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Vremea se va răci ușor, izolat se vor 
semnala precipitații mixte.
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dimineața la prânz seara

Eleve ale Liceului de Arte devean 
modelând lut. (Foto: Traian Menu)

.0 Taxa pentru timbru fiscal a crescut.
|i cazul pierderii sau deteriorării actelor 

ue identitate, va trebui să plătiți mai mult 
pentru taxa de timbru. Dacă până acum 
costa de la 2 la 38 de mii lei, acum va
loarea acesteia a crescut de la 3 la 41 
de mii lei. (M.T.)

Polițiștii își mută „cuibul”
Din luna februarie a acestui an pașapoartele hunedorenilor se eliberează la Prefectură
MlHAELA TăMAȘ
EMAIL: mihaela.tamas@informmedia.ro

Deva - Integrarea în UE 
aduce după sine o serie de 
schimbări. Una dintre aces
tea este transferul unor 
secții ale Poliției la diferite 
instituții publice. Până la 
sfârșitul acestei luni, trans
ferul va trebui finalizat.

La sfârșitul anului trecut se 
punea problema acestor mutări 

până la începutul lunii ianua
rie. Pentru că nu au fost sta
bilite unele probleme legate de 
plata acestor noi angajați și asig
urarea transportului, termenul 
de transfer a fost amânat. „Va 
avea loc o ședință, la nivel cen
tral, în urma căreia se vor re
zolva aceste probleme cu care ne 
confruntăm și se va ști exact din 
ce dată vor funcționa lucrătorii 
acestor birouri la instituțiile 
publice”, afirmă Dumitru Petcu, 

directorul Direcției Controlul 
Actelor și Contencios Adminis
trativ din cadrul Prefecturii. La 
sfârșitul acestei săptămâni va 
avea loc o ședință în care se va 
dezbate și aproba documentația 
de transfer al cadrelor din 
poliție. Prefectura va prelua 
birourile de pașapoarte, permise 
de conducere și personalul ser
viciului de înmatriculări auto. 
De asemenea, examinările pen
tru permisele de conducere se

vor face tot la Prefectură. Și 
Serviciul de Evidență Informa
tizată a Persoanei (SEIP) va fi 
preluat de către Consiliul 
Județean, iar polițiștii comuni
tari vor intra în subordinea 
Primăriei. Prefectura a pus la 
dispoziția celor care se vor mu
ta aici 16 încăperi. Până vineri, 
când vor fi luate deciziile finale, 
polițiștii își vor desfășura acti
vitatea în aceleași locații și vor 
avea același program de lucru.

■ CSie 87.000 de elevi din 
județul Hunedoara au început 
ieri semestrul II, care dureazi 
până pe 17 iunie. La nivelul în 
tregii țări sunt aproximativ 3,5 
milioane elevi în învățământul 
preuniversitar.

(Foto: Traian Mânu)

Poleiul face victime
Petroșani (M.T.) - O femeie și-a pierdut 

viața, duminică, după ce autoturismul con
dus de soțul ei a derapat și s-a izbit de o 
stâncă din afara carosabilului. 
Conducătorul autoturismului Dacia Su- 
perNova, Petru R., de 33 ani, din comuna 
Baru Mare, circula pe DN 66, în zona 
„Peștera Bolii”, de pe raza municipiului 
Petroșani. Nu a adaptat viteza la condițiile 
de carosabil acoperit cu polei și a dera
pat. Nu a mai reușit să redreseze mașina, 
a ieșit în afara carosabilului, unde s-a izbit 
dtPo stâncă. în urma impactului, soția lui 
Petru, Ileana, de 33 de ani, și-a pierdut 
viața.

Apă caldă mai ieftină cu 10%
De această măsură beneficiază blocurile - capăt de coloană
Clara Păs
E-MAIL: clara.pas@informmedia.ro

Deva - Un număr de 110 
blocuri din municipiul Deva 
vor primi un bonus de 10% 
la plata facturilor de apă 
caldă.

Toate aceste blocuri sunt imo
bile - „capăt de coloană” și pen
tru că sunt departe de punctele 
termice se confruntă cu pro
bleme în ceea ce privește pri
mirea de apă caldă în condiții de 
bună calitate, declară loan 

Cristea, directorul Calor, firma 
ce asigură distribuția de agent 
termic în municipiu. Decizia lu
ată ieri de consiliul de adminis
trație al societății se va aplica 
din această lună. „Calor va 
scădea 10% din contravaloarea 
consumului de energie termică 
aferentă apei calde consumate de 
aceste blocuri. Diminuarea fac
turilor cu acest procent va fi co
municată administratorilor, care 
vor aplica reducerea la fiecare 
familie ce locuiește în imobilele 
pe care le-am menționat. 
Bonusul se va acorda până în 

momentul în care Calor va pune 
în funcțiune sistemul de recir- 
culare a apei calde, care va per
mite eliminarea situațiilor ne
plăcute cu care se confruntă lo
catarii blocurilor, cauzate de fap
tul că apa caldă ajunge cu în
târziere și adeseori este rece. 
Costul lunar al acestei măsuri ce 
va fi suportat de Calor se ridică 
la o sută de milioane de lei”, a 
mai precizat Cristea. C.A. a mai 
decis reducerea cu 20% a pos
turilor pentru personalul TESA 
și un nou sistem de salarizare 
bazat pe performanțele firmei.

Motorina pentru 
lucrările agricole

Deva (L.L.) - Prețul mo
torinei pentru lucrările 
agricole nu va putea fi 
micșorat. Acest lucru se da
torează faptului că în ne
gocierile cu UE s-a aprobat 
menținerea actualei accize 
la carburanți, până în anul 
2007. Deși acciza este de 270 
de euro la mia de litri de 
motorină și norma euro
peană permitea reducerea 
acesteia până la 21 de euro, 
în urma negocierilor care 
au avut loc acest lucru a 
fost ignorat.

Mircia amenință cu demisia
Deva (D.I.) - Funcția de sub

prefect crează nemulțumiri și în 
județul Hunedoara. Cu toate că 
postul a fost atribuit în urma ne
gocierilor UDMR-ului, liderul 
județean al PNL, Mircia 
Muntean, nu se consideră 
mulțumit, mai ales că funcția de 
prefect a revenit unui reprezen
tant al PD. Primarul Devei a de
clarat ieri că, dacă nu va fi nu
mit subprefect un membru al 
PNL, mai precis orăștianul Dan 
Pricăjan, el va demisiona din 
fruntea organizației județene a 
partidului și va rămâne un sim

plu membru al PNL. La rândul 
său, Iuliu Winkler, liderul 
UDMR Hunedoara, a declarat 
telefonic că nu comentează afir
mațiile lui Mircia Muntean. „La 
nivelul organizațiilor județene 
există o foarte bună relație între 
formațiunile noastre politice. 
Ceea ce pot să spun în momen
tul actual este că UDMR a obți
nut opt posturi de subprefecți, 
dintre care imul la Hunedoara. 
Cel târziu până joi vor fi cunos
cute numele persoanelor ce vor 
ocupa funcțiile de subprefecți”, 
a spus Winkler.

mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro
mailto:clara.pas@informmedia.ro
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0 Demiși. Ofițerii rezerviști care au lan
sat un apel la nerespectarea ordinului 
de evacuare a coloniilor evreiești din Fâ
șia Gaza au fost destituiți, duminică, din 
armata israeliană. Ei au calificat drept 
ilegală evacuarea celor 21 de colonii din 
Fâșie și a altor patru din nordul Cisiorda- 
niei, ce se va desfășura în iunie.

0Ucls la Bagdad. Un responsabil al par
tidului premierului irakian, lyad Allaui, 
a fost ucis, iar fiica sa a fost rănită, du
minică, într-un atac comis la Bagdad. 
Responsabilul pentru resurse umane 
al formațiunii politice, Medhat Jassem 
al-Hassan, a fost ucis într-un atac comis 
de persoane înarmate neidentificate.

In semn de protest
Steagul Alianței coborât în berna, din cauza numirii prefectului UDMR

Walesa, consilier 
special al UE

Atac revendicat
Dubai (MF) - Gruparea iordanianului 

Abu Mussab al-Zarqawi, care are legături 
cu rețeaua teroristă al-Qaida, a revendi-

Sfântu Gheorghe (MF) - 
Steagul Alianței D.A. de pe 
sediul PNL Covasna din 
Sfântu Gheorghe a fost 
coborât, ieri dimineață, în 
bernă, cu o panglică neagră, 
prin acest gest reprezentan
ții Alianței dorind să trans
mită mesajul că Alianța a 
fost „zdrobită și sacrificată” 
în acest județ prin numirea 
unui prefect UDMR.

Președintele PNL Covasna, 
loan Bălan, a declarat că prin 
acest gest se dorește sublinierea 

s faptului că Alianța D.A. din ju
dețul Covasna a fost „zdrobită, 
sacrificată prin numirea unui 
prefect UDMR în acest județ”. 
Bălan a declarat că gestul condu

cerii centrale de numire a unui 
prefect al UDMR este inaccepta
bil. 3

Președintele PD Covasna, 
Gheorghe Baciu, a adăugat la 
rândul său că Alianța D.A. Co
vasna nu va accepta niciodată 
înfrângerea.

Conducerea Alianței D.A. va 
discuta cu liderii PNL și PD din 
județul Covasna în vederea găsi
rii unei soluții pentru debloca
rea crizei apărute în urma nu
mirii unui prefect UDMR, a de
clarat, ieri, la Cluj-Napoca, pre
ședintele interimar al PD, Emil 
Boc.

Discuții cu UDMR
Emil Boc a spus că speră ca,

în urma unor discuții cu UDMR, 
reprezentanții PNL și PD să 
primească posturi în adminis
trația județeană din Covasna.

Guvernul l-a nominalizat vi
neri pe reprezentantul UDMR, 
Gyorgy Ervin, pentru funcția de 
prefect al județului Covasna, iar 
numirea sa a creat nemulțumiri 
în rândul liderilor partidelor po
litice românești din județul Co
vasna. Liderii Alianței PNL-PD 
Covasna, Gheorghe Baciu (PD) 
și loan Bălan (PNL), și-au anun
țat, vineri după-amiază, demisii
le din funcțiile deținute în cele 
două partide, după ce în județ a 
fost numit prefectul UDMR, pre
cizând totodată că nu vor accep
ta o eventuală funcție de subpre
fect.

Varșovia (MF) - Comisa
rul european pentru Edu
cație, slovacul Jan Figel, 

i-a propus 
fostului pre
ședinte polo
nez și lideru
lui istoric al 
sindicatului 
Solidaritatea, 
Lech Walesa, 
să devină 
„consilier

special” al UE.
„Doresc să reamintesc 

autorităților de la Bn&- 
elles că reunificarea Euro
pei s-a realizat datorită Po
loniei și polonezilor”, a ex
plicat liderul primului sin
dicat liber din țările foste 
comuniste.

Abu Mussab 
al-Zarqawl

cat un atentat cu mașină- 
capcană comis miercuri 
împotriva forțelor ameri
cane de la Mosul, în nor
dul Irakului, și a difuzat o 
înregistrare video a acestei 
operațiuni, relatează AFP. 

înregistrarea video, di
fuzată pe un site Internet, 
înfățișează secvențe ale 
pregătirii și executării 
operațiunii comise de un 
individ cu fața acoperită și

îmbrăcat într-un echipament de culoare
neagră.

Una dintre secvențe înfățișează diverse
persoane, toate îmbrăcate în negru, care 
studiază un plan detaliat al obiectivului 
- o clădire cu mai multe etaje care adă
postește, potrivit comunicatului grupării, 
„forțe invadatoare”.

O altă secvență îl înfățișează pe kami
kaze despărțindu-se de camarazii săi și 
îndreptându-se, la bordul unui vehicul, 
spre „sediul forțelor răului”, potrivit co
municatului.

Se retrag din Irak
Kiev (MF) - Câștigătorul alegerilor pre

zidențiale din Ucraina, Viktor Iușcenko, 
a prezentat condoleanțe familiilor mili
tarilor ucraineni care au murit, duminică, 
în Irak, în explozia accidentală a unei 
bombe, și a subliniat că retragerea con
tingentului va fi una dintre prioritățile 
sale. Duminică, șapte militări ucraineni 
și unul kazah au murit în explozia acci
dentală a unei bombe pe care o dezamor
sau. Alți șapte ucraineni și patru kazahi 
au fost răniți.

Mai mult de 1.600 de militari ucraineni 
au fost defășurați în Irak, începând din 
august 2003, fiind staționați în provincia 
șiită Wassit, din zona central-estică a 
țării.

Păzit de peste tot
Washington (MF) - Autorități

le americane au adoptat măsuri 
de securitate fără precedent cu 
ocazia ceremoniei de învestire 
în funcție a președintelui George 
W. Bush, programată la 20 ianu
arie, urmând să fie folosite teh
nologii de ultimă oră.

Centrul de coordonare a ope
rațiunilor de securitate nu a fost 
stabilit la Washington, unde 
Bush va depune jurământul, ci 
la circa 40 de kilometri distanță.

Secret Service și 50 de agenții 
locale și federale vor monitoriza, 
din acest loc, măsurile de securi
tate aeriene, terestre sau cele a- 
doptate în rețeaua de metrou. E- 
crane uriașe vor prezenta imagi
nile furnizate din elicoptere și 
de camerele de supraveghere de 
pe Capitoliu, atât pe traseul pa
radei, cât și din alte locuri. Ofi
cialii vor putea urmări traseele 
avioanelor de patrulare, vor a- 
vea la dispoziție hărți tridimen
sionale și chiar vor putea detec
ta imediat orice tentativă de uti
lizare a unei substanțe chimice.

Ceremonia care se va desfășu
ra la Capitoliu, precum și para
da care va avea loc pe Pennsyl
vania Avenue, vor atrâge zeci de 
mii de persoane, inclusiv protes
tatari. Poliția va securiza o zonă 
extinsă din centrul orașului, iar 
oamenii vor trebui să treacă 
prin cel puțin unul dintre cele 
22 de puncte de control și detec
toare de metal.

