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Vremea se va răci ușor, izolat se vor 
semnala precipitații mixte.

dimineața la prânz seara

Despăgubiri în cazul „Spumă și Bibanu”
Primele audieri în procesul gurpului infracțional devean au început ieri la Alba-Iulia

Astăzi, la Secția de Științele Naturii 
a Muzeului din Deva, la ora 11.00, se va 
deschide o expoziție de figuri din ceară.

Alba-Iulia (MF) - Primele 
audieri în cazul procesului 
în care este judecat grupul 
infracțional devean condus 
de „Spumă” și „Bibanu” au 
avut lor, ieri dimineață la 
Curtea de Apel Alba-Iulia.

Mai multe persoane care s-au 
constituit în părți vătămate, 
printre care și un cetățean lu
xemburghez, au fost audiate ieri. 

Audiații au formulat anumite 
pretenții financiare față de unii 
dintre inculpați, transmite ME
DIAFAX. Luxemburghezul, 
Schram Germain, cu toate că 
este cercetat și el în dosar, a so
licitat, ca parte civilă, suma de 
180 de milioane de lei.

Suma reprezintă contrava
loarea taxei de protecție plătite 
lui Ovidiu Ionescu. Alături de 
Schram, încă doi bărbați din 

municipiul Deva au solicitat des
păgubiri bănești, unul pentru că 
ar fi fost victima agresiunilor 
unora dintre membrii grupului 
infracțional, iar cel de-al doilea 
pentru că i-ar fi fost distrus au
toturismul.

Potrivit sursei citate, avocații 
inculpaților cercetați în dosarul 
„Spumă și Bibanu” au Solicitat 
ieri amânarea termenului de 
judecată pentru posibilitatea 

cercetării în amănunt a dosaru
lui, care a fost aprobat în in
stanță pentru data de 1 februa- 
rie.Recursul intentat la măsura 
prelungirii stării de arest pentru 
cei arestați în dosarul amintit ya 
fi judecat în data de 21 ianua
rie.

Amânarea se datorează fap
tului că dosarul se află la înal
ta Curte de Casație și Justiție de 
la Alba-Iulia.

(Foto: arhivă)
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IZ începând cu data de 1 februarie se 
vor relua cursurile de formare profe
sională organizate de Inspectoratul Șco
lar Județean Hunedoara și destinate 
dascălilor. „Am fost nevoiți să întreru- 
pem aceste cursuri pentru o perioadă, 
din cauza lipsei banilor”, declară Sorin 
Todor, purtător de cuvânt al ISJ. (R.l.)

0 Consiliul Local al Municipiului Deva 
se întrunește astăzi în prima ședință din 
acest an. Cu acest prilej, consilierii lo
cali vor vota proiectul de buget pe 2005. 
(M.S.)

Vin subvențiile agricole
Deva (L.L.) - Toate subvențiile care au 

rămas restante față de producătorii agri
coli din județ vor fi plătite imediat ce banii 
vor sosi în trezorerie, cel mai probabil 
săptămâna viitoare. Potrivit Direcției 
Agricole Hunedoara, suma necesară pen
tru plata subvențiilor restante aferente an
ului 2004 este de aproape 12 miliarde lei. 
Imediat ce sumele vor fi disponibile, le vor 
primi producătorii agricoli din domeniul 
vegetal și zootehnic (lapte, carne), benefi
ciarii de semințe, beneficiarii de credite 
agricole și cei care au achiziționat utilaje 
agricole, dar și cei care au de plătit prime 
de asigurare.

UiMloHiri la figură în casa primarului
Agentul poștal din Burjuc o acuză pe primăriță că a bătut-o

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

Burjuc - Eugenia Mariș, 
primarul comunei Burjuc, 
este acuzată de către Doina 
Paușeniuc de violență. Agen
tul poștal a depus plângere 
penală împotriva edilului vi
olent.

Doina Paușeniuc, agent poștal 
în comuna Burjuc, susține că a 
fost bătută în cursul zilei de lu- 
iri, de către primarul localității, 
în timp ce își exercita atribuțiile

Ce vor pesediștii hunedoreni?
Deva (D.I.) - întâlnirea de la 

Cluj-Napoca a liderilor celor 14 
filiale județene ale PSD din 
Ardeal a pus pe jar conducerea 
centrală. Ei au adoptat un do
cument cuprinzând direcțiile 
privind reforma în partid, inti
tulat „Reforma profundă a PSD 
- Un program politic pentru 
modernizarea social-democrației 
românești”. Printre semnatari se 
numără actualul și fostul preșe
dinte al pesediștilor hunedoreni, 
Victor Vaida, respectiv Mihail 
Rudeanu. Cei doi au refuzat să- 
și exprime o opțiune clară, pen

Eugenia Mariș

legate de servi
ciu. Poștășița 
se deplasase în 
vederea citirii 
contorului de 
energie elec
trică, la lo
cuința Euge
niei Mariș, 
însă odată in

trată în casă a fost bătută „pe 
motive de gelozie”, de către 
primăriță.

