare că cel mort 
nu a vrut să plece singur pe 
lumea cealaltă.

Astfel că, în 18 august, pe 
strada Avram Iancu, din locali
tatea Mesteacăn, un bătrân, 

comisar loan Cozma , princi
palele cauze ale producerii aces
tor accidente sunt datorate 
vitezei excesive și neadaptării 
acesteia la condițiile de drum. O 
altă cauză din care se produc 
aceste nenorociri este nere- 
spectarea regulilor de circulație 
de către pietoni, depășirile 
neregulamentare, neacordarea 
priorității. Alături de acestea, 
pentru că și foarte mulți copii 
Sunt uciși în accidente de cir

Petru C., de 68 de ani, a depășit 
cortegiul pe contrasens, moment 
în care s-a dezechilibrat și a 
căzut pe șosea. A fost lovit de o 
Dacia Nova, iar în urma im
pactului, bătrânul a decedat pe 
loc.
Motoscuterul ucigaș

Un alt accident mortal s-a pe
trecut, cu doar câteva zile înain
tea celui din localitatea Densuș. 
Un tânăr de 17 ani, elev în clasa 
a XI -a la Liceul „Dragomir Hur- 
muzescu” din Deva, a omorât un 

culație, se mai numără și ne- 
supravegherea și alteori impru
denta acestora. Oboseala la 
volan e un alt motiv din care se 
produc majoritatea accidentelor.
Mai multe accidente în 
orașe

Majoritatea acestor accidente 
au avut loc în mediul urban, 
numărul acestora se ridică la 
111, în care au decedat 28 de per
soane și 104 au fost grav rănite.

om care se deplasa pe o bicicletă 
nesemnalizată corespunzător. 
Motoscuterul pe care îl conducea 
Alin Lăsconi l-a omorât pe loc 
pe Aurel Buzescu, de 55 de ani, 
din localitate. Omul a fost sur
prins pe mijlocul drumului și nu 
a mai putut fi salvat. Pe moto- 
scuter se mai afla și Darius 
Buzesu, absolvent al clasei a VI- 
Il-a, nepotul celui accidentat 
mortal. El a suferit leziuni la 
cap și a fost transportat la Ti
mișoara pentru îngrijiri me
dicale. Alin Lăsconi a fost in
ternat la Spitalul din Hațeg. 

în mediul rural numărul a fost 
mai mic. în 53 de accidente și- 
au pierdut viata 16 persoane și 
au fost rănite grav 44. Lo
calitățile în care aceste eveni
mente ruteire nu și-au făcut 
apariția sunt Vulcan, Hațeg și 30 
de comune ale județului. Sperăm 
ca noul an să fie cu mai puține 
pierderi de vieți pe șosele. Pen
tru aceasta e nevoie ca atât 
șoferii cât și pietonii să circule 
cu mai multă atenție.

Accident mortal
Grind (M.T.) - în dimi

neața zilei de 24 iulie, pe 
DN 68 A, între localitățile 
Grind și Lăpugiu de Jos, a 
avut loc un accident mortal 
de circulație. Conducătorul 
automobilului VW Passat, 
Pârvu Marius Gheorghe, de 
35 de ani, într-o curbă 
ușoară la stânga, a surprins 
și acroșat pe Apetroaie 
Tănase, de 39 de ani, 
muncitor la Grind, care se 
deplasa neregulamentar pe 
iiartea dreaptă a drumului, 
n urma impactului victima 

a decedat pe loc.

Inconștiența face victime pe șosele
Premium
Lukoil____________________30650
SEeîî “ 30750
FAril plumb
Lukoil________________________________ 29800 :
Shell  29900
OMV_______________________ 29990
Ecopremlum
Mol 30190
OMV 30990
Super 100
OMV________________________36990 '
Shell 38000
Eurodlesel
Lukoil_______________________27300 .
Shell 28000
Mol________________________ 27590
OMV_______________________ 2779Q
Superdleiel____________________  I
OMV 28790

Hunedoara (M.T.) - Două 
accidente grave, din care 
unul mortal, s-au petrecut 
în 27 septembrie, în județul 
nostru.

Un bărbat de 31 de ani a de
cedat în urma unui accident, în 
localitatea Baru Mare, iar în lo
calitatea Zam, în același loc în 
care, cu o săptămână înainte, 
două persoane și-au pierdut 
viata, a avut loc un alt accident 
în care, de data aceasta, per
soanele implicate s-au ales cu 
multiple leziuni.
O persoană și-a pierdut 
viata

în localitatea Baru Mare, C. 
Păulescu, de 20 ani, din Ohaba 
Ponor, comuna Pui, cunducea 
un autovehicul fără a poseda 

permis de conducere. Condu
cătorul auto, rulând cu viteză ex
cesivă, a intrat într-o zonă cu 
denivelări și, pe fondul unui 
carosabil umed, a pierdut con
trolul volanului.

Acesta a părăsit partea caros
abilă și s-a răsturnat în albia 
râului Bărișor. în urma im
pactului, pasagerul și-a pierdut 
viata. Urmează cercetări în ve
derea stabilirii cauzelor produ
cerii accidentului.

Conducătorul auto, C. Păules
cu, va fi sancționat pentru in
fracțiunea de conducere a au
tovehiculului fără a poseda per
mis de conducere. I-a fost, de 
asemenea, întocmit dosar penal, 
pentru ucidere din culpă, iar 
dacă va fi găsit vinovat riscă o 
pedeapsă cu închisoarea de la 
doi la cinci ani.

"Batraneie aoamne” nu au încăput una de 
cealaltă pe șosea. (Foto: Traian Mânu) >

<

mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro
mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro
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EI în cursul anului 2004, în tot județul 
au fost încadrate în muncă doar 286 de 
persoane în urma absolvirii cursurilor de 
formare profesională, precizează loan 
Marcel Socol, directorul AJOFM 
Hunedoara. „Cursurile au creat egalitate 
de șanse între femei și bărbați, și au 
contribuit într-o mai mică măsură la 
reducerea șomajului de lungă durată", 
declară Socol. (IJ.)

4

Activitatea dm 
spatele tejghelei este una care 
presupune responsabilitate, ama
bilitate, cunoașterea mărfurilor 
oferite, dar și a psihologiei 
cumpărătorilor.

(Foto: Viorica Roman)

0 în Valea Jiului, în anul 2004, un 
număr de 9.365 de persoane și-au găsit 
un nou loc de muncă. Cele mai multe 
locuri au fost ocupate în Petroșani, 
respectiv 2.810. în celelalte localități ale 
Văii, situația locurilor de muncă ocupate 
anul trecut se prezintă astfel: Lupeni - 
1.941, Petrila - 1.751, Vulcan - 1.511, 
Aninoasa - 862, Uricani - 394 și Bănița - 
96. (I.J.)

Măcelarii au căutare în acest an
între meseriile solicitate pe piața muncii sunt cele de măcelar și vânzător

Reflexoterapia, tehnică 
străveche, acum la modă

Deva (V.R.) - Asistăm în ultima vreme 
la o afirmare în forță a unor terapii și 
practici străvechi de tratare a bolilor, 
între ele se numără și reflexoterapia, care 
înseamnă masarea tălpilor picioarelor, 
unde se găsesc proiecțiile organelor și 
părților întregului organism. La Deva s-a 
deschis recent un cabinet de reflexoterapie 
al Revital. Aici sunt tratate diverse 
afecțiuni, dar se pot organiza și cursuri 
pentru cei interesați să deprindă tehnica. 
Ca să obțină diploma de reflexoterapeuți, 
20 de cursanți vor susține, la sfârșirul 
acestei luni, cu reprezentanți ai Mini
sterului Muncii, examenul de absolvire. 
Ei au urmat un cm's de 288 de ore, două 
săptămâni de teorie și o lună de practică 
(opt ore pe zi); au achitat 6 500 000 lei în 
două rate, cu un avans la înscriere și 
restul la constituirea grupei de 10 cur- 
sanți. La terminarea cursului fiecare par
ticipant știe cum să lucreze pentru fiecare 
afecțiune, da) și cu fiecare pacient Jn 
parte.

VIORICA ROMAN
E-MAIL: viorica.roman@informmedia.ro

Deva - Primele cursuri de 
calificare organizate la 
începutul acestui an de 
Fundația Eurisko Deva sunt 
în meseriile de lucrător în 
comerț (vânzător), măcelar 
și masor.