Mahmud Abbas a câștigat detașat alegerile prezidențiale palestiniene. (Foto: epa)

Abbas, președintele Autorității Palestiniene
El îi succede în această funcție fostului lider, Yasser Arafat

Asasinat politic
Bagdad (MF) - Adjunctul șefului poliți

ei din Bagdad, Amer Aii Nayef, a fost îm
pușcat mortal împreună cu fiul său, Kha
lid Amer, ieri dimineață, la Bagdad, re
latează BBC News Online.

Acesta este al doilea responsabil asasi
nat în Irak în mai puțin de o săptămână. 
Marți, guvernatorul Bagdadului, Aii al- 
Hadiri, a fost ucis într-o ambuscadă.

Nayef și fiul său, și el polițist, tocmai 
ieșiseră din locuința lor situată în cartie
rul Dora, când au fost interceptați de per
soane înarmate, care i-au ucis pe loc.

Atacul a intervenit la câteva minute 
după un atentat sinucigaș, comis la un co
misariat din Bagdad și soldat cu moartea 
a cel puțin trei polițiști.

Președintele SUA (Foto: EPA)

Ramallah (MF) - Mahmud 
Abbas, candidatul Fatah, 
principala mișcare palesti
niană, a fost ales, cu o ma
joritate covârșitoare, preșe
dinte al Autorității Palesti
niene, în urma scrutinului 
de duminică, conform rezul
tatelor oficiale anunțate ieri 
de Comisia Electorală Cen
trală.

Abbas îi succede în această 
funcție liderului istoric al pales
tinienilor, Yasser Arafat, care a 
încetat din viață la 11 noiembrie 
2004.

Imediat după anunțarea rezul
tatelor, Abbas a promis să pună 
capăt suferinței palestinienilor,

afirmând că ei reprezintă „un 
popor care merită toată stima, 
respectul și încrederea”.

Radicalii islamiști din Hamas 
și Jihadul islamic, care făcuseră 
apel la boicotarea alegerilor, nu 
au reacționat după anunțarea 
primelor rezultate, dar au anun
țat anterior că vor coopera cu 
învingătorul scrutinului, indife
rent cine va fi acesta.

Bucurie la Ramallah
Abbas, în vârstă de 69 de ani, 

a obținut 62,32 la sută din voturi, 
devansându-1 pe principalul său 
contracandidat, independentul 
Mustafa Barghouthi, în vârstă 
de 51 de ani, care a obținut 19,8

la sută din voturi.
Imediat după anunțarea rezul

tatelor, la Ramallah au avut loc 
scene de manifestare a bucuriei.

înainte de încheierea scruti
nului, Israelul și-a anunțat in
tenția de a relua dialogul cu Au
toritatea Palestiniană, în cazul 
în care Abbas va câștiga, pu
nând însă condiția ca acesta să 
se angajeze într-o luptă fermă 
împotriva violenței.

Abbas, un lider moderat care 
susține demilitarizarea Intifadei, 
era cotat drept favorit al aces
tui scrutin, al doilea organizat 
în teritoriile ocupate după cel 
care a consfințit ascensiunea la 
putere a lui Yasser Arafat, în 
1996.

Conducerea PRM a 
denunțat protocolul cu BNS

Mașina în care se afla adjunctul șefului 
poliției din Bagdad (Foto: epa)

București (MF) - Conducerea 
PRM a denunțat, ieri, protocolul 
semnat cu BNS din cauza gravei 
încălcări de către BND și BNS 
a prevederilor privind colabo
rarea parlamentară.

Biroul Permanent al PRM a 
mai decis excluderea din partid 
a celor cinci deputați care au 
candidat pe listele PRM la reco
mandarea BNS, acestora fiindu-le 
retras sprijinul parlamentar.

Mircea Giurgiu - unul dintre 
cei cinci deputați aleși pe listele 
PRM și care au fost propuși de 
Blocul Național Sindical - de
clară că respectă decizia con
ducerii PRM. Deputatul de Cluj

a precizat că va continua să co
laboreze cu conducerea filialei 
PRM Cluj pentru că are o obli
gație în acest sens față de electo
ratul clujean.

• „Voi rămâne independent, iar 
deciziile importante pe care le 
voi lua vor respecta punctul de 
vedere al conducerii BND”, a 
afirmat deputatul.

Cei cinci deputați aleși pe lis
tele PRM la propunerea BND și 
BNS și care au fost excluse din 
PRM sunt: Mircea Giurgiu 
(Cluj), Olguța Coplea (Bacău), 
Costel Ovidenie (Ilfov), Dan Mo- 
cănescu (Constanța) și Ion Stoi
ca (Gorj).
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0 La nivelul anului 2004, Oficiul pentru 
Protecția Consumatorului Hunedoara a 
efectuat 2.618 acțiuni de control. Valoa
rea totală a amenzilor contravenționale 
aplicate se ridică la peste 5.699 mi
lioane de lei. Valoarea despăgubirilor 
către consumatori însumează peste 365 
de milioane de lei și s-a luat decizia de 
închidere temporară a 15 unități de pro
ducție sau prestatoare de servicii. (IJ.)

Covasna, polul 
toleranței zero
Adrian SĂlĂgean
E-MAIL- adrian.salagean@informmedia.ro

La Covasna steagul Alianței D.A. a 

fost coborât în bernă la sediul PNL. Li
derii alianței politice care a dat Președin
tele României își agită demisiile. Nouă ligi 
și asociații din județul Covasna acuză 
„revoltătoarea decizie".

Numirea unui prefect de naționalitate 

maghiară a umplut de revoltă o parte a lu
mii politice românești din județul Covasna. 
Această izbucnire de furie nu pare a fi pro
dusul de moment al așteptărilor la funcție 
ale membrilor D.A., așteptări înșelate de la 
Centru. E aproape sigur că un prefect PSD 
n-ar fi trezit atâtea animozități. Indignarea 
pare mai degrabă rezultatul unor îndelun
gate dări peste bot bilingve între reprezen
tanții UDMR și cei ai restului lumii politice 
locale pe probleme ce țin de autonomia 
teritorială a regiunii secuiești. Revolta de 
catifea de la Covasna este produsul final al 
Unui obositor skanderberg politic româno- 
ungar pe aberații ce țin de autonomia teri
torială a ținutului secuimii. E încă viu în 
amintire indicatorul trilingv cu inscripția 
„Ținutul Secuiesc", instalat de reprezentanții 
UDMR și demontat rapid de către poliția 

; covăsneană. Udemeriștii au declarat ferm 
că prima lor prioritate este postul de pre
fect. Comunicatul emis sub auspiciile socie
tății civile românești din Covasha relevă că 
singura barieră în calea „autonomiei terito
riale a Ținutului Secuiesc" a fost până a- 
cum prefectul român care a putut stopa 
„acțiunile anticonstituționale, segregation is
te". Gyorgy Ervin, noul prefect UDMR, a 
declarat că va fi un prefect al tuturor locui
torilor din Covasna. Domnia sa a avut însă 
un răspuns ambiguu privitor la intențiile 
sale în ceea ce privește organizarea referen
dumului având ca temă autonomia Ținutu
lui Secuiesc. Fără doar și poate, despre Co
vasna vom mai auzi. Sper de bine.

Coaliția are nevoie de un regulament ?
a

Pentru a se evita alte situații tensionate, relațiile dintre partide trebuie reglementate Fț
Daniel I. Iancu
E-MAIL: DANIEL.IANCU@INFORMMEDIA.RO

Deva - Ideea adoptării ți
nui regulament de 
funcționare și colaborare în
tre formațiunile coaliției ma
joritare a apărut cu mai 
mult timp în urmă, dar din 
diferite motive a fost aban
donată.

La elaborarea regulamentului 
a lucrat și Iuliu Winkler, în mo
mentul în care se elabora și pro
gramul actual de guvernare, 
însă ideea nu a fost dusă până 
la capăt. Abia la sfârșitul 
săptămânii trecute, ministrul 
delegat pentru lucrări publice,

Laszlo Borbely, a declarat că 
situații de genul celor create de 
Partidul Umanist ar putea fi evi- 
W ........... ..............................

Susțin o asemenea idee 
ca Bind singurul mecanism 
prin care se vor putea lua 
pe viitor deciziile politice

luuu Winkler

.................................. w 
tate în condițiile în care coaliția 
aflată la guvernare ar avea un 
regulament de funcționare. Bor
bely a mai afirmat că s-a reluat 
lucrul la un asemenea regula
ment cu care șe speră că va fi 
de acord și PUR.

Iuliu Winkler, președintele fi

lialei județene a UDMR, a con
firmat faptul că colegii săi de 
partid lucrează, împreună cu 
reprezentanți ai PNL și PD, la 
elaborarea unui protocol de co
laborare și funcționare în cadrul 
coaliției. „Protocolul trebuie să 
cuprindă acele reguli care să 
specifice cum se iau anumite de
cizii politice din punctul de ve
dere unitar al coaliției. Din pă
cate, ideea nu a mai fost urmă
rită, dar s-a dovedit că elabo
rarea unui regulament era nece
sară. Susțin o asemenea idee ca 
fiind singurul mecanism prin 
care se vor putea lua pe viitor 
deciziile politice”, a mai spus 
ministrul delegat pentru comerț, 
Iuliu Winkler. Iuliu Winkler

*'șSțrj-5, 'W*''

Grupul „Spumă și Bibanu”- la Aiud
Deva (MF) - Procurorul gene

ral adjunct, Augustin Lazăr, de la 
Parchetul Curții de Apel din Alba 
Iulia, a declarat că cei mai mulți 
dintre membrii grupului infrac
țional organizat, condus de Con
stantin Nicolae Bumbaru, zis 
„Bibanu”, și Lucian Sârbu, alias 
„Spumă”, au fost mutați la Peni
tenciarul de maximă siguranță 
din Aiud. Astăzi, la Curtea de 
Apel din Alba Iulia se derulează 
procesul în dosarul „Spumă și 
Bibanu”, în care sunt arestate 22 
de persoane, iar alte două sunt 
cercetate în stare de libertate. Po
trivit procurorului A. Lazăr, imul 
dintre cei inculpați în acest dosar 
a solicitat strămutarea procesului, 
motivând că la Curtea de Apel din

Alba Iulia nu s-ar îndeplini con
dițiile de judecată, anume de im
parțialitate. Avocatul Viorel Jid- 
veianu, apărătorul fostului șef al 
Poliției Municipiului Deva, comis
arul șef Ioan David, a afirmat că 
la primul termen al procesului se 
va proceda la o amânare, deoare
ce dosarul se află la înalta Curte 
de Casație și Justiție, pentru jude
carea recursului intentat la 
măsura prelungirii stării de arest. 
Recursul va fi judecat pe 21 ia
nuarie. Anchetatorii au stabilit că 
membrii grupării au săvârșit mai 
multe fapte specifice crimei or
ganizate (reglări de conturi, taxe 
de protecție, incendieri de auto
turisme și de bunuri, șantaj, pro
xenetism).

Contribuții diferențiate
Deva (C P.) - Cuantumul 

contribuțiilor de asigurare 
pentru accidentele de muncă 
și bolile profesionale se plă
tește din acest an diferențiat 
de către agenții economici. 
Aceștia au fost încadrați în 
clase de risc - în număr de 20 
- pe categorii de activități ale 
economiei naționale, conform 
clasificării CAEN.

Fiecărei clase de risc îi co
respunde un tarif de risc care 
reprezintă cota de contribuție 
și are valoarea cuprinsă între 
0,5 și 4%, aplicată asupra fon
dului brut de salarii realizat, 
declară loan Nistor, directorul

CJP Hunedoara. Această con
tribuție se achită până la data 
de 25 inclusiv a lunii urmă
toare celei pentru care se efec
tuează plata drepturilor salari- 
ale. Spre exemplu, pentru 
firmele din agricultură, cota 
de contribuție este de 0,961%, 
în extracția și prepararea căr
bunelui 3,033%, pentru fabri
cile de articole de îmbrăcă
minte - 0,868%, în construcții 
-1,329, în comerțul cu amănun
tul - 0,776%, în învățământ - 
0,5%, în sănătate - 0,5%, pen
tru transportul terestru - 
1,145%, iar în metalurgie - 
2,664%.

DN 7_________________ Vețel - lila - Gurasada
DN 66 Simeria - Băcia - Călan

Poza cea mai haioasă 
remiiil (teL maro: 1.000.000 tei

Cele mai reușite fotografii 
vor apărea în numerele 

de sâmbătă ale Cuvântului liber
Condiții:

• fotografii color
• să surprindă o imagine 

nostimă din viața familiei,
o întâmplare de vacanță ș.a.

• protagoniști pot fi membrii 
familiei (copii, părinți, 
bunici), prieteni sau aceștia 
și animalele lor preferate

Perioada desfășurării 
concursului:

11 ianuarie - 31 martie 2005
Fotografiile se vor trimite, împreună 
cu o scurtă explicație și talonul de 
participare, pe adresa Cuvântului 

liber: Deva, Str. 22 Decembrie, nr.
37 A (în clădirea CEPROMIN, la 
parter), pentru Viorica Roman; 

sau pe E-MAIL:
viorica. roman@informmedia. ro.

TALON DE CONCURS - 11 ianuarie 2005
Nume................................................................. ..
Prenume.................................................. ....................
Adresă ............................................ .............................
Telefon......................................................................   .
Sunteți abonat? |dă| |nu|

Informații suplimentare 
se pot obține 

la telefon 
0254-211.275.

i
I

mailto:adrian.salagean@informmedia.ro
mailto:DANIEL.IANCU@INFORMMEDIA.RO
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9 - S-a născut compozitorul și dirijorul Nico- 
lae Patrichi (m. 5.09.1983)

I

1878 - S-a născut dramaturgul Zaharia Bârsan 
(,Se face ziua*, .Ca mâini va bate ceasul*, .Im- j 
presii de teatru din Ardeal") (m. 13 12.1948) |

2002 - A murit cineastul Henri Vemeull (.Maimuța 

în iarnă", .Clanul sicilienilor’) țn. 15.10.1920)

1801 - A murit compozitorul Domenico Cimarosa 
(n. 17.12.1749)

1753 - A fost deschis British Museum

1952 - Crearea Comisiei ONU pentru Dezarmare, 
sub autoritatea Consiliului de Securitate

Fumatul este un viciu costisitor și no- 
civ (Foto: Traian Mânu)

Energie electrică:
Sunt programate întreruperi în furnizarea 
energiei electrice.
08.30-15.00 Deva, Str. I. Creangă, bl.29,

30, 35, 36 și 37
Gaz:
Se întrerupe furnizarea gazului metan în 
Deva.
09.00-15.00 Cart. Progresul, bl. IA

Str. A. Iancu, bl. H3, sc. A
Apă:
Nu se întrerupe furnizarea apei în Deva.

if

&
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Uitați de obstacole pentru a putea vedea opor
tunitățile pe care le aveți.