După terminarea programu
lui, Doina Paușeniuc a depus 
plângere la postul de poliție din 

tru o schimbare radicală la vâr
ful PSD-ului, așteptând evoluția 
evenimentelor, „Reformarea e o 
idee mai veche de-a mea, pen
tru o modernizare a partidului 
în conformitate cu conceptele 
europene. La conducerea PSD îl 
voi susține pe cel care poate 
pune în practică acest program”, 
a declarat Rudeanu.

Victor Vaida a afirmat că în
tâlnirea de la Cluj nu a avut 
rolul susținerii sau schimbării 
președintelui PSD. „Acest aspect 
va fi discutat în zilele 
următoare”, a spus el.

Burjuc, iar ieri a obținut, de la 
Spitalul Județean din Deva, un 
certificat medico-legal, pe baza 
căruia o va acționa în judecată 
pe primăriță.

Eugenia Mariș (foto) nu își re
cunoaște însă veleitățile de 
luptătoare. „Mă surprind 
asemenea acuzații, pentru că eu 
nu știu nimic. A venit într- 
adevăr la mine acasă, a citit con
torul și apoi a plecat. însă nu 
este adevărat că am bătut-o”, a 
declarat primărița. Și totuși, 
urmele loviturilor și plângerea 
la poliție există!

Una 
din 
lucrările 
elevilor 
Liceului 
de Muzică 
și Arte 
Plastice 
"Sigis
mund To- 
duță“ De
va premi
ate în 
Japonia. 
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(Foto: Traian
Mânu'

Final de proiect
Deva (R.l.) - Azi are loc la 

București evaluarea finală a 
programului „Acces la edu
cație pentru grupurile deza
vantajate”, implementat de 
MEC cu sprijin financiar de 
la UE. O delegație din partea 
ISJ Hunedoara, formată din 
Gh. Toma, inspector gen. 
adj., Mariana Miertoiu și 
Mircea Boian, direct impli
cată în acest proiect, a 
prezentat raportul descriptiv 
și cel contabil de final de 
proiect. Bugetul programu
lui este de 11,33 milioane de 
euro, iar scopul e de a pro
mova principiul egalității 
șanselor în educație.
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REMEMBER

1959 - S-a născut Dan Puric, actor și regizor al 

Teatrului Național București___________________________

1939 - S-a născut actrița Rodlca Tapalagă (filme: 

Tănase Scatiu, Dragostea și revoluția)_____________

1925 - S-a născut compozitorul de muzică ușoară 

Laurențiu Profeta, laureat al Premiului „George 

Enescu'

1866 - A murit Aron Pumnul, cărturar român, 

lingvist, filolog, participant la evenimentele Rev

oluției de la 1848 din Transilvania, (n. 27.11.1818) 1

1628 - S-a născut Maries Perrault, scriitor, au

tor al nemuritoarelor povești pentru copii „Motan- 

ul încălțat* și „Scufița roșie' (rn. 16.05.1703) 

1976 - A murit celebra scriitoare de romane

I polițiste Agatha Christie („Crima din Orient-Ex- 

| preș', „Zece negri mititei", „Asasinarea lui Roger
i Ackroyd”, „Cursa de șoareci”) (n. 15.09.1890) |

la „Regii 
blestemați” 
însuflețesc 
Castelul 
Corvineștilor 
Hunedoara.

(Foto:
Traian Mânu)
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Apă:
Sunt programate întreruperi în furnizarea 
energiei electrice:
10.00-15.00 Deva, Str. A. lancu, bl. HI,

H2, H3, H4, H5, H6, C.T. A. 

 lancu, P.T. 147_______________  

08.00-16.00 Căinelu de Jos, Fornădie,

Sulighete, Chișcădaga (sat),

Lunca, Stoeneasa, Săliștioara
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Gaz:
Se întrerupe furnizarea gazului metan în 
Deva.
10.00-15.00

09.00-12.00

Str, G. Enescu, bl. 4A, sc. A, B 

și C
Cart. Progresul, bl. B., sc. B

Str. 1 Decembrie, bl. 4, sc. B

Apă:
Nu se întrerupe furnizarea apei în Deva.

Soluția integramei din nu
mărul precedent: F - CAR 
-A - BAMA - AVID - I 
SALATE - 0 - LOZ - 
MARAR - LAȘA - ZR - 
CERC - REST - 0 - EURO
- AO - ND - LEST - M - I 
OCA - IAPA - AVE - TIVIT
- LABE - AXA - NEPAL - j 

CALI - VE - AN - LUNA ,

POLIȚIE ■ 955

POMPIERI - 981

O.J.P.C. HD - 214971

AGENȚIA C.F.R. - 212725

AMBULANȚA - 961

21 mart.-20 apr. _________ _______________
Profitați de momentele oferite. Vă puteți pune
în valoare talentele în fața șefilor sau să vă ui
miți prietenii cu o nouă atitudine.