La cerere, fundația poate 
organiza cursuri de calificare, 
recalificare, inițiere sâui^&e- 
cializare pentru orice meserie 
cuprinsă în codul COR 
(Clasificarea Ocupațiilor din 
România), cu îndeplinirea 
normelor legale și a numărului 
minim de 20 de cursanți.

Recalificarea la AJOFM Hunedoara
Cursuri de reconversie profesională se organizează anual

Taxă redusa pentru rezidenți
București (I.J.) - Taxa pentru efectu

area stagiului de pregătire, în vederea 
obținerii celei de-a doua specialități înru
dite, fără susținerea unui nou concurs de 
rezidențiat, a fost redusă de 10 ori. Actul 
oficial a fost semnat în urmă cu două zile 
de ministrul Sănătății, prof. dr. Mircea 
Cinteză. Astfel, taxele care trebuie plătite 
anual vor fi cuprinse între 200 și 300 de 
euro, față de 2.000 sau 3.000 de euro cum 
erau până acum. După intrarea în vigoare 
a noului act normativ, în decurs de 15 zile, 
solicitanții (medici, medici stomatologi 
sau farmaciști) vor depune la Ministerul 
Sănătății un dosar.

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

Deva - Cursurile de for
mare profesională a per
soanelor aflate în căutarea 
unui loc de muncă se rea
lizează de agențiile județene 
de ocuparea forței de muncă 
prin centrele de formare pro
fesională aflate în subordinea 
acestora sau prin furnizori de 
servicii de formare profesio
nală din sectorul public sau 
privat autorizați în 
condițiile legii.

„Cursurile de formare profe
sională sunt gratuite pentru 
șomerii aflați în evidențele noas
tre, cheltuielile fiind suportate 
din bugetul asigurărilor pentru 
șomaj. în scopul prevenirii 
șomajului și consolidării locu
rilor de muncă angajatorii care 
organizează în baza unui plan 
anual de formare profesională, 
programe de formare profesio
nală pentru proprii angajați și 
care îndeplinesc criteriile

Măcelarii - solicitați pe piața muncii.

Numărul total pe o grupă nu 
poate depăși 28 de persoane.

Durata cursurilor pentru 
vânzător și măcelar este de 360 

Marcel Socol

administrative de eligibilitate 
primesc din bugetul asigurărilor 
pentru șomaj o sumă reprezen

tând 50% din 
cheltuielile cu 
serviciile de for
mare profesio
nală organizate 
pentru un 
număr de cel 
mult 20% din 
personalul 

angajat, pentru un singur pro
gram de formare profesională în 
cursul unui an”, precizează loan 
Marcel Socol, director al 
AJOFM Hunedoara. Potrivit 
sursei citate, angajatorii care au 
beneficiat de această sumă pen
tru cheltuieli de formare profe
sională au obligația să mențină 
raporturile de muncă sau de ser
viciu ale persoanelor partici
pante la programul de formare 
profesională cel puțin 3 ani de la 
data acordării acestei sume. în 
cazul în care angajatorii 
încetează raporturile de muncă 
ale persoanelor participante la 

de ore, din care 120 ore de teorie, 
restul de practică, pregătire 
derulată pe parcursul a 14 
săptămâni, cu 4 ore pe zi. Un 

programul de formare profesion
ală anterior termenului de 3 ani 
sunt obligați să restituie în tota
litate agențiilor pentru ocuparea 
forței de muncă subvenția acor
dată, plus dobânda de referință a 
BNR, în vigoare la data încetării 
raporturilor de muncă sau de 
serviciu, dacă încetarea acestora 
a avut loc din motive imputabile 
angajatorului.

■ eparator calculator eleo- 
tromc șl rețele
■ zidar pietrar iencuitor
• bucătar,'.■IhoMm în 
comerț
• ospătar
■ Instalator instalații de 
încălzire centrală
■ operator confecționat 
industrial
■ confecționer asamblor 
articole din textile
Inf. la AJOFM Hunedoara, 
tel. 216151. 217048

cursant trebuie să plătească 
4.000.000 în două rate: prima la 
semnarea contractului de for
mare profesională și a doua 
după șase săptămâni de curs. 
Cei ce plătesc integral la 
depunerea dosarului beneficiază 
de o reducere de 10 la sută.

La absolvirea cursurilor se 
obțin diplome și certificate de 
calificare/absolvire ce poartă 
antetele ministerelor muncii și 
pe cel al educației. Aceste acte 
sunt recunoscute în țară și în 
Comunitatea Europeană, ne-a 
informat Alexandru Tokar, 
președintele Fundației Eurisko 
(cu sediul în incinta Grupului 
Școlar Gr. Moisil Deva).

Cursuri și locuri de 
munca ON-LINE

Deva (I.J.) - Cei care au 
acces la Internet pot căuta 
cursuri și locuri de muncă 
pe site-ul:

www.webindex.ro.
Portaluri: Global

Consulting - Agenție de 
recrutare și consultanță 
resurse umane; e-Jobs - 
Peste 1000 de locuri de 
muncă în România și în 
străinătate: locuri de
muncă, bestjobs, scrisoare 
de intenție, CV, angajări, 
recrutare, human
resources BestJobs.ro - 
locuri de muncă în 
România și străinătate: 
cursuri, cariere, scrisori de 
intenție, joburi, muncă, 
scrisoare de intenție, CV- 
uri, resurse umane. 100 de 
joburi adăugate
săptămânal. International 
Job Expert - Agenție acre
ditată de recrutare, selecție1'” 
și plasare a forței de 
muncă.

• propunerea unității sanitare publice
sau private priiând la pro
gramul de pregătire
• avizul Colegiului Medicilor
• avizul unul îndrumător de stagiu 
(cadru didactic: cu funcție de predare)
• angajament de plată pentru progra
mul de pregătire.

Denumire societate Localitate Adresa Meserie Nr.loc
TIN LAVIR CLIMATIZARE DEVA ZARANDULUI, 18 agent comercial 2
DUMIMARALEX SRL HAȚEG independenței,? agent comercial I
FARES SA ORAȘTIE PLANTELOR, 50 agent de pază, control acces, ordine și intervenție 1
CASADOMI SRL DEVA 1 DECEMBRIE, 14 agent imobiliar (broker Imobiliar) 1
SPITAL LUPENI LUPENI analist 1
SPITALUL MUNICIPAL ORAȘTIE ORĂȘTIE PRIDiSULBI, 16 analist 1
FARMACIA BRAIA LUPENI NARCISELOR, 8 asistent farmacist 1
SPITAL LUPENI LUPENI asistent medical (studii superioare) 3
SPITAL LUPENI LUPENI asistent medical generalist 5
SPITALUL MUNICIPAL ORĂȘTIE ORĂȘTIE PRICAZULUI, 16 asistent medical generalist 1
X NET SRL PETROȘANI AVIATORILOR, 13 barman 1
BYVAPREST SRL ORAȘTIE N. TITULESCU, 67 barman 2

mailto:viorica.roman@informmedia.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
http://www.webindex.ro
BestJobs.ro


0 Echipa națională de handbal mas
culin a României a fost învinsă, ieri, cu 
scorul de 31-29 de reprezentativa 
Ucrainei într-un meci din grupa a lll-a de 
calificare la CE din Elveția, din 2006. în 
rweciul tur, disputat miercuri la Zaporo- 
j£ România a pierdut cu 26-27. (C.M.) 
1

S Clubul de șah Deva organizează, 
sâmbătă, 15 ianuarie, începând cu ora 
10.00, etapa municipală a Campionatu
lui Județean de Șah. „Primii clasați la 
această competiție se vor califica pen
tru faza județeană a întrecerii care va 
avea loc pe 29 ianuarie”, preciza Cor- 
neliu Hotăran, președintele Clubului de 
Șah Deva'f(C.M.)

• ii_________________________________________

Cosmln Gherman (verde) a reușit deschiderea scorului șl a fost cel mal bun jucător al echipei devene în partida cu MGA Domnești.

Plus de experiență și valoare
Vicecampioana națională a câștigat la scor, speculând cu promptitudine erorile adversarei
ClPRIAN MARINUț 
E-MAIL: ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - FC CIP Deva a 
obținut toate punctele puse 
în joc, învingând clar la pa
tru goluri diferență, dar nu 
a făcut spectacol ca altădată 
pentru că oaspeții au jucat 
bine din punct de vedere 
tactic.