21 apr.-20 mal ________
Reușiți să consolidați relațiile existente și vă 
faceți noi prieteni Infiuenți. Aveți minte ageră, 
originalitate și fler în abordarea problemelor.

21 mal-20 Iun. __ __ _______ _ _
Sentațîile vă copleșesc. Visați cu ochii deschiși și 
nu-i ascultați pe cei ce vor să vă trezească la re
alitate. Evitați situațiile pe care nu le controlați.

? Iul.__________________________
pentru o persoană de sex opus ar putea 

fi o armă cu două tăișuri: ori vă acceptă și începeți 
o relație, ori vă respinge cu brutalitate.

icfiWbrul dv ar putea avea de suferit din cauza 

unei persoane de sex opus. Vi se propune o 
afacere sau o modalitate de a evada din cotidian.

21 «ug.-20 sept.____ _____________________
Aveți -șanse mari să găsiți un loc de muncă, 
așa cum vă doriți. Farmecul personal vă ajută să 
rezolvați unele probleme pe cale diplomatică.

ACASĂ

I

t

se leagă de această zi. E posi
bil ca circumstanțele să vă fie favorabile, dar 
nu e cazul să grăbiți prea tare lucrurile.

21 oct.-20 nov.________________ ______ '__
Colegii și mal ales partenerul de viață vă apre
ciază gândurile frumoase și Ideile. Profitați de 
sprijinul oferit de un colaborator.

21 nov.-20 dec.___________ â_________ __ _
Nu e indicat să faceți tranzacții financiare. Dacă 
puteți, amânați deciziile importante în afaceri, 
ocupați-vă mai mult de partea sentimentală.

21 dec. M ian.___________ ■
Persoana iubită vă poate face o surpriză plăcută 
șl vă poate copleși cu declarații de dragoste. 
Relația iv stârnește invidii fetn prieteni.

21 lan. 20 febr.___________ ____________. _
i posibil să vi se atribuie coi sarcini de serviciu 
și vă va li greu să vă descurcați. Sprijinul unei 
rude apropiate e bine venit,

21 febr. 20 mart. ___________
Vă bucurați de protecție în profesie, dar nu forțați 
nota. Nu pierdeți prea mult timp disculpându-vă 
ca ceilalți să nu se întrebe ce aveți de ascuns.

I
I

790 Jurnal TVR Sport Meteo 
7:45 Agenția 2 fără un sfert.

Prezintă: Paul Trașcă și 
Filip Stoler. Informații, 
sfaturi, comentarii și 
umor. Realizator Nico^ 
leta Nae

845 Desene animate: YU- 
QGI-OH (Japonia, 1998) 

9:15 Corect!
930 Cinci minute de cultură
930 Teleshopping 

1090 Avanpremieră 
10:10 Felicity 
10:55 Euro-dispecer 
1190 Portul miracolelor 
1290 Tezaur foldoric 
1330 Desene animate: Leg- i

Henda lui Tatzan
1490 Jurnal TVR Sport Meteo 
1430 Teleshopping 
1590 Alege viața I Drogul 

înseamnă moarte! Re
alizator Petre Crăciun

1530 Cultura Eco
1690 Kronica
1655 Viața cu Bonnie 
1890 Portul miracolelor

0(Brazilia, 2001)
1850 S rt Pit 
1990 Jurnal TVR Sport Meteo

2M0 Profil’ de engleză

□(comedie, SUA, 1995) 
Cu: Danny De Vito, Gre
gory Hines, James Re
mar, Ed Begley Jr. Bill 
Rago, jurnalist, fără slu
jbă și fără bani, e 
nevoit să accepte un 
post de profesor de lit
eratură de limba en
gleză pentru tinerii și 
rebelii recruți din ar
mată.

2225 Vorbe despre fapte 
Moderator Marian
Voicu

2325 Jurnal TVR
Sport Meteo

2355 întunericul (suspans, 
Spania, 2002) Cu: An
na Paquin, Lena Olin 

140 Cind minute de cultură 
150 Felicity (SUA 2001) 
240 Jurnal TVR (R) Sport 

Meteo
3:40 Dave și Tom (thriller, 

13SUA, 1998)

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

9:10 Omul care aduce cartea 
9:15 Tânăr și neliniștit (r) 
0Cu zeci de premii, cu 

actori ce își trăiesc 
viața pe platourile de 
filmare, identificându- 
se cu personajele, cu 
căsătorii, divorțuri ca-n 
filmele care se respectă ț

10.30 Doctoral de suflete
Bl Episodul' 1

11:45 Numai unchi să nu fiii

El Episodul 12
12:15 Zâmbete Ihtr-o pastilă 
13:00 Știrile ProTv 
13:45 Iubire de mamă

W (dramă, SUA 1990) j 
Cu: Meg Tilly

16:00 Tânăr și neliniștit Cu: 

0 Eric Braeden, Joshua 
Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, J 
Melody Thomas Scott

17:00 Știrile ProTv
1745 Teo Emisiune de diver

tisment
19:00 Știrile ProTv Sport Vre- < 

mea

20:15 Dallas - ultima axi- 
gfruntare (dramă, SUA 

1998) Cu: Patrick 
Duffy, Linda Gray. Fanii 
serialului fenomen Dal
las, vor avea prilejul 
să-și descopere person
ajele favorite în acest 
film inedit produs în 
1998 care prezintă ul
timul act al luptei pen
tru putere absolută în 
clanul Ewing.

2220 Vacanța Mare Emisiu
ne de divertisment

2390 Știrile ProTv Sport 
23:45 Corupți de libertate

ElEpisodul 1
0:45 Știrile Pro TV 
1:45 Doctoral de suflete 
245 Numai unchi să nu fiii 
3:15 Zâmbete îhtr-o pastilă 

(reluare)
345 iubire de mamă

13 (dramă, SUA 1990) 
(reluare) Cu: Meg Tilly, 
Ed Begley

6:30 fn gura presei (reluare) 
7:00 Observator Cu Sanda 

Nicola. Sport
8:00 Reîntâlnirea cu Jeannie 
O (reluare)

10:00 In gura presei (reluare) 
10:30 Benny Hill 
11.-00 Concurs interactiv 
12:00 Sue Thomas 
13:00 Observator Cu Simona

Gherghe
1345 Continental Divide

Q (comedie romantică, 
SUA 1981) Cu: John 
Belushi, Blair Brown, 
Allen Garfield.

1690 Observator
16:45 9595-Teînvață ce să 

fad
17:45 Vivere - A trăi cu pasi- 

0une (soap, 1999, Italia) 
Cu: Edoardo Costa, 
Giorgio Ginex, Edoardo 
Velo, Giuditta Saltarini, 
Lorenzo Ciompi, Do
natella Pompadur, Elisa- 
beta De Palo

18:55 Meteo
1990 Observator Cu Alessan

dra Stoicescu și Lucian 
Mândruță

20:15 Cei mai frumoși 
ani Emisiune de diveris- 

ment
2290 Observator Cu Letiția 

Zaharia Sport
2245 Matrix: Amenințare 

El teroristă Episdoul 6 Cu: 
James Denton, Kelly 
Rutherford, Will Lyman, 
Anthony Azizi, Kurt Cac
eres. în fiecare 
dimineața. Președintelui 
Statelor Unite ale 
Americii, i se prezintă 
un raport special prin 
care este informat de 
pericolele ce amenință 
securitatea țării. O 
echipă de elită, dotată 
cu echipament de cea 
mai înaltă tehnologie, 
este mereu în stare de 
alertă

23:45 în gura presei Cu 

Mircea Badea
0:15 Sue Thomas 
190 Concurs interactiv

530 Poveștiri adevărate (re
luare)

6:00 Pădurea blestemată

0 (reluare)
8:15 Ciocolată cu piper (re- 

• 0 luare)
9:15 Rubi (reluare) 

10:15 Prizoniera (reluare) 
1130 Extravaganta Anastasia 

0 (reluare)
1230 Peria, cărările iubirii.

0 Cu: Aracely Arambula, 
Jorge Salinas, Gabriel 
Soto, Daniela Romo, 

, Rafael Amaya, Diana 
Golden

14:30 Pisica sălbatică. Cu:

0 Marlene Favela, Mario 
Cimarro, Carolina 
Tejera, Sergio Catalan, 
Adamari Lopez, Julio 
Alcazar, Liliana Ro- 
driguez

15:45 Pădurea blestemată. 

’ 0 Cu: Edith Gonzâlez
< 1730 Poveștiri adevărate 

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

0 lisazo, Dolores Heredia, 
Manolo Cardona, Ana 

, de la Reguera 
i

20D0 Rubi. Cu: Barbara

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

2190 Prizoniera. Cu: Gabriela 

0 Spanie
22:00 Ciocolată cu piper. Cu:

0Murilo Benicio, Mari
ana Ximenes, Marcello 
Novaes, Osmar Prado, 
Lilia Cabral, Priscila 
Fantin

2390 Extravaganta Anasta-
0sia. Cu: Norkis Batista, 

Juan Pablo Raba, Kiara, 
Hilda Abrahamz, Dora 
Mazzone, Saul Marin, 
Luciano D'Alessandro, 
Crisol Carabal, Gustavo 
Rodriguez, Mayra Ale
jandra

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

Rivera, Jorge Salinas

7:00 Piersic Show (reluare) 
8:00 Teleshopping

’ 830 Prim Plan
> 9:00 Rebelii
: 10:00 Tonomatul DP 2
* 1130 Cind minute de cultură 

1145 Pasiuni 
12:40 Euro - Dispecer 
12:45 Magazinul studiourilor

j teritoriale. Studioul TVR 
- lași. Prezintă Oana 
Lazăr. Realizator Liviu 
Tudorache

1330 Teleshopping
, 14:00 Desene animate Simba 

EJJunior merge la Ney 
Yorg

1430 Școala micilor vrăjitoare 
, 15:00 îi In Europa 

; 16:00 Tribuna partidelor par
lamentare

16:30 Clnd minute de cultură 
16:45 Jurnal TVR

} 17:00 Rebelii
» 17:55 Euro-dispecer

18:00 Jurnalul euronews pen
tru România

18:15 Cind minute de cultură 
1830 Mărturii

< 19:00 Maria Bonita (Colum- 
î Sbia, 1995)

20:00 Dragul de Raymond 
2030 Pe urmele primelor

i Hmamifere
î 2190 Lumea de aproape Pe 

urmele banilor noștri. 
Anchetă cu privire la 
drumul pe care-l par
curg banii provenip' din 
contribuția socială. 

2130 Jurnal TVR Știri, sport, 
meteo

2290 Jurnalul euronews pen
tru România

22:15 Jackie Brown (thriller, 
laSUA 1997) Cu: Robert

J De Niro, Samuel Jack- 
son, Pam Grier, Bridget 
Fonda

190 Stargate

146 Un țipăt din China 
ța(dramă, Marea Bri- 

tanie, 1990)) Cu: Julia 
Nickson Soul, Russell 
Wong, James Shigeta, 
France Nuyen, Philip 
Tan. Regia James 
F.Collier.

890 Dragoste și putere 
0(SUA 1987) 

! 830 Sunset Bead) (dramă, 
0SUA 1997)

930 Roseanne (comedie, 
0SUA 1988) 

J 10.1 )K sky Show
10:55 Clip Art Realizator: 

Sorin Ceaus
* 1190 Monica Cu: Monica 

Puiu
! 1290 The Flavours: 3 

bucătari
; 1230 Teleshopping 
( 12:55 Bani la yet'

1325 Roseanne (comedie, 
0SUA 1988) 

s 13 SO Tetahcppina 
J 1425 Sunset Beach (dramă, 

0SUA 1997)
1520 Focus Cu: Anca Dinu 
1525 Dragoste șl putere 
15:50 Camera de râs 

) 1630 Tîlca, steluța de dne- 

ma
16:50 Kensky Show. Cu: lonuț 

Cherminschi
1890 Focus
1990 Monica- talk show di

vertisment Cu: Monica 
Puiu

2090 Ispita (dramă roman- 
Qtică) Cu: Natalie Port

man, Jude Law, Julia 
Roberts, Clive Owen.