21 apn-20 mal __ _____________,
Prietenii vă sunt un sprijin real, dar puteți avea 
un mic conflict cu cei cu care lucrați.

□ rudă apropiată v-ar putea indispune. lotuși, 
mal târziu, sfaturile sale ar putea fi utile. Seara, 
când situația se liniștește, mergeți In vizită.

21 lun.-20 luL________________________________
Vă simțiți peHect, insă o discuție cu unul dintre 
șei v-ar putea crea o stare neplăcută. Sunteți
nemulțumiți de realizările avute.

21 lul.-20 aug.
Fiți mai realiști și luați lucrurile așa cum sunt. 
Cineva nu e de acord cu planul dv. Suportați greu
atitudinea celorlalți și asta vă dezavantajează.

21 aug.-20 sept. _ ___ _ _____ ___
Aveți de rezolvat multe probleme la locul de mun
că, iar colegii nu vă ajută. Dacă nu vă stăpâniți 
nervozitatea, faceți afirmații regretabile.

oct-__________ _________ '' - ' _

Impulsivitatea specifică zodiei vă poate aduce 
mari probleme în relația sentimentală. Nu luați 
decizii pripite, pe care le puteți regreta.

21 oct.-20 nov.____________ i __ _______ L.
Partenerul vă face reproșuri neîntemeiate. Păs- 
trați-vă calmul și evitați o confruntare. Acordați 
mai multă atenție familiei.

21 nov.-20 dec.
în plan profesional, începe o zi în care ați putea 
face schimbări de mare anvergură. Creativitatea, 
inteligența și spiritul practic vă sunt de folos.

21 d«c.-20lan._______ j._______ r________ ;___...
Ziua e agitată pentru dv. Aveți pSSe de schimbări 
în plan profesional care vă vor avantaja, mai de
vreme sau mai târziu, cum n-ați crezut vreodată.

21 lan .-20 febr. _ ____ ‘ __________ ___
Deziluziile pe plan social sunt posibile.' Dacă 
sunteți atent la problemele partenerului de viață, 
relația sentimentală nu are de suferit.

21 febr.-20mart.
Voința dv are șanse să degenereze în încăpățâ 
nare. Cu puțin control, reduceți tensiunile psi
hice. Nu renunțați ușor la relațiile câștigate.
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7:00 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
7:45 Fără un sfert Prezintă; 

Paul Trașcă și Filip Sto
ler. Informații, sfaturi, 
comentarii și umor

8:45 Desene animate: Yo-Gi 
O0h

9:15 Corect
9:20 Cinci minute de cultu

ră. Emisiune culturală
9:30 Teleshopping 

10:00 Avanpremieră 
10:10 Felicity 
11:00 Portul miracolelor 
11:55 Euro-dispecer 
12:00 O vedetă populară 

13:30 Desene animate: Clubul 
0 Disney: Legenda lui 

Tarzan
14:00 Jurnal. Sport. Meteo
14.30 Teleshopping 

15:00 Oameni ca noi 
15:30 SedLexl 
16:00 Conviețuiri. Magazin 

pentru alte naționalități 
16:55 TVR în direct 
17:25 Viața cu Bonnia 
18:00 Portul miracolelor. 
18:50 Sport PRO 
19:00 Jurnalul TVR. Sport.

20:00 Instinct (dramă, SUA,
S31999), Cu: Anthony 

Hopkins, Cuba Gooding 
Jr. Regia Jon 
Turteltaub.. Ethan Pow
ell, cunoscut expert în 
comportamentul go
rilelor din Rwanda, stu
diază comportamentul 
animalelor în habitatul 
lor natural. Dar el dis
pare în junglă 

2220 Vorbe despre fapte. 
Emisiune moderată de 

Marian Voicu 
23:20 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
23:50 Norocosul (thriller, 

qSUA, 1994). Cu: Freddy 
Rodriguez, Stacy Logan, 
Ann Jacques, Billy Wirth

125 Cind minute de cultură
135 Felicity (reluare)
225 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
325 Norocosul (suspans, 
fl coproducție, 2002)

7:00 Știrile PRO TV. Sport. 
Meteo. Ce se întâmplă 

doctore?
9:10 Omul care aduce 

cartea. Cu: Dan C. 
Mihăilescu

9:15 Tânăr și neliniștit 

0C u: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Nicole 

Thomas Scott
10:30 Doctorul desuflete 

11:45 Numai unchi să nu fii 
12:15 Zâmbete Intr-o pastilă 
13:00 Știrile PRO TV. Sport.

Meteo
13:45 Tatăl (dramă, SUA, 

Hi991). Cu: Patrick 

Duffy, Lynda Carter, 
Kara Mulgrew, John 

Anderson, Jenny Lewis, 
Matthew Lawrence

16:00 Tânăr și neliniștit. Cu: 
0Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell 
17:00 Știrile PRO TV. Sport.