MGA s-a prezentat, sâmbătă, 
la Deva ca o echipă extrem de 
disciplinată. Antrenorul Jean 
Cosac le comunica permanent 
jucătorilor diversele tipuri de 
așezare în teren, conștient că nu
mai prin rigoare tactică poate 
stăvili forța ofensivă a devenilor. 
Strategia a dat roade mai mult 
de jumătate din timpul primei

reprize, interval în care FC Cip, 
vădit incomodată de marcajul 
strict, nu a reușit să se apropie 
cu adevărat periculos de poarta 
adversă, iar MGA a avut câteva 
oportunități pe contraatac. După 
w..................................

Stanca și Gberman au suplinit 
prestația modestă a intemafiona- 
■ Iilor Molomfălean și Măgurean. 

Corneliu HoîăRAN, 
PREȘEDINTE FC ClP 

..................................« 
minutul 10 însă, odată cu primul 
șuț pe spațiul porții semnat de 
$țcjgomfălean, asediul devenilor 
ită accentuat și-inevitabil a ve
nit și deschiderea scorului. Stan
cu, printr-o acțiune individuală 
caracteristică și Gherman, cu o 
execuție de clasă, au semnat faza 

primului gol, suplinind astfel 
prestația mai modestă decât în 
alte partide a internaționalilor 
Molomfălean și Măgurean. în ul
timul minut al primei reprize, 
Radu a ratat incredibil de la 2- 
3 metri o mare ocazie de egalare, 
care dacă era concretizată poate 
ar fi schimbat soarta meciului.

în repriza secundă balanța s- 
a înclinat decisiv în favoarea de
venilor, pentru că elevii lui Vir
gil Stoica au știut să speculeze 
orice eroare și ezitare a adver
sarilor. La două minute de la re
luare, MGA a fost trădată de lip
sa de experiență. Un atac cu 
toată echipa a elevilor lui Cosac 
s-a transformat într-un contraat
ac, în care Al-Ioani a scăpat sin
gur cu portarul Dumitrache care 
a comis henț în afara careului și 

a fost eliminat. Deși lovitura 
liberă acordată a rămas fără re
zultat, minutele de superioritate 
numerică au fost valorificate de 
FC CIP, Al-Ioani mărind difer
ența la capătul unei faze prelun
gite de atac. La 2-0, portarul de- 
vean Titi Bejinariu și-a salvat de 
2-3 ori echipa prin intervenții in
spirate,, iar jucătorii de câmp au 
știut să forțeze obținerea de faul
turi. Au urmat astfel trei lovituri 
de penalitate pentru acumularea 
de greșeli personale, două fiind 
transformate și una ratată de 
Molomfălean (37) care a „țintit” 
transversala. Replica oaspeților a 
rămas aprigă, Bejinariu fiind sal
vat de transversală la șutul lui 
Răducu (33), iar golul de onoare 
fiind marcat de Răducu (37), 
după un contraatac.

debutat

MGA Domnești se scuză și acuză
Oaspeții dau vina pe arbitrii și pe presupusul joc dur al devenilor

1-0: (14): Gherman înscrie din vole, dupâ o cen
trare a lui Stancu; 2-0 (23): AHoani finalizează cu 
latul de la 2-3 metri o acțiune prelungită de atac; 
3-0 (31): Molomfălean transformă o lovitură de 
penalitate de la 10 m; 3-1 (37): Răducu marchează 
la capătul unui contraatac școală; 4-1 (38): Măgure- 
anu transformă o lovitură de penalitate de la 10 
m; 5-1 (39): Măgureanu finalizează elegant o 
acțiune personală._____ _
FC CIP: Bejinariu, lancu - portari; Molomfălean, 
Gavrilă, Gherman, Stancu, Măgureanu, Stăncuța, 
Al- loani, Moț - jucători de câmp. Antrenori: Vir- 
gil Stoica și Marius Rupacici.
MGA Domnești: Tache. Dumitrache și Juverdeanu 
- portari; Radu, Șendroiu, Turcu, Ignat, Neamțu, 
Rotaru - Jucători de câmp. Antrenor: Jean Cosac. 
Arbitri: Cristina lonescu (Vulcan) și Bogdan Sores- 
cu (Pitești).__________
Observatori: Ion Mărginean (Alba lulia) și Ion 
Cristea (București).

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

Deva - Corneliu Hotăran, 
președintele FC Cip, nu era 
foarte entuziasmat de 
evoluția echipei devene în 
partida cu MGA, dar aprecia 
că victoria elevilor lui Virgil 
Stoica e logică și meritată.

în replică, antrenorul 
oaspeților, Jean Cosac, punea în
frângerea echipei sale pe seama 
jocului dur al FC Cip și pe pres
tația arbitrilor.

“Cele două echipe au oferit un 
spectacol agreabil, jocul alert cu 
multe faze de poartă desfășu- 
rându-se sub semnul sportivității. 
Fiind primul meci din 2005 băieții 
noștrii nu au jucat chiar la 
potențial maxim, dar grație va
lorii individuale superioare au 
obținut toate cele trei puncte. 
MGA - ul a progresat mult și va 
fi și mai puternică după anunțata 
venire a patru fotbaliști bra
zilieni, dar noi i-am prins acum 
și am fost mai buni. Ne așteaptă 
meciuri dificile, în special 
restanța derby cu FC Bodu Bu
curești, programată joi, 20 ianu
arie, dar ne propunem obținerea 
a cât mai multor victorii, pentru 
a termina campionatul cel puțin 
pe locurile 2-3 ale clasamentului”, 
afirma Corneliu Hotăran. „Avem 
e drept o echipă tânără și fără ex
periență, dar elementul care a

făcut diferența a fost jocul dur al 
devenilor. Nu s-a văzut din tri
bună sau la televizor, pentru că 
jucătorii de la FC Cip au o mare 
experiență în a-și masca agresivi
tatea, dar au fost faulturi și ges
turi nesportive, tolerate de arbi
trii, care i-au speriat pe jucătorii 
mei. Nu suferim foarte mult pen
tru înfrângere, pentru că obiec
tivul nostru nu e calificarea în 
play-off, ci construirea unei 
echipe care să cucerească titlul în 
sezonul viitor și să joace cu suc
ces în cupele europene”, comen
ta Jean Cosac, antrenorul MGA- 
ului. Cu toată obiectivitatea posi
bilă, considerăm că acuzațiile 
antrenorului MGA - ului sunt 
exagerate. Partida n-a fost, e 
drept, exemplu de fair-play, exis
tând unele intrări tari și gesturi 
nesportive. Totuși acestea au fost 
comise deopotrivă de jucătorii 
ambelor echipe și nu au fost în 
nici un caz „cheia” stabilirii 
rezultatului, victoria fiind rodul 
valorii individuale superioare a 
jucătorilor de la FC Cip.

Allianz (ilî) Tiriac @
Asigurări S.A.

Allianz - Tiriac Asigurări. Putere de partea ta
www.allianztiriac.rD

Grupul Allianz, fondat în 1890, la Berlin, este astăzi unul dintre 
liderii mondiali în domeniul asigurărilor și al serviciilor financiare. Prezent 
îh peste 70 de târî, grupul Allianz oferă o gamă completă și adaptată de 

servicii celor peste 60 de milioane de dienți ai săi din întreaga lume.

Allianz-priac Asigurări, parte a grupului financiar Allianz, este astăzi cea mai mare companie 
de asigurări din România, care, prin seriozitate și consecvență în promovarea celor mai înalte 

standarde de calitate, s-a consacrat ca un adevărat formator al pieței de asigurări.
Allianz-Jiriac Asigurări S.A. își consolidează forța de vânzare la nivel național și organizează 

cursuri pentru activitatea de: /

SPECIALIȘTI ÎN VÂNZAREA DE ASIGURĂRI
IMPORTANT: Cursurile vor fi susținute de personal calificat din cadrul 

companiei, la sediul societății.
Cursurile sunt gratuite ș\ nu impun obligativitatea angajării în-cadrul companiei. 

La finalul cursului se eliberează:
"Diploma de absolvire"

Dacă sunteți:
-absolvent(ă) de studii medii sau superioare 
-o persoană ambițioasă, perseverentă și tenace

Dacă aveți:
- o mentalitate de învingător
- dorința de a lucra în servicii financiare

Selecția participanților se face pe baza scrisorilor de intenție și a CV-urilor depuse la sediul 
companiei din Deva, b-dul Decebal bl. 8, trimise prin fax 0254/219495 sau pe e-mail la adresa 

deva.hd@allianztiriac.ro.