22.90 Trăznrț to Nate 
2230 Focus Plus Prezintă: Sil

via Nicula. Rubrica 
i Sport prezentată de 

Letiția Enache
23:15 Strictul necesar (come- 

; Qdie, SUA 1991) Cu: 
Gregory Harrison, Mark 
Linn-Baker, Lisa Hart
man. Un cuplu de 

< orășeni convinși se 
trezesc izolați pe o in
sulă pustie, împreună cu 
doar alți doi tineri - o 
băștinață și prietenul 
acesteia. Privați de agi
tația lumii modeme, cei 
doi se văd puși în 
situația inedită de a 
privi viața într-un mod 
diferit

190 Focus Prezintă: Maga- 
da Vasiliu (reluare)

8:00 Mafia! (Comedie -
13 SUA 1998)

9:30 Regatul de foc (SF - 
13 Anglia, 2002)

11:15 Dans în lumina lunii 
(Romantic - ȘUA 2000)

13:10 Cetățeanul Hearst

Q (Dramă - Canada. 
2001) Cu: Edward Her
rmann, Kirsten Dunst

15:05 Grădinița lui Tătiaj' ( 

(3Comedie-SUA 2003) 
Cu: Eddie Murphy, Jeff 
Garlin, Steve Zahn, 
Regina King, Khamani 
Griffin

16:40 Cinema, cinema, cine
ma Episodul 1025

17:15 în vreme de război

Q (Dramă - SUA 2002) 
20:00 Peter Gabriel - Live în

0 Italia 2003 (concert, An
glia, 2003)

21:00 Totul despre sex Episo- 
0dui 89: Catch-38

2130 îngeri In America Episo- 

0 dul 4: Visul Cu: Al Paci
no, Meryl Streep

2230 Legătură de sânge

61 (Thriller - SUA, 2002) 
Cu: Clint Eastwood, Jeff 
Daniels

020 Regatul de foc (SF -
OAnglia, 2002) Cu: Chris

tian Bale, Matthew Mc
Conaughey

07.45-08.00 Observator
Deva (r)

16,35-16.45 Știri pe scurt
22.30-23.00 Observator

09.00-11.00 Reluare emisiu
ni de luni 

20.00 Știrile TELE 7 Deva 
20.10 La șuetă cu Nicolle 

(partea I)
21.00 Publicitate 
21.05 La șuetă cu Nicolle 

(partea a ll-a)
21.50 Știrile TELE 7 Deva

HALLMARK
1030 Secrete (dramă, SUA 

1995)
12.15 Providence
13.15 Un moment de neuitat 

(dramă, SUA 2003)
15.00 Ford: Omul și mașina 

lui (II) (dramă, Cana
da, 1987)

1645 Lecții de viață (dramă, 
SUA 2004)

1830 Secrete (reluare)
20.15 Câmpul sălbatic 

(dramă, SUA 2000)
22.00 Brigada de poliție 
23.00 Casa bântuită (thriller, 

SUA 1998)

EUROSPORT
' 12:00 Reluare Fotbal: Cupa Efes 

Pilsen 1390 Reluare Raliuri: Ra
liul Dakar Etapa a zecea 1345 
Live raliuri: Raliul Dakar Etapa a 
unsprezecea 14:00 Live Schi 1 
Alpin 1590 Reluare Fotbal: Eu- 
rogoluri 1545 Reluare Sărituri ‘ 
cu Schiurile: Cupa Mondială, la

, Willingen, Germania 1790 Re
luare Sărituri cu Schiurile: Cupa 
Mondială 18:15 Live raliuri: Ra- 

s liul Dakar Etapa a unsprezecea ) 
1830 Reluare Fotbal: Cupa Efes 
Pilsen 20:15 Reluare Fotbal: Eu- 
rogoluri 2190 Live Fotbal: Cu
pa Efes Pilsen 23:00 Reluare i 
Omnisport: Watts 2330 Repor- ’ 

taje Raliuri: Raliul Dakar 00:15 
Reportaje Știri: Ediția specială

11.00 Arme de război 
1290 Planeta albastră 
13.00 Mistere, Castele celebre 
1490 Cazinouri americane 
1590 Istorii neelucidate: Cine 

l-a împușcat pe RFK ?
16.00 Ziua-Z (color)
1790 Câmpuri de bătălie, 

Tunisia (Partea a ll-a)
18.00 Aventuri la pescuit cu 

Rex Hunt
1830 Cu undița la dram, 

Canada/Păstrăvui și 
sturionul

19.00 Mașini extreme, în 
măruntaiele pământului 

20.00 Planeta Albastră, Mări 
de coral

21.00 Invenții pierdute 
22.00 Vânătorii de mituri.
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0 Cuantumul ajutorului de deces a fost 
j majorat din această lună la 9,4 milioane

de lei. Această sumă scade la jumătate 
dacă ajutorul financiar se solicită pen- 
tru decesul unui membru al familiei asi
guratului. (C.P.)

0 Cheltuielile pentru medicamente și 
materiale specifice, utilizate în spitale, 
în județul Hunedoara, reprezintă 0,24% 
din totalul cheltuielilor sanitare ale 
județului, față de procentul de 9,23% 
înregistrat la nivel național, precizează 
Ecaterina Cumpănașu, director econo
mic în cadrul Casei Județene de Asigurări 
de Sănătate Hunedoara. (I.J.)

Cele mai bune plasamente în 2004
Investitorii au câștigat foarte mult din plasamentele în case și terenuri

ITM pentru beneficiari
Deva (I.J.) - în vederea fluidizării 

relației cu beneficiarii prestațiilor efectu
ate, ITM Hunedoara și-a modificat pro
gramul de lucru cu publicul. Pentru elibe
rarea carnetelor de muncă ale angajaților, 
programul pe zile este următorul: LUNI: 
10.00 - 17.00, MARȚI, MIERCURI: 12.00 - 
19.00, JOI între orele 13.00 - 19.00, VINERI 
9.00 - 17.00, SÂMBĂTĂ 9.00 - 14.00. Pentru 
înregistrarea societăților în evidența ITM, 
înregistrări contracte individuale de 
muncă, înregistrarea registrelor de evi
dență a angajaților, predarea statelor de 
plată și ordine de plată aferente, în
tocmirea dispozițiilor pentru plata comi
sionului datorat ITM pentru păstrarea și 
completarea carnetelor de muncă, înre
gistrarea deciziilor, a actelor adiționale 
la contractele individuale de muncă și con
firmarea adeverințelor de vechime: LUNI 
- VINERI 8.30 - 15.00. „Ne exprimăm 
disponibilitatea de a îmbunătăți perma
nent relația cu beneficiarii prestațiilor 
printr-o maximă operativitate, într-un cli
mat și o atitudine decente”, concluzionează 
Dorel Raț, directorul ITM Hunedoara.

Clara Păs
E-MAIL: clara.pas@informmedia.ro

Deva - Teoria economică 
susține că investițiile cele 
mai profitabile presupun 
cote mai mari de risc.

în 2004, regula a fost dată 
peste cap: investițiile imobiliare, 
de pe urma cărora în mod nor
mal nu se poate pierde, au adus 
rate foarte mari de profit.
Casele - prima opțiune

Pentru investițiile imobiliare 
există și riscuri minore care pot 
fi soluționate cu ceva „umblă- 
tură” și bani. Altfel spus, punc
tul sehsibil al acestor investiții 
este regimul juridic al propri
etății implicate. Procedurile de 
succesiune neîncheiate, reven
dicările nesoluționate pot trans
forma o achiziție de succes în- 
tr-o afacere păguboasă. Pe de 
altă parte, o locuință poate fi 
închiriată și se poate transfor
ma într-o sursă suplimentară de 
venit. în Deva, prețurile aparta
mentelor cu 2 camere din zona

w.

8000 - 14000
Morcovi/leg. ' 12(500
Lapte/I 12500 - IbOOO
Brânză 25000 - 30000
Mandadne^kg 25000 - 37000
Mere/kg ~ISUO0 - 5400(5
Clementine/kg 10000 - 37000
Portocale/kg 19000 - 38000

BjniSRE

Grâul și orzul au șanse la o recoltă bună
Prognoza meteo pentru ianuarie-martie, favorabilă pentru cereale

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

Deva (I.J.) - Potrivit ex- 
perților Direcției pentru 
Agricultură și Dezvoltare 
Rurală Hunedoara, prognoza 
meteorologică pentru lunile 
ianuarie - martie 2005 este 
destul de favorabilă pentru 
culturile de orz și grâu de 
toamnă, acestea rezistând, în 
general, la temperaturile 
mai scăzute care pot surveni 
brusc pe parcursul acestei 
ierni.

„Am fost anunțați de institu
tul de meteorologie că se prog- 
nozează temperaturi de -10 grade

centrală au depășit 1,2 miliarde 
de lei, în condițiile în care la în
ceputul anului 2004 o astfel de 
casă putea fi achiziționată cu 800 
de milioane de lei. Și în 
cartierele mărginașe - Dacia, Mi
cro 15 - creșterea valorii
locuinței a fost cuprinsă între 
150-200 de milioane de lei. 
Terenurile „apte” pentru con
strucția unei case au cunoscut 
și ele prețuri amețitoare. Un 
metru pătrat de pământ am
plasat „în buricul târgului” s-a 
vândut la prețuri cuprinse în
tre 50 și 100 de euro. Terenurile 
agricole s-au vândut la sume 
variind între 2 și 20 de euro/mp.
Plasamentele în valută

Anul trecut, cu maximum de 
noroc s-au putut obține din a- 
numite plasamente bursiere 
profituri de aproape 90%. Jocul 
la bursă are și costuri care re
duc din profitul brut realizat. O 
persoană fizică nu poate 
cumpăra și vinde acțiuni direct, 
ci numai prin intermediul bro- 
kerilor, care percep comisioane.

Recoltarea grâului.

Celsius, dar termometrele pot 
coborî și la mai puțin. Pentru 
noi, agricultorii, aceasta 
înseamnă că plantele pot fi afec
tate ca urmare a fenomenului de 
dezrădăcinare, în condițiile al

Municipiul Deva - centrul vechi.

Dacă la începutul anului 2004 se 
miza pe devalorizarea leului în 
raport cu euro și dolarul, iar 
cumpărarea de valută era o 
afacere profitabilă, la finele 
anului cei care mizaseră pe va
luta forte au pierdut. Nu același 
lucru s-ar putea spune de cei 
care au pariat pe leu și l-au 
plasat în depozite bancare. 
Dobânda bancară a scăzut de 
câteva ori de-a lungul anului, 
dar investiția a comportat 
riscuri minore.

ternanței îngheț-dezgheț la sol. 
Semănăturile efectuate în afara 
epocii optime, adică după 1 
noiembrie, sunt insuficient 
pregătite pentru condițiile de 
iarnă și pot fi afectate mai sem
nificativ de temperaturile nega
tive.

în ceea ce privește umiditatea 
din județul Hunedoara, aceasta 
se situează în limite favorabile 
pe majoritatea suprafețelor agri
cole ale țării.

Sperăm să avem o bună 
recoltă de grâu și orz în 2005”, 
precizează Silvia Carole, 
purtător de cuvânt în cadrul Di
recției pentru Agricultură și 
Dezvoltare Rurală Hunedoara.

Unitățile de fond
Băncile oferă servicii finan

ciare complete. Pentru o in
vestiție de acest gen se plasează 
banii, se primește în schimb un 
număr de unități de fond, pen
tru care ulterior se primește din 
nou echivalentul în bani. Teo
retic, valoarea unității de fond 
crește în timp. Fondurile sunt 
obligate prin lege să pună la dis
poziția investitorilor: evoluția în 
trecut a valorii unităților, pre
cum și direcțiile de investiție - 
acțiuni, titluri de stat, valute sau 
câte ceva din toate, într-un 
portofoliu mixt. Gradul de risc e 
acceptabil. în 2004, randamentele 
au fost superioare ratei inflației, 
dar fondurile monetare au mers 
slab, deoarece cursurile valutare 
de la finele anului au avut va
lori mai mici decât la început. 
Avantajul plasamentului în 
unități de fond e că investitorul 
nu mai are de căutat singur 
ocaziile de cumpărare și mo
mentele favorabile pentru revân- 
zare.

Impozitarea ve
niturilor firmei

Deva (C.P.) - Veniturile 
microîntreprinderilor vor fi 
impozitate cu o cotă de 3% 
din cifra de afaceri. „Fir
mele plătitoare de impozit 
pe veniturile microîntre
prinderilor pot opta pentru 
plata impozitului pe profit 
începând cu anul fiscal 
următor. Opțiunea se exer
cită până la 31 ianuarie a 
anului fiscal următor celui 
pentru care s-a datorat im
pozit pe veniturile microîn
treprinderilor la DGFP, Bi
roul gestionare registru con
tribuabili și declarații fis
cale (cam. 114) sau la or
ganul fiscal teritorial.

PRINCIPALELE COTAȚI I
Societatea Preț Variație

închidere
(lei/act) (%)

1. SNP PETROM 3770 -2,84
2. SIF1 BANATCRIȘANA 9600 *§,49
3. M 11400 *■4,59
4. BRD 46200 *1,09
5. IMPACT 6350 +1,60
6. AZOMUREȘ 4050 *3,41
7. ANTIBIOTICE IAȘI 6700 *11,67
8. ROMPETROL RAFINARE (RRC) 1080 -1,94
9. HABER 5050 -0,96
10. BCCARPATICA 5600 *0,90
11. DECEBAL SEVA 240 *4,35

RuISHcâ realizată 4e Ml IFB HNWEST SA, MU, M«l
Decebal, bl. R, parter (ISnga QUASAR), tel.: 221277.

COT AȚE VALOTABE
A A A A A A A A A A A A A A A........................A A A A A A A................................ A wwyyy S *

Cursul de referință ai Băncii Naționale a României
Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian forint

BNR 38.693 29.504 55.434 25.025 156
Cursul valutar practicat de~bănclle din Deva în IO lanuarie~20Q5

Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian forint
S V C V 0 V C V C V

BancPost 38.400 39.000 29.250 29.800 54.800 55.800 24.800 25.600 152 160
BRD 38.300 39.200 29.210 30.090 54.630 56.370 24.610 25.450 148 161
Banca Transilvania 38.475 38.975 29.413 29.913 55.082 55.882 24.850 25.250 153 157
Raiffeisen Bank 38.200 38.900 38.200 38.900 54.600 55.700 24.630 25.210 153 164
Cursul valutar oracbcat Ne. casele de schimb valutar din leva fa 10 ianuarie 2005

. SC Herdan Exchange SRL 38.500 38.700 29.100 29.500 54.000 56.000 24.000 25.000 152 156
j

mailto:clara.pas@informmedia.ro
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0 Polițiștii hunedoreni au clarificat 
situația lui Ștefan-Valentin luhasz, de 31 
de ani, din Hațeg, care are de executat 
șase luni de închisoare pentru furt cali
ficat, și a lui loan Ferenzi, de 36 de ani, 
din Lupeni, recidivist, care are de excu- 
tattrei ani de închisoare pentru furt. (D.I.)

21 Lucrătorii Biroului de Investigații Cri
minale Vulcan au stabilit că Gheorghe 
T., de 24 de ani, Alexandru H., de 21 de 
ani, și Geza K., de 21 de ani, toți din 
municipiul Vulcan, sunt autorii a trei fur
turi care figurau în evidența celor cu „au
tori necunoscuți”. (D.I.)

0 Aranka N., de 25 de ani, din Hărău, 
în timp ce conducea un autoturism pe 
raza localității Chimindia, fără a poseda 
permis de conducere și aflându-se sub 
influența băuturilor alcoolice, a pierdut 
controlul volanului, ieșind în afara caro
sabilului, unde a accidentat ușor o per
soană. (D.I.)