Meteo 
17:45 Teo 
19:00 Știrile PRO TV. Sport 

20:15 înapoi în viitor (come- 

fâdie, SUA, 1985). Cu:
Michael J.Fox, Christo
pher Lloyd, Lea Thomp
son. 1985, în orășelul 
Californian Hill Valley. 
Pentru liceanul Marty 

McFly, viitorul nu părea 
să fie foarte interesant; 
în familie lucrurile nu 

decurg prea bine, pro
fesorul său, dl.Strick
land, îl persecută con
tinuu, muzica lui e cam 
stridentă, iar restul lu
mii pur șl simplu îl ign
oră

2220 Divertisment Vacanța 

Mare
23®) Știrile PRO IV. Sport. 
2345 Prietenie pe muche de

Hcutit Cu: Dylan Walsh, 
Julian McMahon, John 
Hensley, Valerie Cruz, 
Roma Maffia, Joely 
Richardson

045 Știrile PRO TV

6:30 în gura presei (reluare) 

7:00 Obervator. Cu: Sanda 
Nicola

8:00 Dansând la Harvest
H Moon (dramă, SUA, 

2001). Cu: Jacqueline 

Bisset, Eric Mabius, Va
lerie Harper. 0 poveste 

de ragoste neaștep
tată. .. O relație scan
daloasă... Un nou în
ceput I Maggie este 
înșelată și părăsită de 

soț după 25 de ani de 

căsătorie.
> 10:00 în gura presei

10:30 Benny Hill
11:30 Concurs interactiv 
12:30 Sue Thomas 

13:00 Observator 
13:45 Divertisment Cei mal 

inimoși ani
16:00 Observator. Sport.
1645 9595-Telhvațăcesă

J fad
17:45 Vivere - A trăi cu pasi- 

J Hune
19:00 Observator. Sport. Me

teo. Cu: Alessandra Sto- 
icescu și Lucian Mân
druță

« 20:15 La pescuit (comedie, 
ȘiSUA, 1997), Cu: Joe 

Pesci, Danny Glover, 
Rosanna Arquette, 
Willie Nelson. Prin câte 
încurcături pot trece doi 
pescari ?

22:15 Observator. Sport. 
Meteo. Abordarea știr
ilor este mult mai di
rectă decât până 

, acum.
22:45 Threat Matrix. Cu:

H James Denton, Kelly 
Rutherford, Mahersha- 

‘. lalhashbaz Ali, Anthony 

Azizi, Will Lyman, Melo- 
ra Walters, Shoshannah 

Stem. Sue Thomas, o 
tânără fără auz, tocmai 
a terminat facultatea și 

se pregătește pentru 
prima ei slujbă: colabo
rator FBI.

23:45 în gura presei 

0:15 Sue Thomas 
3:00 Concurs interactiv

f i p | j? a-'® t rf'i

5:30 Poveștiri adevărate (re
luare)

6:00 Pădurea blestemată
0 (reluare)

8:15 Ciocolată cu piper (re-
0luare)

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

1430 Pisica sălbatică . Cu:
0 Marlene Favela, Mario 

Cimarro, Carolina 
Tejera, Sergio Catalan, • 
Adamari Lopez, Julio 

Alcazar, Liliana Ro
driguez «

1545 Pădurea blestemată. 
17:30 Poveștiri adevărate - 

emisiune cu povești 
reale despre viață, 
prezentată de Ludan 

Viziru 
17:55 Vremea de acasă 

18:00 Gitanas

ZMORihi. Cu: Barbara
0 Mori, Eduardo Santama- 

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

Medelin
21:00 Prizoniera. Cu: Gabriela 

0 Spanie, Gabriel Porras, 
Ricardo Dalmacci, 
gabriela Roel, Zully 

Montero, Diana, Qui
jano, Julie Gilberty

22:00 Ciocolată cu piper. Cu:

H Murilo Benlcio, Mari
ana Ximenes, Marcello 

Novaes, Osmar Prado, 
Lilia Cabral, Priscila 

Fantin
23®) Extravaganta Anasta- 

H sla. Cu: Norkis Batista, 
Juan Pablo Raba

0:15 îngerul nopții. Cu: Ce- 

0 sar Evora, Angelica 

Rivera, Jorge Salinas, 
Alejandra Barros, Patri
cia Navidad

7:00 Maria Bonita

H (reluare)
8:00 Teleshopping (reluare)
830 Lumea de aproape 
9:00 Rebelii

10:00 Tonomatul DP 2
11:30 Cind minute de cultură 

1145 Pasiuni
1240 Euro-dispecer
12:45 Magazinul studiourito J 

teritoriale: TVR 
Timișoara

13:30 Tek roping
14:00 Simba junior merge La i 

New-York
14:30 Școala midlor 

El vrăjitoare
15:00 împreună Tn Europa 

16:00 Sâmburele de adevăr 
16:30 Cind minute de cultură * 
16:45 Jurnalul TVR. Sport.