U. Remin anunță surprize plăcute
Antrenoarea Maria Tudora crede că echipa va avea rezultate bune
ClPRIAN MARINUț
E-MAIL: ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Echipa noii ge
nerații a „viperelor galbene” 
a susținut, sâmbătă și du
minică, în deplasare, două 
partide amicale de verificare 
în compania formației 
Oltchim Rm. Vâlcea, lidera 
la zi a Ligii Naționale de 
handbal feminin.

în primul meci, elevele antre- 
noarei Maria Tudora au pierdut 
la trei goluri diferență (30-33), iar 
în a doua partidă în care s-a ru
lat întregul lot de jucătoare în
frângerea a fost mai usturătoare, 
30-39. „Chiar dacă am pierdut am
bele meciuri, consider că echipa 
a jucat bine și că rezultatele nu 
reflectă foarte corect realitatea 
din teren. în sport ascensiunea se 
face în timp și cu răbdare, iar 
tinerele handbaliste din lotul nos

tru au realizat maximum de pro
gres posibil în această pauză com- 
petițională. La reluarea campi
onatului vom fi echipa surpriză 
a competiției. Media de vârstă a 
lotului e doar de 19 ani și două 
luni, apropiată de a unei echipe 
de junioare, dar tinerețea și 
dorința de afirmare a acestor 
jucătoare vor fi motorul obținerii 

unor rezultate pozitive”, afirma 
Maria Tudora, antrenoarea U. 
Remin.

Până la reluarea campionatu
lui, U. Remin va participa, în pe
rioada 13-14 ianuarie, la Brașov 
la un alt turneu de pregătire, 
unde va juca împotriva echipelor 
Rulmentul din localitate, Oțelul 
Galați și HCM Roman.

rI
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0 Echipa Rennes, pregătită de antre
norul român Ladislau Boloni, s-a calificat 
în 16-imile de finală ale Cupei Franței, 
după victoria obținută, vineri, cu scorul 
de 1 - 0, după prelungiri, în fața formației 
Brest, din liga a doua franceză.(MF)

0 Naționala Slovaciei, cap de serie nu
mărul 3, a câștigat Cupa Hopman la 
tenis de câmp, pentru a doua oară în 
istorie, după ce a învins, sâmbătă, cu 
scorul general de 3 - 0, reprezentativa 
Argentinei, informează AFP.(MF)

învins în finală, la Doha
Doha (MF) - Perechea Andrei Pavel/ 

Mihail Iujnîi (România/Rusia) a fost în
vinsă, vineri, cu scorul de 6 - 3, 4 - 6, 6 -

Andrei Pavel

3, de cuplul spaniol Al
bert Gosta/Rafael Nadal, 
în finala turneului de la 
Doha, dotat cu premii în 
valoare totală de un mi
lion de euro, a anunțat 
site-ul atptennis.com. Fe
derer l-a învins, vineri, 
în semifinale, cu scorul 
de 6 - 3, 6 - 4, pe rusul

Nikolay Davydenko, cap de serie numărul 
8, în timp ce jucătorul croat a dispus, cu 
6 - 3, 7 - 6 (7/4), de spaniolul Albert Costa.

Derbiul 
portughez, din 
etapa a 16-a a 
primei divizii, 
disputat, 
sâmbătă, la 
Lisabona, între 
echipele Sporting 
și Benfica, s-a 
încheiat cu 
victoria la Umilă 
a gazdelor, care 
au învins cu 
scorul 2 - I. 
Ambele goluri 
ale echțpei 
Sporting au fost 
marcate de 
Liedson, în 
minutele 22 și 69, 
în timp ce 
pentru oaspeți a 
înscris Nuno 
Gomes, In 
minutul 27.(D.Ș.) 
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Reghecampf, la Aachen
Cottbus (MF) - Jucătorul echipei Ener

gie Cottbus, Laurentiu Reghecampf, a sem
nat, vineri seara, un contract pe o peri
oadă de patru ani și jumătate cu gruparea 
Alemannia Aachen, din liga a doua a cam
pionatului Germaniei. „Suntem bucuroși 
că am reușit să ne întărim și mai mult 
banda dreaptă, mai ales că Laurențiu Re
ghecampf poate juca atât pe un post ofen
siv, cât și pe unul defensiv”, a declarat 
directorul sportiv al grupării Alemannia 
Aachen, Jorg Schmadtke.

Potrivit Berliner Zeitung, Reghecampf 
a fost achiziționat de clubul Alemannia 
Aachen cu suma de 600.000 de euro, echi
valentul clauzei de reziliere stipulate în 
contractul jucătorului cu gruparea Ener
gie Cottbus. Laurentiu Reghecampf s-a 
transferat la Energie Cottbus în vara anu
lui 2000, de la gruparea Steaua București. 
Formația Alemannia Aachen va întâlni, 
în 16-imile de finală ale Cupei UEFA, for
mația olandeză AZ'67 Alkmaar, meciul tur 
urmând să se dispute pe 16 sau 17 februa
rie, în Germania, returul fiind programat 
pentru data de 24 februarie.

Baciul nu e pregătit pentru FRF
I. Becali: „Popescu poate fi succesorul lui Sandu, dar are nevoie de experiență’’

București (MF) - Impre
sarul loan Becali a declarat, 
vineri, că Gheorghe Popescu 
ar putea fi succesorul lui 
Mircea Sandu la președinția 
Federației Române de Fotbal 
(FRF), dar abia peste 4 - 5 
ani de experiență 
managerială.

„Nu știu nimic de schimbarea 
lui Mircea Sandu din funcția de 
președinte al FRF. Nu știu dacă 
este momentul, pentru că acum 
Mircea Sandu a angajat un antre
nor pentru echipa națională și 
trebuie să-l lăsăm în pace să-și 
facă meseria. Trebuie să vedem 
mai întâi dacă sunt capabili să 
ne califice și, dacă da, atunci eu 
zic că este bine să se meargă 
mai departe în actuala formulă”, 
a declarat Becali. Impresarul 
FIFA, care a revenit, vineri, din

lapanța petrecută în stațiunea 
Sumbiană Santa Marta, a pre
cizat că Gheorghe Popescu mai 
are nevoie de experiență pentru 
a putea prelua conducerea FRF.

A fost un an mai rău pentru mine, 
din cauza rezultt^fggțȘ Slabe ale 
echipei național^FăS^hlpelor de 

dub, cu excepția Stelei, care a 
reușit o performantă lăudabilă.

Ioan Becali

„Gică Popescu poate fi un succe
sor al lui Mircea Sandu, dar nu 
pentru moment. Lucrăm de un 
an de zile împreună și se simte 
bine la firma Becali&Popescu. 
Pentru a conduce FRF, Gică are 
nevoie de 4 sau 5 ani de expe
riență managerială”, a mai spus 

Becali. Acesta nu este mulțumit 
de trasferurile realizate anul tre
cut. „A fost un an mai rău pen
tru mine, din cauza rezultatelor 
mai slabe ale echipei naționale 
și ale echipelor de club, cu ex
cepția Stelei, care a reușit o per
formanță lăudabilă”, a precizat 
Becali.

Referitor la un eventual trans
fer „surpriză” pe care ar putea 
să-l pregătească, Becali a decla
rat: „Ați văzut ce se poate întâm
pla. Cel mai elocvent a fost trans
ferul lui Irimia la Dinamo Kiev. 
Irimia, de care, la Rapid,.nu 
avea nimeni nevoie”, a afirmat 
loan Becali.

Impresarul a explicat că trans
ferul la gruparea Grazer AK al 
jucătorului formației Dinamo, 
Florentin Petre, nu s-a realizat, 
din motive medicale. „El a făcut 

o vizită medicală, unde este atfe- 
vărat că apare acea rămășițfle 
hepatită, dar care nu influențra- 
ză activitatea sa sportivă. Din 
păcate, austriecii sunt foarte cir- 
cumspecți și nu au vrut să riște 
viața jucătorului”, a menționat 
loan Becali.