• Consiliul Județean Hunedoara:
Dana Dan. secretar general 09.0012.00

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

■ IPJ Hunedoara:
Comisar-șef loan Poantă, prim-adjunct al șefu
lui IW lB.BB-gg.B8
■ Primăria Municipiului Deva:
Florin Oancea, viceprimar 09.00 - 11.00
• Poliția Municipiului Deva:
Nu are program de audiențe _____
• Poliția Municipiului Hunedoara:
Comisar-șef Adrian Filer, adjunct al șefului 
Poliției Municipiului Hunedoara 10.00- 
12.00___ ________ _____________
■ Poliția Municipiului Petroșani: 
Nu are program de audiențe

Doar pe unii versanti neînsoriți mai 
poate fi găsită încă zăpadă.

(Foto: Daniel I. Iancu)

Umaniștii hunedoreni nu 
și-au negociat posturile

Deva (D.I.) - întrevederea de ieri, din
tre premierul Călin Popescu Tăriceanu și 
președintele PUR, Dan Voiculescu, a avut 
drept scop obtinerera de către umaniști a 
unor posturi în administrația locală. După 
renunțarea la cele cinci funcții de prefecți, 
PUR se pare că va obține șase-șapte funcții 
de subprefecti și tot atâtea funcții de se
cretari de stat, alături de unele posturi la 
nivel local.

Petru Mărginean, liderul umaniștilor 
hunedoreni, a declarat aseară că la nivelul 
județului nu au fost purtate nici un fel de 
negocieri. „Nu îmi plac negocierile ca la 
tarabă. Bineînțeles că ne dorim anumite 
funcții, dar numai pe criterii profesio
nale”, a mai spus președintele PUR Hune
doara.

PRM a denunțat proto
colul cu BNS

București (D.I.) - Conducerea Partidului 
România Mare a denunțat, ieri, protocolul 
semnat cu Blocul National Sindical din 
cauza gravei încălcări a prevederilor pri
vind colaborarea parlamentară. Potrivit 
Mediafax, Biroul Permanent al PRM a mai 
decis excluderea din partid a celor cinci 
deputati care au candidat pe listele PRM 
la recomandarea BNS, acestora fiindu-le 
retras sprijinul parlamentar. Cei cinci 
deputati excluși din PRM sunt: Mircea 
Giurgiu (Cluj), Olguta Coplea (Bacău), Cos- 
tel Ovidenie (Ilfov), Dan Mocănescu (Con
stanta) și Ion Stoica (Gorj).

Președintele și-a depășit atribuțiile?!
Adrian Năstase l-a acuzat pe Traian Băsescu de încălcarea Constituției României
Daniel I. Iancu
E-MAIL: daniel.iancu@informmedia.ro

București - Năstase a 
transmis Curții 
Constituționale o cerere de 
soluționare a unui așa-numit 
„conflict juridic” de natură 
constituțională creat de 
președintele Băsescu.

Roata puterii s-a întors atât 
de mult încât membrii PSD-ului 
au ajuns ei să facă acuzații 
privind încălcarea Constituției 
de către Președintele României. 
Nu cu foarte mult timp în urmă, 
atunci când Ion Iliescu era 
acuzat, nu numai de opoziție, 
dar și de societatea civilă, de ig
norarea prevederilor constituțio
nale, reprezentanților PSD nu 
părea să le pese prea mult. Lu
crurile s-au schimbat, iar liderii 
social-democrați au început să

Tralan Băsescu, președintele României.

depună ei jalbe la Curtea Con
stituțională.

în cererea înaintată de Adri
an Năstase se menționează că, în 
interviul din cotidianul „Ade
vărul”, președintele Băsescu a 
făcut, în ceea ce privește Parla
mentul, „afirmații care depășesc 
atribuțiile sale constituționale și 
a cerut conduite contrare Con
stituției”. Potrivit președintelui

Camerei, prin solicitarea sa pen
tru declanșarea procedurii de re
vocare a președinților Camere
lor, șeful statului „se pune în 
afara Constituției și pretinde de 
la structuri parlamentare, inclu
siv de la partidele politice par
lamentare, un comportament 
contrar Constituției”, creând ast
fel un conflict juridic de natură 
constituțională între instituția

pe care o reprezintă și Parla
mentul României. Năstase mai 
consideră că este anticonstituțio
nal și îndemnul președintelui de 
a se ajunge la anticipate: „Alege
rile anticipate se pot organiza 
doar în urma unei crize guver
namentale repetate și prelungite 
peste 60 de zile. Având în vedere 
importanța deosebită a anilor 
2005 și 2006, în care România tre
buie să realizeze toate angaja
mentele care au fost asumate 
prin capitolele negociate cu UE, 
astfel încât integrarea să fie posi
bilă la 1 ianuarie 2007, o criză 
guvernamentală în această pe- >■ 
rioadă, în ideea alegerilor anti
cipate, declanșată de Președin
tele României, echivalează cu un 
act de încălcare a responsabi
lităților constituționale”, se mai 
arată în sesizarea trimisă Curții ■ 
Constituționale de către preșe
dintele Camerei Deputaților.

MKMincwrUU; Politia desfășoară o activitate suficient de intensă pentru combaterea infractionalității?
......................................................... L-.

Nu. Principalul motiv 
pentru care nu se im

plică suficient de mult 
pentru combaterea 
grupurilor de infractori 
este lipsa motivației din 
punct de vedere finan
ciar. Oricum nu se poate 
aduce la zero criminali
tatea.
Mircea, 
Deva

-

O selecție mai riguroasă 
a persoanelor care 

sunt încadrate în poliție 
ar fi indicată pentru că 
trebuie avut în vedere că 
nu toți cei care lucrează 
acolo sunt dispuși să-și 
riște viața pentru ceilalți 
iar corupție este peste 
tot.
Anonim, 
Deva

Părăsiți de către 
socialiștii europeni

București (D.I.) - Ion Iliescu 
și Adrian Năstase nu mai sunt 
sprijiniți de către socialiștii eu
ropeni, pentru a rămâne la con
ducerea PSD.

într-un interviu acordat 
redacției române a postului de 
radio Deutsche Welle, europar- 
lamentarul socialist german Jo 
Leinen, președintele Comisiei 
pentru Politică Exterriă din Par
lamentul European, a recoman
dat PSD-ului să își aleagă o nouă 
conducere, capabilă să îl schim
be cu adevărat.Recomandarea a 
fost făcută ca urmare a eșecului 
înregistrat de PSD în alegeri.

Lăcomia este prea 
mare, așa că este 

foarte greu să lupți îm
potriva grupurilor de in
fractori care de cele mai 
multe ori lucrează în 
strânsă legătură cu 
agenți ai poliției. Ar fi 
suficient să se aplice 
legile și Constituția. 
Anonim,
Deva

Nu. Polițiștii ar trebui 
să fie în număr mai 

mare, mai ales în zonele 
rău famate. Sunt destul 
de mulți tineri care încă 
de acum se constituie în 
grupuri de mici infrac
tori și împotriva cărora 
trebuie luate măsuri.

Silviu, 
Profesor, Deva

Actele necesare pentru eliberarea ori preschimbarea pașapor-
tului:
• actul de identitate (carte de 
identitate, buletin de identi
tate) și certificatul de naștere 
în original și copie xerox (nu
mai părțile care conțin datele 
de identitate, fotografia și 
mențiunile privind domicili
ul ori reședința);

• chitanțele privind achitarea 
taxelor de emitere a pașapor
tului (taxele consulate plus 
taxele reprezentând costul 
pașaportului);

• în cazul preschimbării, soli-
citantul va prezenta și pașa
portul anterior;

• cerere MODEL 1, care tre
buie completată citeț, cu ma
juscule, la toate rubricile, să 
fie datate și semnate de către 
solicitanți, iar semnătura să 
nu depășească spațiul alocat;

• certificatele de naștere și 
căsătorie, în original și copie 
xerox.

Nu este suficient să 
faci razii dar să nu 

aplici nici o pedeapsă îm
potriva celor care sunt 
prinși că încalcă legile. 
Până când nu se înre
gistrează rezultate vi
zibile nu se poate vorbi 
despre combaterea in- 
fracționalității.
Anonim, 
Deva

Alegeri în
Fostul prim-ministru Mahmoud Abbas 
a fost declarat câștigător al alegerilor 
prezidențiale din Palestina după ce la 

exit-poll a avut un avans liniștitor 
asupra contracandidatului său.

Mahmoud Mustafa 
Abbas Barghouti

Participare: 65% din 1.8 milioane votaoți 
Suka Centrai Palestinian pentru
Cercetare șt Sondare£ GRAPHC NEWS

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
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0Mircea Sîrbu. preșe
dintele Asociației Județene 
de Fotbal Hunedoara, ne- 
a informat că AJF efectu
ează, în perioada 17-31 
ianuarie, înscrieri pentru

ediția din acest an a Campionatului 
Județean de Fotbal în Sală. în acest 
sens, în data de 13 ianuarie, reprezen
tanții tuturor echipelor interesate să con
cureze la această competiție sunt invi
tați la sediul AJF să participe la o ședință 
de prezentare a condițiilor de înscriere 
și a regulamentului întrecerii. (C.M.) Lotul Jiului șl-a reluat ieri antrenamentele în vederea returului Diviziei B, seria a lll-a. Mu Ițesc u a revenit la echipa sa de suflet.

Mulțescu are obiective îndrăznețe
Rezultatele etapei a 17 - a, 8-10 ianuarie 2005: 
Futsal Municipal Constanța - CS Poli Timișoara 
4-1; Eurolines București - Senic Craiova 2-2; FC 
Cip Deva - MGA București 5-1; ACS 3 București 
- FC Transilvania Tg. Mureș 5-2; AS Odortieiu Se
cuiesc - Energoconstrucția Craiova 3-4. Partidele 
Gomonth Ploiești - Pandurii Tg. Jiu și Silvanus 
Reșița - FC Bodu București s-au disputat ieri. 
Clasamentul

Tehnicianul Jiului vrea promovarea, menținerea în Divizia A și un loc de cupă europeană

Etapa a 18 -a: Energoconstrucția Cratcwa - CS 
Poli Timișoara; FC Bodu București - Futsal Mu
nicipal Constanța; Senic Craiova - SRvanus Reșița; 
MGA Domnești - Eurolines București; FC Transit 
vania Tg. Mureș - FC Cip Deva (15 ianuarie,/Nț 
12.15 TVR1); Pandurii Tg. Jiu - ACS 3 Bucurțrt : 
AS Odorheiu Secuiesc - Gomonth Ptoieștr 
Restanțe: Silvanus Reșița - Futsal M. Constanța; 
FC Cip - FC Bodu București (20 ianuarie); AS Odc-- 
heiu Secuiesc - FC Transilvania TG. Mureș.

1. FC Bodu București 15 13 2 O 79-34 41
2. FC Municipal 16 10 3 3 67 56 33
3. FC Cip Deva 16 10 1 5 8571 31
4. AS Odorheiu 16 10 1 5 6656 31
5. ACS 3 București 17 9 3 5 56-46 30
6. Gomonth Ploiești 16 7 2 7 3940 23
7. Eurolines București 17 6 2 9 5750 20

8. CS Senic Craiova 17 5 5 7 61-70 20
9. Energo. Craiova 17 6 1 IO 6564 ®
10. MGA Domnești 17 5 3 9 4554 18
11. Pandurii Tg. Jiu 16 5 2 9 44-64
12. CS Poli Tim. 17 5 1 11 6050 16
13. Silvanus Reșița 15 5 O IO 51-58 15
14. Transilvania 16 4 2 IO 37-60 14

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

Petroșani - Gigi Mulțescu, 
noul antrenor al Jiului, lide
ra seriei a treia din Divizia 
B, s-a arătat extrem de opti
mist în privința viitorului 
echipei din Valea Jiului la 
reunirea lotului de jucători 
desfășurată, ieri, la sta
dionul „Jiul” din Petroșani.

înaintea întâlnirii cu ju
cătorii, programată pentru ora 
15.00, Mulțescu a avut, dimi
neață, de la ora 10.00, o întâlnire 
cu echiț>a administrativă a 
clubului. în cadrul acesteia s-au 
pus la punct mai multe aspecte 
ale strategiei echipei pentru re
tur și au fost prezentați oficial 
noul preparator fizic turc și asis-

tentul medical Virgil Popescu 
care vor face parte din staff-ul 
tehnic al echipei. în privința lo
tului de jucători, situația nu este 
definitivată, dar au fost efectu
ate deja unele permutări.

«........................
Au fost excluși din lot Bozdog 

și Bădăluă și au fost transferați 
la echipă Sansiro Ciocoi 

(CSM Reșița) și Cornel Mihart 
(Astra Ploiești) 
Gigi Mulțescu, 

ANTRENOR JlUL PETROȘANI

„Au fost excluși din lot Boz
dog și Bădăluă și au fost trans
ferați la echipă Sansiro Ciocoi 
(CSM Reșița) și Cornel Mihart 
(Astra Ploiești). în plus, vete
ranului Militaru i-am solicitat să

se hotărască asupra statutului 
pe care dorește să-l aibă la 
echipă, fie jucător, fie antrenor 
secund”, preciza Gigi Mulțescu.

Antrenorul a solicitat condu
cerii aducerea unor noi jucători, 
pentru creșterea concurenței în 
cadrul echipei și acoperirea u- 
nor posturi deficitare și a fost 
mai mult decât îndrăzneț în 
prezentarea obiectivelor sale la 
Jiul. „Vreau întâi promovarea, 
îmi doresc apoi menținerea în 
Divizia A și visez pentru viitorul

apropiat la un loc în cupele eu
ropene”, preciza Mulțescu. Pen
tru jucătorii Jiului urmează o 
perioadă de pregătire la baza 
proprie, iar în februarie „mine
rii” vor pleca în Ungaria sau 
Croația pentru un stagiu de 
pregătire de 12 zile, dar nu este 
exclus să efectueze Un cantona
ment și în țară. Numele adver
sarelor din meciurile de pregă
tire nu au fost stabilite încă, dar 
Jiul va susține verificări cu 
echipe dintre cele mai puternice.