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

tru România
18:15 Cind minute 

de cultură
1830 Natură și aventură 
19:00 Maria Bonita
19:55 Euro-dispecer

20:00 Dragul de Raymond. In
H distribuție: Ray Romano, 

Patricia Heaton, Brad 

Garrett, Doris Roberts, 
Peter Boyle. Regia Philip 

Rosenthal
20:30 Palatele lumii
21:00 Sănătate naturistă. Tul

burări de dinamică sex
uală

2130 Jurnalul Tvr. Sport. Me

teo
22:15 Dușmanul fiului meu 

fl (thriller, SUA, 2001). Cu: 
John Travolta, James 
Lashly, Rebecca Tilney, 
Debra Mooney, Vince 
Vaughn. Regia Harold 

Becker.
23:50 Colecționarul de su- 

gflete. Cu: Chris Kramer, 
Carly Pope, Ellen Dubin. 
Regia: Anthony Atkins, 
Holly Dale.

045 Dragul de Raymond. 
| In distribuție: Ray Ro

mano

7:00 Teleshoping
730 Esenzze
7:55 Sport cu Fiorentina
8:00 Dragoste
H Șl putere

8:30 Sunset Beach
930 Roseanne

10:00 Kensky
Show

10:55 CLIP ART
11:00 Monica
12:00 Casa noastră
12:30 Teleshopping
12:55 Bani la greu

13:25 Roseanne
13:50 Teleshopping 

14:25 Sunset
0 Beach

15:20 Focus
Cu: Anca Dinu

15:25 Dragoste
0 și putere

15:50 Camera de râs
16:20 Tilică, steluță de cine- 

0 ma
16:50 Kensky Show. Emisiune 

de divertisment
18:00 Focus. Sport. Meteo.

Cu: Cristina Țopescu 

19:00 Monica. Prezintă Moni
ca Puiu

20dX) Un pditist cu explozie
(3 întârziata (comedie, 

SUA, 1991 ).Cu: Leslie 
Nielsen, Priscilla Presley, 
George Kennedy, OJ. 
Simpson

22:00 Trăsniți în NATO. Sol-
0 dații prezentați în pri

măvară drept prima uni
tate Nato de pe teritori
ul României apar în 

acest sezon cu totul 
schimbați. Ei încearcă să 

șteargă imaginea de 
echipă neîndemânatică 

creată până acum și 
visează să devină 
primul comando româ
nesc din istoria NATO. 
Printr un concurs de îm
prejurări ei își vor în
deplini visul 

22:30 Focus Plus. Cu:Silvia 
Ticula

23:15 Moondance (comedie, 
f j coproducție, 1995). Cu: 

Ruaidhri Conroy

WX,' ■
8:00 Joey. Cu: Matt Leblanc, 
H Paulo Costanzo, Drea 

De Matteo
8:25 Volpone (comedie, 

] 13 Franța, 2003). Cu: Ger

ard Depardieu, Ines Sas- 
tre, Daniel Prevost, Ger
ard Jugnot. Regia: Fred
eric Auburtin

10:05 Party in the Park 

12:10 Phenomenon (dramă, 
13 SUA, 1996).

14:15 Valentin (dramă, copro- 
Săducție, 2002).

15:40 Pe platourile de filmare 

II
16:20 Pericol absolut (acțiune, 

O SUA, 2002). Cu: Ben Af
fleck

18:25 Jolly Roger (aventuri, 
HI Danemarca, 2001) 

20:00 Recrutul (acțiune, SUA, 
T32003). Cu: Al Pacino, 

Colin Farrell, Bridget 
Moynahan, Gabriel 
Macht, Mike Realba.

22:00 Totul până la bani
Id (thriller, SUA, 2002). Cu: 

Ice Cube, Mike Epps, 
Eva Mendes, Tommy 
Flanagan

23:35 Alien: Vânătoarea (SF, 
iSSUA, 2003).

1:05 Jackass: Filmul 
(acțiune, SUA, 2002). 
Cu: Johnny Knoxville

11:45 Schi alpin: Cupa Mondia
lă 13:15 Raliuri: Raliul Dakar. 
Etapa a douăsprezecea 13:30 
Schi fond: Cupa Mondială, la 

Praga, Cehia 15:00 Tenis: Po
vestiri din lumea tenisului 15:15 

Tenis: Povestiri din lumea teni
sului 1530 Tenis: Turneul femi
nin de la Sydney, Australia. Op
timi de finală 16:30 Fotbal: Cu
pa Efes Pilsen 18:00 Raliuri: 
Raliul Dakar 18:15 Biatlon: Cu
pa Mondială 19:45 Schi fond: 
Cupa Mondială, la Praga, Ce
hia. Masculin și feminin, sprint 
21:00 Fotbal: Cupa Efes Pilsen 

23:00 Omnisport: WATTS. Cele 

mai frumoase momente ale 
anului 2004 23:30 Raliuri

07.45-08.00 Observator '
Deva (r)