întrebat cum își explică fap.ul 
că cel mai curtat jucător român 
este fundașul Cristian Chivu, 
care este accidentat, Becali a 
răspuns: „Este un paradox, dar 
cluburile mari nu iau jucători 
accidentați sau dacă, nu sunt în 
formă, ci îi transferă, pentru că 
știu ce pot face în teren”. ... „

Impresarul loan Becali a' ăe-< 
clarat că și atacantul Ionel Dăr 
ciulescu ar putea fi transferat 
și că speră ca fotbalistul dina- 
movist să aibă parte de ceva bun 
în viitorul apropiat.

Nlstelrooy se pregătește pentru România.

Se anunța cutremur la Real Madrid
The People: „Real vrea să renunțe la Beckham și Owen”

Ar putea Juca la București
Manchester (MF) - Atacantul olandez al 

echipei Manchester United, Ruud van Nis- 
telrooy, accidentat la tendonul lui Ahile, 
ar putea fi refăcut până la partida dintre 
reprezentativele României și Olandei, care 
va avea loc în 26 martie, la București, din 
grupa I de calificare la Cupa Mondială din 
2006. Van Nistelrooy ar putea evolua chiar 
în partida pe care Manchester United o va 
disputa, în data de 23 februarie, împotriva 
formației AC Milan, în manșa întâi a 
optimilor de finală ale Ligii Campionilor.

„Accidentarea sa nu este atât de gravă 
cum s-a crezut”, a afirmat antrenorul e- 
chipei Manchester United, Alex Ferguson. 
Inițial s-a estimat că Van Nistelrooy ar 
putea fi indisponibil trei luni. La rândul 
său, atacantul galez Ryan Giggs ar putea 
fi recuperat în două săptămâni, mai repe
de decât se estimase inițial, după acci
dentarea suferită la mușchii ischiojam- 
bieri, marți, în timpul partidei Manchester 
United - Tottenham, scor 0 - 0, din etapa 
a XXII-a a campionatului Angliei.

Madrid (MF) - Gruparea 
Real Madrid intenționează 
să renițnțe, la finalul 
acestui sezon, la jucătorii 
englezi David Beckham, 
Michael Owen și Jonathan 
Woodgate, susține 
publicația The People.

„Există zvonuri în cadrul clu
bului care sugerează că Real Ma
drid vrea să renunțe la contin
gentul de englezi, pentru a 
deschide calea unor importuri în 
vară destinate să îi readucă pe 
spanioli pe piedestal, ca giganți 
ai Europei”, scrie The People. 
Potrivit publicației britanice, o 
sursă din anturajul lui Beckham 
susține că fotbalistul în vârstă 
de 30 de ani nu s-ar opune unei 
reveniri în campionatul Angliei. 
The People notează că noul an

Anelka la Liverpool
Liverpool (MF) - Antrenorul 

Rafael Benitez a afirmat că Li
verpool este interesată de un e- 
ventual transfer al atacantului 
formației Manchester City, Nico
las Anelka, în cazul în care ne
gocierile pentru achiziționarea 
jucătorului Fernando Morientes, 
de la Real Madrid, vor eșua, in
formează BBC. „Morientes vrea 
să vină la Liverpool și știm l deja 
prețul pe care îl vom plăti pen
tru transferul său. Dar, pentru 
orice eventualitate, urmărim și 
alți jucători. Știm totul despre 
Anelka și el este un jucător 
bun”, a declarat Benitez. Mana
gerul Kevin Keegan, a afirmat că 
nu s-a primit nici o ofertă pen
tru Anelka.

trenor al formației spaniole, 
Vanderlei Luxemburgo, dorește 

„să revină la tra
diționalele ră
dăcini sud-ame- 
ricane”, ceea ce 
ar însemna o 
renunțare la 
Beckham, Owen 
și Woodgate. 
„Luxemburgo 
insistă pentru 
ca Real Madrid 

să investească în copilul-minune 
al Braziliei, Robinho, un trans
fer care ar reprezenta un pericol 
real pentru Owen, care nu se 
grăbește să revină în Anglia”, se 
precizează în The People.

Publicația prezintă și câteva 
posibile destinații pentru cei trei 
fotbaliști: „Beckham vrea să re

Nicolas Anelka (Foto: epai

vină la Londra pentru a fi mai 
aproape de reședința din Hert
fordshire, ceea ce înseamnă că 
principalele candidate la achizi
ționarea sa sunt Chelsea Londra 
și Arsenal Londra. Totuși o des
tinație surpriză ar putea fi și 
Tottenham Hotspurs, clubul său 
din copilărie”.

The People consideră că FC 
Barcelona și InternaZionale Mi
lano sunt interesate de Michael 
Owen, iar din Anglia favorit în 
ceea ce privește o eventuală a- 
chiziționare a acestuia este Chel
sea Londra.

„De asemenea, este posibil și 
ca Michael Owen’ să fie împru
mutat pentru un sezon unuia 
dintre cluburile AC Milan, Inter 
Milano sau Juventus”, scrie co
tidianul The People.

Interesat de Nottingham Forest
București (MF) - Cotidianul 

The Guardian notează, în ediția 
de sâmbătă, că fostul selecționer 
al României, Anghel Iordănescu, 
s-a arătat interesat să preia 
conducerea tehnică a formației 
engleze Nottingham Forest, post 
rămas vacant după plecarea lui 
Joe Kinnear.

„Anghel Iordănescu, în vârstă 
de 55 de ani, a părăsit echipa na
țională a României in luna no
iembrie a anului trecut și doreș
te să lucreze în Anglia. El locu
iește în România, dar vorbește 
fluent limba engleză și în aceas
tă săptăhiână a trimis o scrisoa
re grupării Nottingham prin ca
re își oferă serviciile”, scrie co

Dl Canio, anchetat
Roma (MF) - Federația 

Italiană de Fotbal a deschis 
o anchetă împotriva căpi
tanului echipei Lazio Ro
ma, Paolo Di Canio, bănuit 
că a făcut un gest nazist în 
timpul partidei câștigate, 
cu scorul de 3 - 1, în fața 
formației AS Roma, în e- 
tapa a XVII-a a campiona
tului Italiei. Mai multe zia
re din Italia au publicat 
fotografii cu Di Canio, în 
momentul în care salută 
galeria formației Lazio Ro
ma cu brațul drept ridicat, 
gest asemănător salutului 
nazist. Jucătorul Paulo Di 
Canio a fost chemat de Cos 
misia de Disciplină a fedej. 
rației italiene pentru a ofg-' 
ri explicații în legătură CiS 
gestul său.

tidianul citat. Publicația amin
tește că Iordănescu a câștigat 
Cupa Campionilor Europeni, în 
1986, când era jucător și antre
nor secund la formația Steaua, 
iar ca antrenor a pregătit forma
țiile Steaua, cu care s-a calificat 
în finala Cupei Campionilor Eu
ropeni, în 1989, pierdută în fața 
formației AC Milan, și Rapid.

Potrivit cotidianului britanic 
The Sun, printre candidații la 
postul de antrenor al formației 
engleze Nottingham Forest se nu
mără Micky Adams, Gary Meg- 
son, Dave Jones și David Pleat, 
în prezent, interimatul la con
ducerea tehnică este asigurat de 
Mick Harford.

atptennis.com
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acestora la vot ar fl 
neconstituțională.

Alegerile prezidențiale 
din Iran vor avea loc 
fără participarea 
femeilor, după ce 
instanța supremă a

Venus Express, o misiune a Agenției 
Spațiale Europene, va fi lansată pe 
orbită de d rachetă Soiuz, de la baza 
aerospa&Mi din Kazahstan.

Intră în vigoare protocolul de la Kyoto, ce 
urmărește reducerea gazelor care provoacă 
efectul de seră. Cele I 
au anul 2012 ca term 
poluarea globală cu B, 
înregistrat în 1990.

Va desemnat orâșuW : ’ 
care va găzdui Jocurile 

Olimpice din 2012. In cursă au rămas Paris,, Ne 
g Moscova, Londra șl fi

Ședlnțaiomitetulul I 
1< * \j! Șva mtea loc în Slns .

t state semnatara 
intru a reduce 
iță de nivelul

George Lucas, creatorul Almei» 
„Războiul Stelelor” șl „Indiana Ji 
va primi premiul pentru întreaga 
carieră din partea Institutului 
American de Him.

După decesul lui Yassei 
Arafat, noul șef al 
Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, , 
Mahmoud Abbas, e 
favorit la alegerile 
pentru desemnarea 
viitorului președinte al 
Autorității Palestiniene.