Hotoboc, Irina, Bădoiu, Oprea, Șerban, Luca, F. Popes
cu, Ciocoi, Apetrei, Istinie, Vlasiu, Șaptelei, C. Mihai, D.
Militaru, Pâcleșan, Drăghici, Hihart, Ciocoi.

bate în retragere
Campionul mondial va renunța la Formula 1 pentru copii

Lidia Șimon va participa 
la Maratonul de la Osaka

Cluj (MF) - Atleta Lidia Șimon a decis 
p. participe la Maratonul de la Osaka, pro
gramat pe 30 ianuarie, competiție pe care 
a mai câștigat-o de trei ori, în perioada 1998- 
2000. Campioană mondială în 2001 și 
medaliată cu argint la JO de la Sydney, 
Lidia Șimon se află deja în Japonia. La 
sfârșitul săptămânii, Șimon a câștigat cea 
de-a 25-a ediție a cursei de semimaraton de 
la Miyazaki, cu timpul de 1:09:58. Acesta es
te primul concurs în care Șimon se impune 
după abandonul de la Jocurile Olimpice de 
la Atena. La Miyazaki, Șimon a depășit-o 
pe Harumi Hiroyama, preluând conducerea 
cu doar un kilometru înainte de finalul cur
sei. Cele două atlete se vor reîntâlni la Ma
ratonul de la Osaka, unde Lidia Șimon do
rește să înregistreze un timp mai bun decât 
cel de la Maratonul de la Viena (2:40:54), 
cu care s-a calificat la JO de la Atena.

București (MF) - Patronul 
echipei Williams-BMW, Frank 
Williams, consideră că pilotul 
german Michael Schumacher va 
renunța la Formula 1 în 2006, 
pentru cei doi copii ai săi, a 
anunțat publicația Sunday Mir
ror. „Michael a avut foarte mul
te accidentări în carieră. Din 
când în când, seara, după ce va 
stinge lumina și va încerca să 
doarmă, se va gândi la acest lu
cru. Cred că va continua să fie 
pilot până la sfârșitul anului 
2006, iar apoi va renunța la For
mula 1 pentru copii”, a spus 
Williams. Frank Williams crede 
că pilotul scuderiei Ferrari a do
nat zece milioane de dolari vic
timelor cutremurului din Asia și 
datorită copiilor lui.

„Cred că s-a gândit atât la 
tragedia în sine, cât și la cei doi 
copii ai lui”, a precizat Williams. 
Sunday Mirror notează că 
Michael Schumacher a avut, în 
ultimii doi ani, două dintre cele 
mai importante accidente din

carieră, la fel ca și fratele său 
Ralf. „Michael este tulburat de 
recentele sale accidente și se va 
retrage de teamă să nu moară pe 
pistă și din dragoste pentru fa
milia sa”, scrie publicația citată. 
Michael Schumacher locuiește

în Elveția, într-o vilă în valoare 
de 21 milioane de euro, împre
ună cu soția sa Corinna și cei 
doi copii, Gina-Marie și Mick. 
Schumacher are o avere esti
mată la suma de 500 de milioane 
de euro.

Michael Schumacher.

România la CM 
de polo din 2005

București (MF) - Echipa 
națională de polo masculin 
a României s-a calificat la 
Campionatul Mondial din 
2005, care va avea loc la 
Montreal, după ce a învins, 
duminică, cu scorul de 7-6, 
selecționata Slovaciei, în 
finala mică a turneului de 
calificare de la Imperia 
(Italia), informează site-ul 
Federației Italiene de Polo, 
în urma acestei victorii, 
România a ocupat locul trei 
in cadrul turneului de la 
Imperia, ultimul care asigu
ra calificarea la CM de la 
Montreal. Celelalte două 
echipe calificate sunt cele 
ale Italiei și Croației, care 
au disputat, duminică, fi
nala pentru locurile 1-2. 
România a învins, vineri, 
în sferturile de finală, 
echipa Olandei, cu scoruî 
de 8-5 (2-2, 2-1, 3-0, 1-2).

Allianz ■ Tiriac Asigurări. Putere da parei ta
www.alllanztlrlac.ro

Grupul Allianz, fondat în 1890, la Berlin, este astăz nul (intre 
liderii mondiali în domeniul asigurărilor și al serviciilor finanțare. Prezent 
în peste 70 de țări, grupul Allianz oferă o gamă completă p adaptată de 

servicii celor peste 60 de milioane de dienți ai săi (in iewaga lume.

Allianz-Țiriac 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-Țiriac 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 și nu impun obligativitatea angajării în cadrul companiei. 

La finalul cursului se eliberează:
"Diploma de absolvire"

Dacă sunteți: Dacă aveți:
-absolvent(ă) de studii medii sau superioare - o mentalitate de învingător
-o persoană ambițioasă, perseverentă și tenace - 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.hdQallianztiriac.ro.

Allianz ©Tiriac©

Asigurări S.A.

Lipă - vicepreședinte
București (MF) - Comitetul 

Executiv al Federației Române 
de Canotaj a ales-o pe campioana 
olimpică Elisabeta Lipă în func
ția de vicepreședinte pe probleme 
de media și marketing. Postul 
este nou creat, iar Lipă va fi con
firmată în această funcție în 
următoarea ședință a Adunării 
Generale, care se va întruni peste 
trei luni. Adunarea Generală a 
FR Canotaj l-a reales în funcția 
de președinte pe loan Dospines- 
cu, iar postul de vicepreședinte 
va fi ocupat de comandantul CS 
Steaua, George Boroi. “După re
zultatul obținut la Jocurile 
Olimpice era normal să rămân 
președinte, pentru că toată lumea 
a fost mulțumită de modul cum 
au decurs lucrurile la federație. 
A existat o singură propunere de 
contracandidat, făcută de CS Tri
umf, care l-a propus pe Marcel 
Popescu. Președintele CS Dinamo 
și-a retras candidatura când a 
aflat că a fost propus”, a declarat 
loan Dospinescu.

Atleta Maria 
Cioncan, medali
ată cu bronz la 
JO de la Atena, a 
semnat un con
tract de colabo
rare cu clubul 
PAB Arad la care 
mai sunt legiti
mați alți doi 
medaliați olim
pici, Ionela Tîrlea 
și Marian Oprea. 
Sportiva are ast
fel dublă legiti
mare la CS 
Siderurgica 
Hunedoara și 
PAB Arad.

(Foto: EPA)

X
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IZ Carmen Amarlel și-a 
amânat debutul la noua 
sa echipă de club, deoa
rece nu a primit viza de 
intrare în Rusia, unde 
handbalistele de la Sla-

gelse urmau să dispute un meci împo
triva formației Ladă Toljati, în Liga Cam- 
pionilor.(MF) 

0Tenlsmanul român Andrei °avel, cap 
de serie numărul 4, îl va întâlni pe aus
tralianul Luke Bourgeois, jucător venit 
din calificări, în runda inaugurală a tur
neului de la Sydney, dotat cu premii în 
valoare totală de 419.000 de dolari.(MF) 

0 Clubul Atletico Madrid ar putea fi sanc
ționat de Federația Spaniolă de Fotbal, 
după ce, la meciul cu Real Madrid, su
porterii au proferat insulte rasiste la 
adresa jucătorului brazilian Roberto Car
los, informează BBC.(MF)

Finlandezul
Marcus Gronholm 
(dreapta) se 
pregătește alături 
de navigatorul și 
compatriotul său 
Timo Rautiainen 
pentru un nou 
sezon in 
Campionatul 
Mondial de 
raliuri. După ce 
Peugeot și-a 
anunțat 
retragerea din 
WRC la finele 
acestui an, 
Gronholm a 
promis că va 
aduce 
constructorului 
francez al 
patrulea titlu 
mondial.(L.G.)

(Foto: rDA!

Portarul german șl-a pierdut locul de titular.

Soluții pentru handbalul masculin
Doru Simion ar accepta să antreneze din nou reprezentativa națională a României

Lehmann, curtat de Stuttgart
București (MF) - Antrenorul echipei VfB 

Stuttgart, Matthias Sammer, a declarat că 
gruparea germană este interesată de achi
ziționarea portarului Jens Lehmann de la 
Arsenal Londra. Potrivit cotidianului spa
niol As, Lehmann și-a pierdut locul de titu
lar la Arsenal, în favoarea spaniolului Ma
nuel Almunia iar managerul grupării en
gleze, Arsene Wenger, a lăsat să se înțelea
gă că ar putea renunța la german. Sammer 
spune că Lehmann este o alternativă foarte 
interesantă, în cazul în care portarul Timo 
Hildebrand nu își va prelungi contractul.

Oradea (MF) - Antrenorul 
Doru Simion a declarat că ar 
accepta să preia conducerea 
tehnică a reprezentativei de 
handbal masculin a Româ
niei, în cazul în care i s-ar 
face o propunere serioasă în 
acest sens.

Ultimul tehnician care a ca
lificat naționala masculină de 
handbal a României la un tur
neu final - Campionatul Euro
pean din Spania 1996 - ar fi ten
tat să revină la cârma selecțio
natei tricolore pentru a o readu
ce în elită. „Am avut și am pro
puneri pentru a antrena echipe 
de club, atât din țară, cât și din 
Europa. Am antrenat doar la ni
vel masculin, iar echipa națio

nală cred că ar trebui să fie vi
sul oricărui antrenor. M-ar tenta 
provocarea în sine, care există 
în orice nou început”, a afirmat 
fostul secretar general al Fede
rației Române de Handbal, în in
tervalul 1992-1994. Doru Simion 
este singurul român angajat în 
structurile Federației Europene 
de Handbal, în cadrul căreia ac
tivează de opt ani. în prezent, 
acesta lucrează în cadrul depar
tamentului Transferuri-Competi- 
ții și antrenează, în paralel, echi
pa de handbal masculin UHC Sto- 
ckerau, aflată pe locul patru în 
liga secundă austriacă, după ze
ce etape. Simion a asistat la par
tidele disputate, în decembrie 
2004, în cadrul Campionatului Eu

ropean de handbal feminin din 
Ungaria și a apreciat jocul pres
tat de reprezentativa României în 
n......................................

Am antrenat doar la nivel 
masculin iar echipa națională 
cred că ar trebui să fie visul 
oricărui antrenor. M-ar tenta 

provocarea în sine, care există 
în orice nou început.

Doru Simion

cadrul acestei competiții ca fiind 
unul „tributar felului în care se 
desfășoară campionatul național”. 
Simion consideră că principala 
cauză a nereușitelor reprezenta
tivei de handbal feminin a Româ
niei o constituie lipsa încrederii

și a respectului de sine a jucă
toarelor. „Apreciată individual, 
pe posturi, pe «nume» de jucă
toare, România nu este cu nimic 
mai prejos decât națiunile care-și 
taie astăzi partea leului la me
dalii. Ca exprimare globală însă, 
este deficitară la multe capitole. 
Și asta demult, nu de azi sau de 
ieri. Fără a intra în amănunte 
de ordin tehnico-tactic, pentru că 
nu vreau să țin locul numeroșilor 
specialiști ai Federației Române 
de Handbal, înclin să cred că în
crederea în sine, ca și respectul 
de sine și față de colegele de echi
pă sunt aspecte care ar trebui să 
dea de gândit, atât fetelor, cât 
și colectivului tehnic”, a explicat 
specialistul forului european.

Jose Manuel Perez nu a mai avut zile
Unul dintre participanții la cursa Dakar-2005 a decedat ieri

FOTBAL - CAMPIONATE EXTERNE
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Serie A (etapa 18)
Palermo - AC Milan 0 - 0
Juventus Torino ■ Livorno 4 - 2
Intemazionale Mnano - Sampdoria Genova 3-2
Udinese - Cagliari 2-0
Barahtina - Lazio 2-3
■atagna - Chien 3 1
Lecce - Reggina 1-1
Messina - Brescia 2-0
is Rema - Atalanta 2-1
Siena - Parma 0-1
Clasament: 1. Juventus (43 puncte), 2. AC: Milan
(39). 3. tidiness (34).

Primera Division (etapa 18)
Villarreal - FC Barcelona 3-0
Real Socledad - Albacete 0-2
Racing Santander - Malaga 2 - 1
Real Zaragoza - Betis Sevilla 1-0
Mallorca - Deoortlvo La Coruna 2-2
Espanyol - Osasuna Pamplona 4-1
Atletico Madrid - Real Madrid 0-3
Manela ■ Levante 2-1
RS Sevilla - Getafe 0-0
Numancia ■ Athletic Bilbao

Atar (MF) - Motociclistul 
spaniol Jose Manuel Perez, 
care a suferit un accident, 
săptămâna trecută, în timpul 
etapei a șaptea a cursei Da- 
kar-2005, desfășurată între 
localitățile Zouerat și Tichit 
din Mauritania, a decedat, 
luni dimineață, la un spital 
din Alicante.

Jose Manuel Perez (41 de ani), 
care se afla la a patra participa
re la cursa Dakar, a căzut de pe 
motocicletă, joi, înainte de CP 1 
(n.r. - primul punct de control, 
situat la al 261-lea kilometru al 
unei etape de 660 de kilometri) 
în timpul etapei Zouerat-Tichit.

El a fost transportat la Zouerat, 
unde a fost supus unei interven
ții chirurgicale. Potrivit directo
rului comitetului de organizare 
a cursei, Etienne Lavigne, ope
rația s-a desfășurat în condiții 
dificile, deoarece ritmul cardiac 
al motociclistului era foarte scă
zut. „Echipa medicală nu putea 
însă aștepta, mai ales pentru că 
el nu era în starea necesară pen
tru a fi transferat. Perez a sufe
rit un traumatism abdominal 
grav. I-au fost extirpate splina, 
ficatul și o parte dintr-un rini
chi. Apoi a fost transportat cu 
un avion al armatei mauritanie- 
ne de la Zouerat la Nouakchott 
iar de acolo la Dakar. Starea lui

era stabilă, deci se credea că a 
scăpat. A fost transferat apoi în 
Spania, unde a sosit în noaptea 
de duminică spre luni. A decedat 
ieri, după sosirea la Alicante”, a 
explicat Etienne Lavigne. Jose 
Manuel Perez era căsătorit și 
avea doi copii, în vârstă de 6, 
respectiv 11 ani. Decesul lui Pe
rez survine la trei luni și jumă
tate după cel al motociclistului 
Richard Sainct, care a încetat 
din viață în timpul Raliului Fa
raonilor, din Egipt. La secțiunea 
motociclism a ediției din acest 
an a cursei Dakar participă și 
pilotul timișorean Romeo Dunca, 
care înaintea etapei de ieri se 
afla pe locul 99. Motoclcllștll, cel mal vulnerabili

Serena speră să redevină lideră

Clasament: 1. FG Barcelona (42 puncte), 2. Real 
I Madrid (35), 3. Valencia (35).