16.35-16.45 Știri pe scurt
22.30-23.00 Observator

09.00-11.00 Reluarea emisi
unilor de marți 

20.00 Știrile TELE 7 Deva 

20.10 Suntem aici pentru 
tine (partea I) 

21.00 Publicitate 
21.05 Suntem aici pentru 

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

(reluare)

12.15 Providence
13.15 Câmpul sălbatic 

(dramă. SUA, 2000)
15.00 Crăciunul lui Carol 

(comedie, SUA, 2003)
16.45 Spirite neliniștite (fan

tastic, Canada, 1999)
18.30 Povestea lui Rich Dona

to (dramă, SUA, 1999)
20.15 Numai dragostea (I) 

(dramă, SUA, 1998)
22.00 Brigada de poliție
23.00 Cine a ucis copiii din 

Atalanta? (dramă, SUA, 
2000)

00.45 Gemenele criminale 
(suspans, SUA, 1994)

13.00 Vânătorii de mituri
14.00 Inginerie la superlativ 

1430 Motoare masive
15.00 Cauzele probabile ale 

dezastrului Hindenburg
16.00 Invenții pierdute
17.00 Câmpuri de bătălie
18.00 Aventuri la pescuit cu 

Rex Hunt
18.30 Cu undița la drum, 

Norvegia/Codul
19.00 Mașini extreme 
20.00 Planeta albastră
21.00 Istoria marilor orașe 
22.00 Revelații industriale 
23.00 Poveștile de groază, mit 

și adevăr
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țiJefttH sub amenințarea cuțitului
El Casa de Pensii a Județului Hunedoara 
începe în această săptămână mutarea 
în noul sediu, situat în incinta fostului 
complet Lido. Pentru început vor fi 
transferate dosarele care se află în arhi
va instituției. (C.P.)

Premii de milioane
Deva ■ Ieri la sediul redacției Cuvântul 

liber a avut loc extragerea câștigătorilor 
concursului Premii de milioane.

Cei teei norocoși sunt 
așteptați astăzi până la 

i ora 16 la sediul redac- 
’ ției pentru a intra în 

posesia premiului câștigat:

Deva (M.T.) - Un ta metrist 
din Deva a fost amenințat cu un 
cuțit, ieri noapte, în timpul un
ei curse, la Hunedoara. După ce, 
in urmă cu doar câteva zile, un 
alt coleg de-al său fusese agresat 
de către un tânăr care nu a vrut 
să plătească cursa. în urma unui 
apel telefonic, în jurul orei 3:30, 
se solicita un taxi la un bar de 
pe str. George Barițiu, din Deva. 
Taximetristul a preluat coman
da. în mașină au urcat patru 
tineri. Aceștia au cerut să fie 
transportați la Hunedoara, în 
carterul Micro 7. Au plătit când 
au urcat suma de 200 de mii lei. 
Ajunși în Hunedoara, trei au 
coborât, iar utimul i-a cerut 
taximetristului să-l ducă pe Str. 

Trandafirilor. L-a rugat să o- 
prească intr-o parcare neilumi
nată unde șoferul s-a trezit cu 
un cuțit la gât.

Meserit de taximetrist 
devine periculoasă

Amenințat cu moartea, șofe
rul i-a dat bărbatului un milion 
ce îl avea din încasările pe acea 
seară și telefonul mobil, după 
care bărbatul a fugit. Taxime
tristul speriat a sunat în jurul 
orei 5:00 la Poliția Municipiului 
Hunedoar Polițiștii au încercat 
să facă portretul robot al bărba
tului, dar semnalmentele sunt 
vagi. Se pare că bărbatul are 25- 
30 de ani, păr negru, cca 1,80 m 
și constituție astenică.

rețe»de-

Radu Lucica - Deva, 1.000.000 lei 
Mihalache Constanta - Zam, 1.00(1 000 lei 
Picuș Carmen - Hunedoara, 1.000.000 lei.

Trei desene au fost evidențiate în concursul internațional privind mediul înconjurător

Cota unica și 
Investitorii

Clara PÂs
SMAIL 3lara-pas@nfc'>m«lia.ro

Guvernanții asociază introducerea 

cotei unice de impozitare cu ideea 
atragerii investitorilor străini ori cu cea a 
câștigurilor salariate suplimentare.

iMăsura, într-adevăr, este benefică 

pentru mediul de afaceri, dar a considera 
că ea constituie o super-performanță fis
cală - departe gândul.

-•"■•Investitorii străini au venit și vor con
tinua să vină nu pentru că un guvern sau 
altul promite și implementează relaxări fis
cale teribile, ci pentru că salariile minime 
mizere de sub o sută de euro sunt o ade

Deva -Trei elevi ai Liceu
lui de Muzică și Arte Plas
tice „Sigismund Toduță” De
va au obținut premii la 
ediția a V-a a Concursului 
internațional de desene pen 
tru copii privind mediul în 
conjurător.