Iunie

Februarie

August

ianuarie libere 
din Irak, dacă violențele din 

regiune nu vor determina o amânare. 
Parlamentul va avea 275 de membri.

Aprilie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Se împlinesc 200 de 
ani de la nașterea 
scriitorului danez 
Hans Christian 
Andersen.

Organizația Mondială a 
Sănătății șl-a propus 
tratarea a trei milioane 
de bolnavi de SIDA din 
țările sărace. /

Toți cei 8.000 de coloniști evrei 
trebuie să părăsească Fâșia Gaza, 
în schimbul unor recompense IH| 
financiare de câteva mii de dolari, «mm 
Măsura face parte din planul de pace 
al premierului israelian Ariel Sharon.

Liderul opoziției din Zimbabwe, Morgan 
Tsvangirai, a condiționat participarea la 
alegerile parlamentare de adoptarea 
reformelor electorale. Există suspiciuni 
potrivit cărora alegerile din 2000 șl 2002 
au fost fraudate de președintele Robert 
Mugabe.

în pofida stării precare 
de sănătate, Papa loan 
Paul al ll-lea și-a 
anunțat, la 85 de ani, 
participarea fa Ziua 
Mondială a Tinerilor, 
care va fi celebrată în 
Germania.

NASA va lansa
Discovery, prima misiune 
spațială de după 
prăbușirea navetei 
Columbia, în 2003.
Lansarea, prevăzută să 13* 
aibă loc la Kennedy 
Space Centre din Florida, 
fusese programată în ’
luna martie, dar a fost « *
amânată după ce două 
uragane au avariat 
centrul spațial în vara 
trecută.
Britanicii sunt chemați la urne, 
pBamlerul Tony Blair încercând să 
câștige un al treilea mandat.

Este așteptat verdictul 
în procesul intentat 
împotriva fostului 
președinte iugoslav 
Slobodan Miioșevici. în 
vârstă de 63 de ani, 
Miioșevici respinge 
acuzațiile de crime de 
război.
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Vând VW Golf IV SDI, af. 2001, Euro
3, fulloption. Preț 9.500 euro, 
negociabil.
Tel. 0745/789789.

Vând Dacia 1310 Li, af. 2004, 6 000 
Km parcurși. Preț 145 mii. lei.
Tel. 0723/270348.

Vând Isuzu, af. 1997, diesel, aer con
diționat, sirocol, retarder, 28 locuri. 
Preț 14 000 euro, negociabil, variante. 
Tel. 0727/174204.

Vând VW Golf IV TDI, af. 2002, diesel, 
climă, airbag, ABS, tuning exterior. 
Preț 14 800 euro, negociabil.
Tel. 0724/227211.

Vând Fiat Ducato, af. 1985, diesel, 
transport marfă 2,5 t. Preț 2950 euro, 
negociabil.
Tel. 0724/227211.

Vând Mercedes 300, af. 1991, diesel, 
trapă, ABS, închidere centralizată.
Preț 6400 euro, negociabil.
Tel. 0723/154672.

Vând Audi 80, af. 1989, benzină.
Preț 4100 euro, negociabil.
Tel. 0744/457560.

Vând Kia Sephia, af. 1994, unic pro
prietar, consum 6 %.
Preț 4 000 euro, negociabil.
Tel. 0722/397333.

Vând VW Polo, af. 2004, fullelectric, 
ABS, Euro 4. Preț 8300 euro, 
negociabil.
Tel. 0721/707741.

Vând Opel Corsa, af. 2001, servo, 
airbag, climă, ABS.
Preț 6700 euro, negociabil.
Tel. 0723/276200.

Vând VW, af. 1986.
Preț 2 800 euro, negociabil.
Tel. 0724/366822.

Vând Daihatsu Rocky, af. 1987, 4X4, 
benzină și gaz, radiocas. Preț 4000 
euro, negociabil.
Tel. 0724/777455.

Vând Renault Cango, af 2001, 
benzină, airbag, ABS.
Preț 6500 euro, negociabil. 
Tel. 0742/741148.

Vând Ford Mondeo, af. 2002, 
diesel, fulloption.
Preț 9700 euro, negociabil.
Tel. 0727/374766.

Vând Audi A4, af. 2002, fulloption.
Preț 16500 euro, negociabil.
Tel. 0741/458740:

Vând Ford Mondeo 2.0 TDI, af. 2001, 
fulloption, diesel, consum 5%.
Preț 9700 euro, negociabil.
Tel. 0744/799121.

Vând Daewoo Espero, af. 1996, 
fulloption. Preț 4 500 euro, negociabil. 
Tel. 0788/187317.

Vând Skoda Octavia 1,9 TDI,
af. 2003, fulloption, climatronic,
110 CP. Preț 10950 euro, negociabil. 
Tel. 0727/228473.

Vând Dacia 1310, af. 1989.
Preț 32 mii. lei.
Tel. 0254/234239; 0723/808130.

Vând Ford Mondeo 1,8 TD, af. 1994, 
diesel, airbag. Preț 5200 euro, 
negociabil.
Tel. 0744/265073.

Vând Dacia 1310, af. 1990.
Preț 48 mii. lei.
Tel. 0254/247159; 0723/252743.

Vând Opel Astra 1,6 I, af. 1992, 
trapă, alarmă, închidere centralizată. 
Preț 4300 euro, negociabil.
Tel. 0724/893234.

Vând Dacia 1410, af. 1997.
Preț negociabil.
Tel. 0254/242532.

Vând VW Golf IV Variant 1,9 TDI, 
af. 2001, diesel, fulloption.
Preț 9600 euro, negociabil.
Tel. 0744/581970.

Vând Dacia 1304, izotermă, af. 2001.
Preț 3000 euro, negociabil.
Tel.0722/883590.

Vând Dacia 1310, af. 1999.
Preț 2200 euro, negociabil.' 
Tel. 0722/137138.

Vând Ford Orion 3, af. 1992, diesel 
1,8, trapă, închidere centralizată. 
Preț 1000 euro, negociabil.
Tel. 0721/495415.

Vând VW Passat, 4x4, TDI, , 
a.f. 2000, fulloption.
Preț 11500 euro, negociabil. 
Tel. 0721/238601.

Vând Dacia 1310, af. 1995.
Preț 45 mii. lei.
Tel. 0722/435919.

Vând Dacia 1400, af. 1998.
Preț 2200 euro, negociabil.
Tel. 0258/735523.
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Vând case, vile (13) Auto românești (36)
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)

• casă 5 camere, recent refăcută, centrală, 
instalații noi, termopan, garaj, grădină, pretabiIă 
și pentru birouri, suprafață 700 mp. Tel. 215487.

Vând case de vacanță (15)

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

Auto străine (37)

• Volvo 340, motor Renault 1721 cmc, 2+1 uși, af 
1987, state perfectă preț 69 milioane lei. Tel.

k • casă de vacanță construcție 2002, D+P+E, 
5 stațiunea montană Straja, 7 camere, decoman- 
• date, 3 băi, 3 wc, sc 180 mp, toate utilitățile, 

facilități HG 1307/2004. Tel. 0723/320995.

gresie, faianță, t 
Tel. 0722/693683.

Vând garsoniere (19)
0722/794788,225587.

Microbuze. Dube (38)
• garsonieră Dorobanți, etaj 1. decomandată

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

Vând terenuri (21)

• 1000 mp teren, zona Deva, 3 km, bun 
construcție cabană casă facilități curent, gaz. 
Tel. 0726/158688.
• teren, intravilan, la sosea, 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.

Vând spații comerciale (25)

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

Imobile chirii (29)

• caut de închiriat spațiu comercial, bdul 
Decebal, 30-60 mp. Relații la tel. 0722/161644.
• ofer de închiriat apartament 3 camere (o 
cameră ocupată), prefer femeie, Deva, lângă 
Sala Sporturilor, preț 30 euro/lună Deva, tel. 
226813, fără intermediari.
• ofer la chirie garaj în bloc, împăratul Traian 
(lângă ABC), preț convenabil. Tel. 0745/253413, 
218234.

I

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 video recorder și amplificator Yamaha, 
preț convenabil. Tel. 0745/253413,218234.

Altele (61)

• vând bazin inox 250 litri, motor monofazic 
mare, pentru pompă apă, preț negociabil. Tel. 
216753.