Cupa Angliei (turul 3)
heading (amatori) - Newcastle 
Arsenal Londra - Stake (02)

0 - 2

Exeter City - Manchester United 0 - O toe rejoacă)
Sheffield United - Aston Villa 
Birmingham - Leeds United

i________8' is
3-0

Chelsea - Scunthorpe (amatori) 
Ipswich - Bolton
Northampton (amatori) - Southampt

3-1
1-3

on 1-3
Notts County (amatori) - Mlddlesbrough 1-2
Old ham (03) - Manchester City 
Preston - West Bromwich Albion

1-0
O-2

Tottenham - Brighton 13

Wattord - Fulham 1 -1 toe reloacă)
Hast Ham - Norwich 1-0
Plymouth ■ Everton

Cupa Franței (32-lml)
Nimes (P3) - Saint-Etienne

1-3

3-2
Angers (D2) - Olympique Marseille 3-2
Mi^Chatlllon (amatori) - Olympiaue 1.yon 0 - 2
Mulhouse (amatori) - Caen 0-g
Beauvais (amatori) - Nice 0-4
Sevsslnet-Pariset (amatori) - AS Monaco 0 - 7
Calele (amatori) - Auxerre 0-1
Gambsheim (amatorii Toulouse 0-3
Salnt-Dizler (amatori) - Lens 0 ■ 4
Rodez (amatori) - Metz 1-2
Bordeaux - Istree 2 0
L idueux (amatori) - PSG 1-6
Coiimnn (amatori) - Nantes O-3
Sochaux - Bastia 1-0

Hong Kong (L.G.) - Jucătoarea 
americană de tenis Serena Wil
liams a declarat săptămâna tre
cută, la Hong-Kong, unde a par
ticipat la un turneu demonstra
tiv de tenis, că este sigură că 
poate redeveni nr. 1 mondial „fă
ră probleme”, în ciuda unui se
zon mai puțin reușit în 2004. Cea 
mai mică dintre surorile Wil
liams a ocupat timp de 57 de săp
tămâni consecutiv, din iulie 2002 

'până în august 2003, prima po
ziție în ierarhia WTA.

„Nu-mi fac nici o grijă. Cred 
că nu voi avea nici o problemă 
în acest sens", a declarat jucă
toarea americană care a încheiat 
sezonul 2004 pe locul șapte. Sere

na Williams (23 ani), care s-a re
făcut complet după problemele 
musculare abdominale care au 
constituit un mare handicap 
pentru ea în finala Mastersului 
de la Los Angeles, când a pier
dut în fața rusoaicei Maria Șa- 
rapova, nu s-a înscris, din pre
cauție, decât în proba de dublu 
la turneul demonstrativ de la 
Hong Kong. „Dacă reușești să 
câștigi turneele de Mare Șlem, 
vin și punctele în clasament. Și 
îmi doresc să încep cu Interna
ționalele Australiei”, a adăugat 
Serena Williams, care până acum 
a câștigat șase turnee de Mare 
Șlem, între care Openul Austra
lian din 2003.

Fotbalul ține pasul eu tehnologia
După o serie de partide Importante disputate Tr> Europa. Th care au 
fost anulate în mod eronat mal multe goluri, Conducerea FI FA se va 
reuni la 26 februarie pentru a supune votului introducerea unei noi 

tehnologii de evaluare a corectitudinii deciziilor de arbitrai.

Mingea cu Microcip: Sistemul 
Calms, proiectat de institutul german 
Fraunhofer. va oferi reprezentanților
media, în timpreal,
date despr*» 
meci.

?n pofida opoziției președintelui FlFA, 
Sepp Blatter, adoptarea acestui proiect 

depinde de votul asociațiilor membre

Serena a avut probleme medicale în 2004.

Micro-transmltătoare de putere redusă: încrustate intr-un
miez de spumă până la 10 cipuri, de siguranță. Transmit 

* 2.000 de semnale pe minut fntr-o bandă de frecvența__
; de 2,4GHz. Include identificarea unică a mingii.

) Emițătoare de legătură
8-10 localizate în jurul 

terenului pentru a 
determina poziția arbitrului

Recepție ----------
Opt antene instalate deasupî 
stadionului pentru o 
acoperire tcdșlă

Arbitru! e anunțat Tn timp real 
dacă mingea a depășit linia porții

C GRAPHIC NEWS
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• apartament 2 camera —-mioecor, _ Jt, etaj 
3, balcon, zonaGojdu, preț850 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0254/224182,0723/499284.
• toarte nțe* apartament 2 camere, zona 
Marastiu nou, contortzai, oecornanaaL parcnet, 
gresie, faianță, 930 milioane lei. Tel. 224296, 
0788/361782.

V.
• apartament * camere decomandat, Deva, 
zona Progresul, 2 băi, centrală termică, frumos 
amenajat, 41500 euro. Tel. 0728710903.
• lagad apartamni 4 camere, zona Liliacului, 
contorizat repartitoare, 2 balcoane, 2 băi, 
lavabil, 15 mid. negociabil. Tel. 224296, 
0788/361782.
• i ent apartaimni 4 camere, zona Liliacului, 
et irtftoare, lavabil, 15 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 224298 0788/361782.

Vând case, vile (13)

• cart to Deva sau schimb cu apartament 2-3 
camere, etai 1, poziție centrală Tel. 0254/215798
• cMăto zona Devei, 3 camere, bucătărie, baie, 
gaz, canalizare, grădină 700 mp, 32XXXJ euro. Tel. 
0723/882258
• casă mare cu grădină încălzire pe gaz, 
canalizare, zonă centrală Simeria. Tel. 
0743/281271
• regent casă Bretea Muroșană 3 camere, apă 
trasăbucăfârie, 2 cămări, pivniță 30 ari. Tei. 
224298 0788/361782.

Vând caiif dt ,.i '• (15;
• casă de vacanță construcție 2002, D+P+E, 
stațiunea montană Straia, 7 camere, decoman
date, 3 băi, 3 wc, sc MO mp, toate utilitățile,, 
facilități HG 1307/2004. Tel. 0723/320995.

Vând garsoniere (19)

• gawata* to cartier Dada, amenajată și 
ocupabOi 24 ore, 500 milioane lei, negociabil. 
Tei. 0745/163445.

• IUN mpteron pentru «riculturâ și 6400 mp 
teren senini conrtnxzlsau aoricuftură ambele tocMtSaTM^S^Itogăcatton. Tei. 

212272.

agroanmentare țt>//

• eter pMM Ciobănesc german, femelă 6 ani, 
culoare neagră, Inteligent, prietenoasă Tel. 
236178
• vând Sta de bună cantate în satul Archia Tel. 
215868
• «Mgtf pechinez alb, 2 luni, vaccinări făcute.

A ito romanești (36)

• irtnd Hasan Primera P10, af 199t netamatri- 
culat Tel 0269/533264, 0745/946795.
• Vetoel», motor Renauitl721 cmc, 2+luși,af 
1987, state perfectă preț 69 milioane lei. Tel 
073/1908225587.
■ MM Mtort conți. Retațlila tel. 07407464381

• «W ■tacamton Stone cu macara 5 tonă 
nefamatriculat 10400 euro, negociabil. Tel. 
0722/773®

Pies.

•6C Daniele Company SRL Deva, Str. 
Rândunlcli, nr. 6, angajează personal 
pentru munca ta domiciliu a produselor
tricotate și croșetate șl experți în vânza
rea mărfuri lor în țară Relații la întreprin
dere Șl la tel. 0254/206094^722/258116

Corni norări (75)

f
 Familia îndoliată anunță cu durere în suflet trecerea 
in neființă a celui care a fost un bun soț și tată

r

comercial 270 mp, zonă centrală 
producție sau en-gros. Tel.

re

Imonile chirii (2‘?)
• tactortea aptotement 2 carnete Deva bdul
ueceod, conrorizar, bucătărie mobitaă, camere 
mobilate, amenajat standard, 100 euro, ocupabii 
imediat Tel. 224298 0788/361782. ’
• mdhHtz laarwMI Deva, cartier Dacia, 
contonzată mobilată liberă incepara cu » 
ianuarie 2005, preț 70 euro. Tel. 224296, 
0788/361782.
• IncMtoz urgent 2 camere Deva, bdul Decebal, 
decomandat nemobilat contorizat se va 
mobila la cerere, 80 euro. Tel. 224298 
0788/361782.

• campârachamamagnetofoane MaJak 203-205 
șl motor mașină de spălat Tef. 747741.
• MM mm de buzunr din aur, marca Illinois, 
vechime peste 100 ani, perfectă funcționare, 800 
euro, negociablL Tel. 212272.

mână Longkies, 250 euro. ambele CU'aur el 
frcgiscate, negpdabll, perfectă ftmcționare.

• rtMMMOe perete cu Cuc și pendulă mașină 
de cusiit Singer manuală monede, bancnote, 
foarte vecni si cartele Romteiecom Toiostte. ia 
prețuri mici, negociabile. TeL 0727/596665.
• iM m^ bărbătești șl de damă originale 
CWzen, Atlantic, Doxă Casio, Omega, Seiko șl 
ne glnalti Temls, Ri l ■ «chei, Klein, la prețuri 
.niclșlnegodablle.Tei.07; 596665
• vând toatt gama de telefoane mobile Nokia, 
Alcatel Siemens noi șl second-hand cu garanție, 
încărcătoare, display HF, cartele GSM cu 
numere, etc, la pr. iri mici. Tel. 0727/596665.

de damă Doxa, 150 euro și ceas de 
-----------euro, ambele cu aur elec- 

............... . ..  ' .Tel.

• sacMate cocrorctalâ angajează Inginer 
silvic cu experiență minimă, posesor 
permis cat. 8, disponibilitate la program 
prelungit și deplasări. TeL 0723/224695, 
213141,219751.

i

JUNEA DAMIAN
în vârstă de 77 ani din SIntuhalm. înmormântarea are loc 
astăzi 11 ianuarie, ora 13, la Cimitirul Ortodox din 
Sîntuhalm. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Piei

• șferdrt carnet asigurări sănătate pe numele 
luga Darius Mihai. Se declară nul.
• pMtf crenel asigurări sănătate pe numele 
Macrea Maria. Se dedai nul.
• plantat permis pescuit pe numele Grama 
Dragomir.se declară nul.

marfă local și interurban,
32 tone util. Duba este

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIA PUBLICĂ DESCHISĂ 
PENTRU ACHIZIȚIA PUBLICĂ DE SERVO DE CONSULTANȚĂ PENTRU 

ÎNCEPEREA UNEI ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE SAU INIȚIEREA UNEI AFACERI
L Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, cu sediul tn Deva. str. Plaja Unirii, nr2. județul Hunedoara, cont nr.
R012TREZ3665006XXX000092 deschis la Trezoreria Deva, td.0864217048 216151, fax 0254218088,
1 A) Procedura aplicații pentru atribuirea contractului de furnizare: licitație deschisă.

B) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate oferte: Servicii de consultanță pentru începerea unei activități indepen
dente sau pentru inițierea unei amceri. 
î. ‘ 'A) Locul de prestare a serviciilor In județul Hunedoara.

B) Serviciile constau in:
■ Servicii juridice

Servicii de marketing
Servicii financiare
Metode și tehnici eficiente de man^ement și site Bervidi de consultanță

RenacR «dezmembrări, ta 
mici, chiar și

Minsk, 
combină frigorifică cu 2 ușffiotfroux, bufet de 
bucătărie, preț negociabil. Tel 218760.
• vând iMbH cu bibliotecă 2 dulapuri, preț 
negociabil. TeL 218093,218658

vinde antene 
satelit digitale. fără abonament, 24 
programe românești, preț.65 milioane 
lei, un an garanție, deplasare șl montare 
gratuită. Tei. 0723/481776, 0745/MO474.

AUDIENȚE
Senatorul PSD ADRIAN PĂUNESCU, în perioada 10 -16 

ianuarie 2005, va {ine audiențe după următorul
program:

- Hunedoara - Cabinet conaQier județean Tola; Liliana, ora 11.90
- Deva-Casa de Cultură, o>-16.00

-Primăria Dotat, ora 11.00
- Bred- CaMnet Senatorial, ora 16.00.
Persoanele interesate să vină cu un mic memoriu.

COOPERATIVA DE CONSUM Drăștte, județul Hunedoara
Vinde prin LICITAȚIE PUBLICĂ, în data de 26 ianuarie 2005. ora 10.00. la 

sediul din str. N.BăJcescu nr.8, localitatea Orăștie, județul Hunedoara:

1. spațiu comercial -152 mp în Str.Pricazului bl.67, parter
2. oep^mărfuri - 2200 mp în strada N.Titulescu

•> 2 tnixt Mărtinești
4. barSd metalice - 2 buc.
5. autoutilitară DFA - 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 2005,6ra 10.00. ■ 
Informația td.0254/242393 sau 0254/241716. Persoană de contact, economist 
Potopea Adriana.

• Ita m9 mulțumit de salariul tău! După 
orele de program țl-ai puteâ suplimenta 
venitul. O companie multinațională 
ainoscutătn România de 11 ani, oferii posi
bilitatea unor câștiguri' suplimentare. 
Trebuie dor să suni la 0722/676066.

• șsasili MjMNiiK. «mo» prestări servicii 
contra cost-eventual angtyare în comodat 
Informații teL 218174 după ora 17.
• tehnerostoclK iigsnt orice fel de material 
(lucrări de diplomă referate, proiecte, traduceri) 
In orice format cu predare pe dischetă sau CD la 
prețta de500Olei/paglnlTpi ^40407812.