Acest concurs, prin care se 
urmărește des operirea modului 
în care copiii văd mediul în
conjurător, mai ales legat de vi
itorul lor, s-a derulat în mai-iu- 
nie 2004. Dar rezultatele coi 
cursului s-au cunoscut abia la 
sfârșitul lui decembrie. Ele au 
adus bucurie liceului devean, în
trucât din cele patru premii

VIORICA ROMAN
EMAIL vlorica.roman@informrnedia.ro

Cosmln Moga. Andrei Moldovan.

vărată mină de aur pentru ei. Investitorii . 
dințară. se. câqd vorbesc del.
nivelul taxelor (care, comparativ cu valea- • 
rea celor pe care ar trebui să le achite 
„dincolo" pentru același .gen de muncă 
prestată de angajați, sunt floare la ureche).

Gota unică va aduce, s-a zis, un plus 

notabil la salariile românilor. Să fim serioși! 
i Setot trâmbițează statistica conform căreia 
cei care câștigă salarii de peste șapte mi
lioane de lei sunt avantajați de această cotă 

yBjMmică. Problema e câți sunt aceștia ? Știe 
«guvernul că majoritatea contractelor de 

muncă, și aici vorbim de românii fericiți 
care au o carte de muncă, stipulează câștig
uri salariate lunare la nivelul minimului 
obligatoriu ?

Concluzia e simplă: cota unică e bună! 

Pentru cei care au bani, și nu puțini! Fie că 
sunt angajați, fie că sunt oameni de afaceri. 
Săracii mai așteaptă pentru «cota parte» 
unică a lor...

revenite României, tei au fost 
dobândite de elevi ai săi. Cosmin 
Moga, acum în clasa a V-a arte
plastice și având-o îndrumătoare 
pe prof. Rodica Bratoveanu, a 
prunii Premiul I de excelență. A-

celași premiu, dar la grupa sa de 
vârstă, i-a fost atribuit și Miha- 
elei Breje, clasa a IX-a arte plas-
tice, prof. Ana-Maria Rugescu 

no i Moldovan, clasa a V a ar
te plastice, prof. Rodica Brato-

veanu, a primit Premiul V. Pre
miile sunt foarte valoroase deoa
rece la concursul organizat sub
egida UNICEF au, participat
12.597 de copii din 51 de țări. Ro
mânia Hind pe locul doi ca

număr de participant (1323). 
Toți participanții au primit din 
partea organizatorilor fișe de în
scriere pentru următoarea edi
ție, însoțite de mulțumiri pentru 
prestația de anul trecut.

Sunt vizate localitățile Brad, Orăștie, Călan, Simeria, Geoagiu etc.
Deva (M.S.) - Rețelele de 

apă din șase orâșe ale 
județului Hunedoara vor fi ‘ 
reabilitate in cadrul Progra
mului Samtid, al Uniunii Eu
ropene.

Valoarea investiției se ridică 
la 5,2 milioane de euro, din care 
jumătate reprezintă contribuția 
nerambursabilă a Uniunii Eu
ropene, iar diferența va fi acope
rită din resurse locale.

în acest sens, în județul {Hune
doara autoritățile vor contracta 
un credit de la o bancă inter
națională, prin intermediul Mi
nisterului Finanțelor, a afirmat

vicepreședintele Consiliului Ju
dețean (GJ) Hunedoara, Dorin 
Păran.

Lucrările de reabilitare a re
țelelor de apă vor 
începe în această 
primăvară, data 
preliminară ur
mând să tie stabi
lită în cursul zilei 
de mâine, după o 
întâlnire între

Dorin Păran. constructor și re
prezentanții au

torităților din orașele care be
neficiază de Programul Samtid. 
„Vechile conducte vor fi scoase 
și vor fi înlocuite cu altele noi,

din polietilenă. Se vor executa 
branșamente.

în acest fel se vor elimina 
pierderile din rețea și va crește 
calitatea apei distribuite în lo
calitățile respective”, a spus vi
cepreședintele CJ Hunedoara. El 
a adăugat că vor fi executate și 
lucrări de extindere a rețelelor 
de apă existente, ponderea aces
tora fiind de 15 la sută din va
loarea investiției.

Reabilitarea rețelelor de apă 
va duce și la crearea de noi 
locuri de muncă, autoritățile in
sistând pe lângă constructor să 
angajeze localnici pentru exe
cutarea lucrărilor necesare.

Un an în plus
București (RI.) - De cu

rând au fost aprobate , de că
tre Ministerul Educației și 
Cercetării, planurile cadru 
de învățământ pentru anul 
de completare, căre va fi cla
sa a Xl-a. Elevii care au ab
solvit Școlile de Artă și Me
serii trebuie să urmeze obli
gatoriu un „an de comple
tare' pentru a putea susține 
admiterea în ciclul superi 
or liceal, mai precis pentru 
clasei1 a Xl-a și a XII-a. Pro
gramele școlare pentru acest 
tip de școlarizare vor fi fi
nalizate până cel târziu la 
începutul lunii februarie.