Pierderi (62)

• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Buzdugan Antal Adrian. Se declară nul.

| • pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Muntean Norica. Se declară nul.

Prestări servicii (72)

• efectuez transport marfă, local și interurban 
cu autoutilitară de 3,2 tone util. Duba este 
prevăzută și cu stendere pentru confecții L 600,1 
240, h 230. Tel. 229611,0740/953297.

ROMPETROL

• Cabinet Revita! tratează diverse afecțiuni 
prin reflexoterapie și masaj, organizează și 
cursuri atestate de Ministerul Muncii. Tel. 
232387.

• modfez matematici orice nivel. Lucrez numai 
cu un singur elev. Tel. 0788/250112.

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

• efectuez transport marfă Deva-Timișoara, 
preț negociabil. în funcție de greutate și volum, 
maximum 0,6 tone. Tel. 0740/420521.
• posesor autoturism, execut prestări servicii 
contra cost, eventual angajare în comodat. 
Informații tel. 218174 după ora 17.

Oferte locuri de muncă (74)

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

•SC Danielle Company SRL Deva, Str. 
Rândunicii, nr. 6, angajează personal 
pentru munca la domiciliu a produselor 
tricotate și croșetate și experți în vânza
rea mărfurilor în țară. Relații la întreprin
dere și la tel. 0254/206094,0722/258116.

•SC Selestian Impex SRL angajează 
urgent vânzător pentru magazinul de 
biciclete Deva. Se cer cunoștințe tn 
domeniu. Relații la teL 0740/019184.

•societate comercială angajează eco
nomist evidență contabilă, contabil 
evidență primară, vânzătoare, șoferi 
distribuitori cat B, C, E, experiență 
minimum 2 ani, muncitori necallflcaa 
CV-urile se trimit prin fax 0254/219300, 
până la 20XL2005, In vederea 
examinării.

Rompetrol Downstream este o companie membră a Grupului Rompetrol, principalul grup industrial privat 
din România șf operează peste 75 de stații proprii și 120 puncte de distribuție închiriate pe întreg teritoriul 
României (In acest moment reprezentând cea mai mare rețea privată de benzinării la nivel național).

în momentul de față Rompetrol Downstream recrutează persoane dinamice și 
motivate pentru STAȚIA DE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI DEVA

LUCRATOR COMERCIAL STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI

Cerințe:

• Experiență relevantă de lucru în relația 
directă cu clienții
• Atitudine orientată către client și bune 
capacități de comunicare
• Disponibilitate pentru lucrul în ture
• Prezență agreabilă
• Loialitate, corectitudine și seriozitate
• Experiența în gestiune și lucrul cu marfa 
constituie un avantaj
• Experiență similară (în cadrul unei stații 
de distribuție carburanți) constituie un 
avantaj

RgtponsaWlttățl:

• Derularea activității de vânzare și de 
oferire de servicii destinate clienților
• Derularea activității de gestionare a 
magazinului (recepție marfă, etichetare, 
Inventariere, etc.)
• Asigurarea și păstrarea standardelor de 
curățenie
• Menținerea relațiilor cu clienții

Compania oferă un pachet salarial atractiv, mediu de lucru agreabil, integrarea într-o echipă 
dinamică și posibilități de dezvoltare profesională

Persoanele interesate sunt rugat să trimită un Curriculum Vitae cu mențiunea DEVALC 
la numărul de fax: 021/206.75.40 / e-mall: resurseumane@rompetrol.com

OCA?
PUBLICITATE 

b+lAbU

UBSK"

A ROMÂNEASCA 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 supermașina de 

teren NISSAN 

TERANO II.

SEWS ROMÂNIA (PUNCT DE LUCRU 
ORĂȘTIE), divizie a Sumitomo Electric Wiring 
Systems Europe, companie multinațională 
specializată în domeniul industriei de compo
nente auto, caută candidați motivați și cu 
potential pentru postul:

INGINER DE PROIECT

Responsabilități principale.
■ Conceperea și implementarea unui flux de producție a 
cablajelor electrice
■ Implementarea metodelor de producție și standardelor 
SEWS
■ Adaptarea metodelor de producție la cerințele clientului
■ Producerea materialelor ajutătoare producerii de 
cablaje
■ îmbunătățirea procesului de producție
■ Implementarea modificărilor în fluxul de producție
■ Respectarea standardelor de calitate

Cerințe:
■ Studii de inginerie;
■ Cunoștințe de limba engleză - nivel avansat;
■ Cunoștințe în utilizarea calculatorului (EXCEL).

Candidații sunt rugați să depună un curriculum vitae, până în 
data de
13 ianuarie 2004, inclusiv, la Recepție, să îl transmită la adresa 
de e-mail office.orastie@sews-e.com sau prin fax la nr. 0254- 
206931.
Numai candidații selectați vor fi contactați.

COOPERATIVA DE 
CONSUM Orăștie, 

județul Hunedoara 
Vinde prin UCITAțIE PUBLICS, în data de 26 

ianuarie 2005. ora 10,00, la sediul din str. N.Bălcescu
nr.8, localitatea Orăștie, județul Hunedoara:

1. spațiu comercial - 152 mp în
Str.Pricazului bl.67, parter
2. depozit mărfuri - 2200 mp în strada 
N.Titulescu
3. magazin mixt Mărtinești
4. barăci metalice - 2 buc.
5. autoutilitară IFA - lbuc.
6. autoutilitară TV 14 FI - 2 buc
Taxa de înscriere este de 1% din valoare, iar garanția 
de participare este de 10% din valoarea adjudecată, 
în caz de neadjudecare, licitația se va repeta în zilele de 2 
și 9 februarie 2005, ora 10.00.
Informații la tel.0254/242393 sau 0254/241716. 
Persoană de contact, economist Potopea Adriana.

asigurați

* Carte Verde, asigurări medicale pentru 
străinătate
- Asigurarea călătorilor transportați (intern 
și extern)

Consultant* gratuit* Iu mcM Armei dk> 
Deva, Piața VktorM nr. 2, dădne FH, 
«au I* tel 0254-233814.

Dimeter wcunaiă,
■nRMNMMHUU
Mobil 0723 307182 M4 14 ianuarie 2O0S

—. •«•a- b^b vpi Dacă vrei cu adeyărat ca anunțul tău să fie remarcat,
t If I f li ’ IM j I A 7 A M I ■■ j încearcă variantele speciale contra cost.
t f 1I I k B ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

SIMPLU CHF.NAR ♦ BOLD ♦ FOTO

VARIANTE

Anunț GRATUIT

LOCATU CUTII HMTALI

• chioșcul de ziare de lângă 
Comtim;
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont Micro 15
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma;

I • chioșcul de ziare de lângă
i Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 

, Zamflrescu - K-dui Decebal.

1 apariție* 40.000 feF; 
tipăriți» 1MM8W

Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 ,114 la sediul redacției ,i se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu îți asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.

c

mailto:resurseumane@rompetrol.com
mailto:office.orastie@sews-e.com
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0 Accident feroviar. Coliziunea care s-a 
produs, vineri, între un tren de pasageri 
și un marfar, în Italia, în apropiere de 
Bolognia, a provocat 18 morți. Acciden
tul a fost provocat de o eroare umană, 
dar și de condițiile atmosferice.

James Brown acuzat de viol

Ar fi împlinit 70 de ani
St. Andrews (MF) - Dacă ar fi fost încă 

în viață, Elvis Presley ar fi împlinit 
sâmbătă 70 ani. Regele rock-ului a murit 

în urmă cu 27 de ani.
Pentru a marca această 

aniversare, experții scoți
eni de la Universitatea St. 
Andrew's ău folosit o teh
nologie de ultimă oră, cu 
ajutorul căreia au repro
dus efectele naturale ale 
îmbătrânirii la nivelul pie
lii și culorii părului, con
struind astfel imaginea lui 
Elvis la 70 ani.

în același timp, Elvis ar
putea deveni încă o dată regele topurilor 
muzicale, în urma unei creșteri a vânză
rilor datorate melodiei „Jailhouse Rock”. 
Cântecul a fost re-relansat pentru a mar
ca ziua de naștere a lui Elvis și este pe 
cale să devină iarăși numărul 1 în topul 
999 al Marii Britanii.