■
■

Q Beneficiarii acestor servicii simt: persoanele prevăzute la art 16, lita), b), d), e) și f), aflate
și studenții care solicită acordarea de credite cu dobândă avantajoasă din bugetul asigurărilor pentru șmaj. 

Ofertanții vor depune oferte pentru toate serviciile de consultanță pentru începerea unei activități 
unei afaceri, prevăzute Ia art71 din Legea nr.76/2002.
4 Termenul limită de prestare a serviciilor 10.122005.
8 A) Documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertelor se poate obține de la
Direcției Managementul Pieței Muncii a A J.O.F.M ■ Hunedoara, etaj 2, camera 16, teL 0264216151,217048, interior 218. Costal 
este de 300.000 lei și se va putea achita la casieria A.J.O.F.M - Hunedoara.

R) Data limită pentru solicitarea clarificărilor de către cei care au obținut 
prezentarea ofertelor 12.012005.
8 Al Data limită pentru depunerea ofertelor 21.01.2006 ora 15,06.

Bj) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Deva, str. Piața Unirii, nr2, județul Hunedoara.
0 Limba in care trebuie redactate ofertele: limba română.

7. Data, ora și locul deschiderii ofertelor 25.012005, ora 12,00, la sediul AJ.OT.M ■ Hunedoara.
' & Serviciile sunt finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

ă Condiții de eligibflitete:

- să nu fie în nici una din situațiile prevăzute la art.30 din O.U.G.nr .60/2001, cu modificările și completările ulterioare, 
printr-un certificat constatator eliberat de Oficiul Regtetrului Comerțului de pe lângă Tribunal cu cel mult 3 zile Înghite de data limbă de 

depunere a ofertei, prezentat in original;
■ Îndeplinirea obligărilor exigibile de plată a impozitelor, contribuțiilor și taxelor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul
asigurărilor pentru șomai și bugetele locale, împrejurare dovedită prin certificate constatatoare eliberate de D.G.F.P și Primărie ta cel mult 
3 zile înainte de data limbă de depunere a ofertelor, prezentate la original, L .....s —— --------------------------------------- ----------------
■ înregistrarea ca persoană juridică dovedită prin certificat de înregistrare, hotărâre judecătorească, act constitutiv sm statut or ultimele 
modificări, cod fiscal, prezentate In copie codificată de reprezentantul legal al ofertantului.

să albă prevăzut fii obiectul de activitate serviciile indicate la pct 3, litB.
să fie acreditată, potrivit legii, să presteze astfel de servicii, 
să realizeze rata de plasare indicată în caietul de sarcini

10. Garanția de participare solicitată: 20.000.000 lei depusă la casieria A.J.O.F.M - Hunedoara sau prezentată sub ferma unei scrisori de 
garanție bancară In teroarea achizitorului sau ordin de plată In contul autorității contractante deschis la Trezoreria Deva și indicat ta 

- caietul de sarcini Garanția de participare se va constitui/depune până la date limită de depunere a ofertelor, indicată la pt±6 litA) și este 
valabilă aceeași perioadă ca și oferta.
11 Cerințe minime privind capacitatea tehnică: prezentare generală, experiența similară (cel puțin un contract similar derulat sau 
ta derulare in ultimii 3 ard), recomandări din partea altor beneficiari/clienți (cel puțin 3, exclus din partea AJ.O.FM), resurse 
tehnice, resurse umane, dotări necesare pentru prestarea serviciilor.
M. Cerințe privind capacitatea economico-finaciaife obligații contractuale In desfășurare, scrisoare de bonitate, situația financiară 
(ultimul bilanț vizat de D.G.F.P. și balanță de verificare la 31.122004. semnată de reprezentanții legali ai ofertantului, prezentate ta original 
și o®®).
11 Perioada pentru care ofertantul trebuie să-și mențină oferta valabili: până Ia 10.122006.
14 Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: oferte cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnicoecaiomic. 
Ml Nu se admit oferte alternative.
18 Ofertele se vor întocmi conform cerințelor solicitate ta anunțul de participare și caietul de sarcini, completate și de pnvedafle Qntinuhn 
nr.1013/2001 privind aprobarea structurii conținutului șl modului de utilizare a Documentației standard pentru 
ofertei pentru achiziția publică de servicii publicat ta Monitorul Oficial al României Partea I nr. 340/27.062001
17. Nu a fost publicat ta Monitorul Oficial al României anunț de intenție.
18. Anunțul de participare a fost transmis spre publicare Regiei Autonome MONITORUL OFICIAL la data de 28.122004.

DIRECTOR EXECUTIV, 
toen Marcel SOCOL

EVIDENTIAZĂ-TE! Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie «marcat, 
încearcă variantele speciale centra cost 
ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

I • chioșcul de ziare de lângă 
Comtim;
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont - Micro 16;
• chioșcul de ziare de tougfi 
Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamflmcu - B-dul Becebat 

cwâmw. mici putoHdtata a cotidianului nostru. Rodaoțla nu ișl asumi rasponMNIttatao pentru ooopnuM 
anunțurilor do mici pubHcftata.

1

•i

Dragomir.se
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0 Replică puternică. O puternică replică 
a cutremurului din 26 decembrie, 6,2 gra
de pe scara Richter, s-a produs luni în 
largul coastelor Indoneziei.

0 Furtuni în California. Furtunile din su
dul Californiei au provocat, duminică, 
moartea a cel puțin trei persoane, iar 
multe drumuri au fost închise.

A început școala în Sri Lanka
25.000 de elevi nu și-au putut relua cursurile

Colombo (MF) - Aproxima
tiv 10.000 de școli și-au pu
tut relua cursurile ieri, în 
Sri Lanka, în timp ce 394 in
stituții de învățământ au ră
mas închise, sunt distruse sau 
au fost rechiziționate pentru 
a-i adăposti pe sinistrați.

Joacă în Basic Instinct 2
Los Angeles (MF) - David Morrissey 

a câștigat rolul principal din urmarea fil- 
< mului Basic Instinct, printre contracan- 

didații săi numărându-se mai multe nume 
celebre precum Kevin Costner, Kurt Rus
sell și Gabriel Byrne.

Actorul, mult mai puțin faimos decât 
contracandidafii, se află la primul rol ma
jor din carieră. Sharon Stone va juca și 
de această dată rolul Catherine Tramell. 

în Basic Instinct 2, acțiunea se va mu
ta în Londra, unde Morrissey va juca un 
psiholog în criminologie desemnat să se 
ocupe de cazul Catherine Tramell.

S-au întors la școală, (Fom: epai

Vulcanul de Foc din Guatemala 
este unul dintre cei 32 de vulcani din tară j 

i și se află la numai 40 km sud-vest de capi
tală. Institutul de Seismologie a raportat 
joi trei erupții. (Foto: EPA)

Acidul oleic combate cancerul

Nuntă mare în Qatar
Doha (MF) - Un buchet de flori în 

formă de piramidă, înalt de 22 m, con
siderat cel mai mare din lume, a făcut 
parte din decor la nunta prințului moște
nitor din Qatar, șeicul Tamim ben Hamad 
ben Khalifa al-Thani (25 ani), celebrată 
sâmbătă la Doha.

Au fost importate 60.000 de flori din 
țări europene. Specialistul George Salim, 
care a supervizat operațiunea, a declarat: 
„Mai multi muncitori au lucrat timp de 
144 ore”. Tamim s-a căsătorit cu Jawaher, 
fiica șeicului Hamad ben Shim Al-Thani, 
ministru de Stat.

Washington (MF) - Cerce
tătorii americani au scos în 
evidență proprietățile uleiu
lui de măsline în combaterea 
cancerului la sân și sunt de 
părere că s-ar putea chiar 
crea un tratament pe baza 
acestui produs.

O serie de experimente de la
borator pe celule canceroase au 
demonstrat că acidul oleic redu
ce semnificativ prezenta genei 
canceroase numite Her-2/neu sau 
erb B-2, a explicat dr. Javier Me
nendez, de la școala de medicină 
Feinberg din cadrul Universită
ții Northwestern de la Chicago, 
principalul autor al studiului.

Alte experimente pe celule 
canceroase au mai demonstrat

Gibson nu vrea nominalizări la Oscar
Victorie surprinzătoare pentru filmul lui Michael Moore la People’s Choice Awards

Bonme și ElVIS au primit mânca
rea preferata, un cub din fcucte, la Wild

Los Angeles (MF) - „Fah
renheit 9/11”, documentarul 
anti-Bush al lui Michael 
Moore, a primit titlul de cel 
mai bun film al anului 2004 
la People's Choice Awards, 
în cadrul unei gale desfă
șurate duminică seara 
la Los Angeles, informează 
BBC online.

Moore a dedicat trofeul pri
mit soldafilor din Irak. „Această 
tară este încă a noastră, nu pen
tru dreapta ori stânga, demo- 
crați sau republicani”, a spus el.

Un alt film controversat, „Pa
timile lui Hristos”, regizat de 
Mel Gibson, a câștigat premiul 
pentru cea mai bună dramă.

Spre deosebire de alți regi
zori, Gibson a spus că nu vrea 
ca filmul său să fie nominalizat 
la Oscar, deoarece nu l-a făcut 
„pentru elită”. „Pentru mine, 
premiul câștigat acum este cel

Animal Park din Bedfordshire. (Foto: EPA)

Reconstrucție ecologică a țărmurilor devastate

Ambasador UNESCO
Hollywood (MF) - Val Kilmer a fost 

numit ambasador UNESCO și vrea să se 
implice în ajutorarea victimelor din Asia. 
E încântat de ocupație sa și speră să-și 
adune colegii din filmul „Alexander” - pe 
Angelina Jolie, membră UNICEF, și pe 
Colin Farrell - pentru a crea un grup care 
să se ocupe cu strângerea de fonduri.

Kilmer se alătură astfel trupelor Queen 
și Linkin Park, familia Osbourne, cântă
rețul Boy George.

Zurich (MF) - O conserva
re mal bună a litoralului ar 
fi putut limita impactul va
lurilor seismice produse in 
Oceanul Indian, a arătat 
luni organizația ecologistă 
Fondul Mondial pentru Na
tură (World Wild Fund).

Organizația militează pentru 
o reconstrucție ecologică a țăr
murilor devastate.

Potrivit directoarei centrului 
care administrează operațiunile 
de salvare, după catastrofa de la 
26 decembrie 2004, 170 de școli 
au fost avariate sau distruse, în 
timp ce 224 de instituții școlare 
sunt în continuare folosite pen
tru a-i adăposti pe sinistrati. Cir
ca 2Ș.OOO de elevi nu și-au putut 
relua cursurile ieri, la încheie
rea vacantei școlare.

în celelalte 9.970 de școli din 
întreaga tară, cursurile școlare 
se vor relua conform programu
lui normal.

„A permite copiilor să se în
toarcă la cursuri este, fără în
doială, remediul cel mai eficient 
pentru a-i ajuta să depășească 
trauma catastrofei, care le-a 
schimbat viata într-un mod atât 
de radical”, a declarat reprezen
tantul UNICEF în Sri Lanka, Ted 
Chaiban.

Cel mai recent bilanț provi
zoriu al valurilor seismice din 
Sri Lanka indică 30.718 morți și 
4.939 de dispăruți, în timp ce 
numărul sinistratilor este de 
512.690 de persoane.

că acidul oleic nu numai că neu
tralizează gena Her-2/neu, dar 
crește eficienta tratamentului cu 
anticorpi monoclonali. Acest tip 
de tratament vizează tocmai 
gena Her-2/neu, una dintre cele 
mai importante în cazul cance
rului inamar și permite prelun
girea semnificativă a duratei de 
viață a bolnavelor, au precizat 
autorii studiului.

„Rezultatele cercetărilor noas
tre tind de asemenea să confir
me studiile epidemiologice care 
au arătat că regimul alimentar 
numit mediteranean, bogat în u- 
lei de măsline, protejează îm
potriva cancerului la sân, a boli
lor cardiovasculare și reduce e- 
fectele îmbătrânirii”, a comentat 
dr. Menendez.

Michael Moore (Foto: epa) Mel Gibson (Foto: EPA)

mai important, pentru că nu a 
fost făcut pentru elită. Din punc-

„Zonele care aveau recife de 
corali și mangrove intacte, care 
acționează ca niște scuturi an- 
tișoc naturale, au fost mai puțin 
afectate de tsunami decât ace
lea unde recifurile și mangro- 
vele au fost distruse și înlocuite 
cu ferme de creveti și hoteluri 
pe plajă”, a subliniat Isabelle 
Louis, directoarea Fondului pen
tru regiunea Asia-Pacific. Fon
dul Mondial pentru Natură pre
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tul meu de vedere, publicul a 
ales deja”, a spus el.

conizează planuri care să tină 
cont de criteriile de mediu. Fon
dul recomandă delimitarea unei 
zone de securitate în interiorul 
căreia să nu se construiască ho
teluri sau locuințe.

Fondul recomandă folosirea 
„mecanismelor naturale” și in
sistă pentru restaurarea și prote
jarea recifurilor de corali, man- 
grovelor și pădurilor care amor
tizează valurile uriașe.

Julia Roberts este actrița pre
ferată a americanilor pentru a 
zecea oară consecutiv, iar John
ny Depp a triumfat la categoria 
cel mai bun actor.

„Shrek 2” este, în opinia pu
blicului, cel mai bun film de an
imație și totodată cea mai bună 
comedie a anului 2004.

La secțiunea dedicată televi
ziunii, serialele „Will și Grace” 
și „CSI: Crime Scene Investiga
tion” au fost votate drept cea 
mai bună comedie, respectiv cea 
mai bună dramă. Actorul Matt 
Leblanc a fost votat ca cel mai 
bun actor de televiziune, acesta 
jucând în noul serial „Joey”.

Nominalizările pentru Peo
ple's Choice Awards au fost sta
bilite conform opțiunilor a 6.000 
de cititori ai revistei Entertain
ment Weekly, iar câștigătorii au 
fost desemnați în urma voturilor 
exprimate online de 21 milioane 
de oameni.

IfaUlție Tinere japone
ze, îmbrăcate în kimono, au 
sărbătorit ieri Ziua Adulți- 
lor, dedicată in fiecare an 
fetelor care împlinesc 20 de 
ani. (Foto: EPA)