New York (MF) - Cântă
rețul James Brown (71 ani) 
a fost dat în judecată de o 
fostă angajată, care pretinde 
că a fost violată de acesta în 
anul 1988, informează BBC.

Jacque Hollander (48 ani), 
care a lucrat la departamentul 
de PR al cântărețului, cere des
păgubiri în valoare de 100 mili
oane de dolari.

La 70 ani
(Foto: EPA)

James Brown (Foto: EPA)

Ultimul portret al lui Mozart

In miniStlim Sticluțele de Whisky
scoțian, de numai 4 cm înălțime, conțin 
3 ml de băutură și costă 1.43 euro, fiind 
cumpărate în special de turiști: (Foto: EPA)

Berlin (MF) - O pânză a- 
parținând colecției unui mu
zeu berlinez a fost autentifi
cată drept ultimul portret al 
lui Wolfgang Amadeus Mo
zart, realizat în 1790, cu un 
an înainte de moartea sa, 
transmite AFP.

Specialistul Wolfgang Seiller 
a confirmat că pânza pictorului 
german Johann Georg Edlinger, 
deținută de prestigioasa Gemael- 
degalerie, este într-adevăr por
tretul lui Mozart.

Seiller a comparat digital ta
bloul cu un alt portret al lui Mo
zart, autentificat, realizat în 1777 
și aflat la Civico Museo Biblio- 
grafico Musicale de la Bologna.

Edlinger ar fi făcut portretul 
compozitorului la Munchen, în 
1790. Pânza va fi prezentată pu
blicului pe 27 ianuarie, la împli

Brad renunță la Jennifer
Beverly Hills (MF) - Dorința lui Brad 

Pitt de a avea copii și refuzul categoric 
în această privință al soției sale, Jennifer, 
au fost principalele motive ale despărțirii 
celor doi actori. Un apropiat ai cuplului 
a afirmat că Aniston nu vre. sa facă un 
copil de teama modificărilor care ar in
terveni asupra corpului ei și pentru că 
dorește să-și continue cariera. A adăugat 
că, deși cei doi actori s-au despărțit, ei 
încă se mai iubesc.

O sursă din industria filmului susține 
că Pitt s-a îndrăgostit de Angelina Jolie 
și că ar fi petrecut ore întregi în rulota ei, 
jucându-se cu fiul de trei ani al actriței. 
Angelina l-ar fi sfătuit să nu se despartă.

Furtuni violente în nordul Europei
S-au soldat cu victime, pagube materiale, mii de locuințe rămânând fără curent electric i

ifWOlla puiul de hipopotam, șe plimbă 
alături de noua lui „mamă”, țestoasa 
Aldabran, în parcul Haller din Mombasa. 
Puiul a fost salvat după catastrofa din 
Asia. (Foto: EPA)

Copenhaga (MF) - O fur
tună violentă s-a abătut 
vineri și sâmbătă asupra Ir
landei, insulelor britanice, 
Danemarcei și Suediei, 
provocând moartea a cel 
puțin 14 persoane, mai 
multe accidente maritime și 
lăsând fără curent electric 
peste 400.000 de locuințe.

Un feribot al armatorului P/O 
a eșuat, sâmbătă dimineață, pe 
o plajă de pe coasta de vest a 
Scoției, la bordul ambarcațiunii 
aflându-se aproximativ o sută de 
persoane. Pasagerii au scăpat 
nevătămați.

în largul coastelor Danemar
cei, o navă cargo la bordul căre
ia a izbucnit un incendiu a lan
sat un mesaj S.O.S. la ora 15:40 
GMT. Duminică, toți cei 15 oa
meni de la bordul vaporului au 
fost salvați. în vestul țării, viteza 
vântului a depășit 150 de kilo
metri pe oră.

Vor juca în „Lonely Hearts”
Los Angeles (MF) - James Gondolfini 

și John Travolta vor juca în filmul „Lone
ly Hearts”, o dramă polițistă inspirată 
dintr-un caz real din anii '40, scrie revista 
Variety. Filmul va fi regizat de Todd Ro
binson. Producția va începe în martie, în 
sud-estul Floridei.

Filmul relatează povestea adevărată a 
doi detectivi care capturează cuplul Mar
tha Beck - Raymond Martinez Fernandez, 
o femeie obeză și un hispanic, porecliți 
„asasinii inimilor solitare” deoarece o- 
morau femei singure. Povestea a fost re
latată pe larg de presa anilor '40.

Blackpool, Anglia (Foto: EPA)

Femeia pretinde că Brown a 
agresat-o într-o rulotă, pe o au
tostradă din Carolina de Sud. El 
ar fi obligat-o să se dezbrace a- 
menințând-o cu o armă. Apoi, ar 
fi lovit-o cu capul de obiectele 
din rulotă timp de câteva ore.

Managerul legendei muzicii 
soul a spus că acuzațiile lui Hol
lander sunt „absurde” și „nu 
merită nici un comentariu”. Fe
meia cere despăgubiri după ce 
a fost diagnosticată cu o „dere
glare neurologică”, pretinzând 
că aceasta este urmarea „violu
lui și torturii”.

Plângerea, înaintată unei ju
decătorii din Illinois, e civilă, 
ceea ce înseamnă că Brown nu 
va fi acuzat penal. Purtătorul de 
cuvânt al acuzatoarei, Paul Leech, 
a spus că Hollander a încercat 
să depună o plângere penală, 
însă aceasta a fost respinsă.

Cântărețul s-a aflat în mai 
multe rânduri în conflict cu le
gea, fiind acuzat, printre altele, 
de violență domestică sau pose
sie ilegală de droguri și arme.

nirea a 249 de ani de la nașterea 
muzicianului.

Portretul Iul Mozart (Foto: epaj

în Anglia, zeci de case au fost evacuate. (Foto: epa)

în Irlanda, aproape 70.000 de 
locuințe au rămas fără curent 
electric din cauza arborilor care 
au căzut pe cablurile electrice.

Zona Cumbria (nord-vestul 
Angliei) a cunoscut cea mai di
ficilă vreme din ultimele dece
nii. Mai multe locuințe au fost 
evacuate după creșterea apelor 
râurilor la Appleby, Longtown și 
Shap. Centrul orașului Carlisle 
a fost inundat. O mie de case au 
fost afectate de inundații și nu
meroși locuitori s-au refugiat pe 
acoperișuri. în această regiune 
s-au înregistrat trei decese din 
cauza intemperiilor.

în Northumberland (nord-es- 
tul Angliei), 40 de persoane au 
fost evacuate. Câteva case au 
fost evacuate în Yorkshire, unde 
arborii smulși din rădăcini și 
apele au blocat drumurile. Mai 
multe imobile au fost inundate 
în regiunea Stirling, din centrul 
Scoției.

în Danemarca, doi șoferi au 
murit după ce mașinile lor au 
fost prinse sub arborii căzuți, 
iar alte două persoane au fost 
ucise de un acoperiș distrus. în 
sudul Suediei, alți doi șoferi au 
fost uciși de arborii căzuți, iar 
un al treilea a fost zdrobit de o 

mașină, în momentul în care 
încerca să îndepărteze un copac 
de pe șosea. Un fermier suedez 
a murit sub baloții de fân ce au 
căzut peste el, în timpul furtunii.

Trafic suspendat
Aeroporturile din Copenhaga 

și Malmoe, în Suedia, au fost în
chise. Traficul feroviar a fost 
suspendat în sudul Suediei, la fel 
ca și circulația pe podul care tra
versează brațul de mare dintre 
Danemarca și Suedia. Circa 
280.000 de locuințe suedeze au 
rămas fără electricitate.

Zeci de curse de feriboturi 
care ar fi trebuit să plece din și 
spre Suedia, Danemarca, Norve
gia, Marea Britanie și Germania 
au fost anulate.

Germania a fost afectată de 
rafale de vânt de mare intensi
tate. Traficul feroviar a fost în
trerupt în gara Kiel, ca și trafi
cul rutier pe coastă, pe două paj 
duri peste canalul care asigură 
legătura dintre Marea Nordului 
și Marea Baltică și podul dintre 
Insulele Fehmarn și continent.

Circa 15.000 de persoane au 
rămas fără electricitate în regiu
nea Gdansk.

Pe coasta Estoniei, mai mult 
de o sută de persoane au fost 
evacuate duminică dimineață, 
din cauza furtunii și ploilor to
rențiale.

Feribotul eșuat (Foto: EPA)