Poza cea mai haioasă!
Premiul CeL Al

Cele mai reușite fotograf /or aphrea In nu
merele de sâmbătă ale Cuvântului libert

Condiții:
• fotografii color;
• să surprindă o imagine nostimă dfn viața 
familiei, o întâmplare de vacanță ș.a.;
• protagoniști pot fi membrii familiei (copii,
părinți, bunici), prieteni sau aceștie 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.
Informații suplimentare: 0254-211.275.

TALON DE CONCURS - 12 lan.
Nume ........... ....__ __ _
Prenume ............................................  .
Adresă .................... .........................
Telefon ..................................................
Sunteți abonat?

mailto:vlorica.roman@informrnedia.ro
mailto:viorica.roman@informmedia.ro
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PRIMAK
I 
î 
I

Căinelu de Jos, Fornădie, 

Sulighete, Chișcădaga (sat), 

Lunca^Stoeneasa, Săliștioara

■I 
J 
i 
f

Str. G. Enescu, bl. 4A, sc. A, B 

șl C
Cart. Progresul, bl. B„ sc. B

Str. 1 Decembrie, bl. 4, sc. B

‘ 19ta - S-a născut Dan Puric, actor șl regizor a)
■ ______________tata - d-a nfeaut ectrița Aodlca Tapafaigă 
IW^.OLa<{Wrt<g^uga,_ 
tata - S-« născut compozitorul de muzică 
Laurenflu Profete, laureat aVfrramiuful . 
Enescu* -------------------------------------- 
3JU9 ~ murit Aron Pumnul, cărturar român, 
lingvist, fltotog, participant la evenimentele Ifev-

i oMM de te 1848 ttin Trartatvania. (n. 27.11.1618) • ■ 
tata - S-a născut Charles Perrault, scriitor, au- >, 

: tor al nemvrftowetoc povești pentru copil ,htotan- ■ 
ul încălțat* si .Scufița roșie" (m. 16.03.17Q3} 
1976 - A murit cefebra scriitoare de romane 
polițiste Agatha Christie {.Crima din Orient-Ex- 
pres", .Zece negri mititel'. .Asasinarea Iul Roger 
Ackroyd". .Cursa de soared") (n. 15.09.1890)

Apă:
Sunt programate întreruperi în furnizarea 
energiei electrice:
10.00-15.00 Deva, Str. A. lancu, bl. HI, 

H2, H3, H4, H5, H6, C.T. A. 

lancu, P.T. 147

09.00-12.00

Gaz:
Se întrerupe furnizarea gazului metan în 
Deva. o
10.00-15.00

Apă:
Nu se întrerupe furnizarea apei în Deva.

în vatoare talentele ta fața ș< 
prietenii cu o rtoua ăț

.-20 mal
vă sunt un sprijin real, dar p 

conflict cu . cei cu care lucrați.

opiată v-a^-putea Indi 
sale ar putea fl ut 

liniștește, mergeți

^-T-rr nu e da acord cuj
^tețllnea celorlalți și

pun»

Trațl-vă calmul și evitați o confruntare. Acondațî 
mal muttâ atenție familiei.

ACASĂ

750 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

745 Fără un sfert. Prezintă: 
Pad Trașcă și Filip Sto
ler. Informații, sfaturi, 
comentarii și umor

845 Desene animate: Yo-Gi 
□Oh

9:15 Corect
920 Ond minute de cultu

ră. Emisiune culturală 
930Tetashoppkg 

1050 Avunpremtarii 
10:10 FMIdly 
1150 Fortul iracotalor 
11:55 Euro-dtspecer 
1250 O vedetă populară 
1330 Desene anfcnete: Clubul

EJDisney: Legenda Iul 
Tarzan 

1450 JumaL Sport. Meteo 
1430 Teleshopping 
1550 Oameni ce nai 
1530SedLKl 
1650 Conviețuiri. Magazin 

pentru alte na£onalități 
1655 TVRfadrect 
1725 Viața cu Bonnta 
1850 Fortul mtacotatar. 
1850 Sport PRO 
1950 Jurnalul TVR. Sport

(dramă, SUA
QÎ999). Cu: Anthony , 

'looldns, Cuba Gooding « 
fl |jr. Regia Jon j 

» "■ jenaub . Ethan Pow-
- -eR cunoscut expert în 
Ș s - comportamentul go- 

*« t silelor din Rwanda, stu- 
| diază comportamentul
v animalelor în habitatul

. lor natiiral. Dar el dis- 
O,< 1 jungla 

2220 Vorbe despre fapte- 
Emisiune moderată de 

9' • Marian Voicu 
2320 Jurnalul TVR. Sport

. Meteo 
33ta Norocosul (thriller, 
| (JSUA 1994). Cu: Freddy

Rodriguez, Stacy Logan, 
Ann Jacques, Billy Wirth 
Ond minute de aAud 
a (reluare)

TVR. Sport 
Meteo 
Norocosul (suspans, 

2002)

a

i

i
1

i 
I

t
1 
î 
't

i.
I

I
I
1
!

I
I 
r 
i
1 
t 
i
1 
l
I 
t
I 
I
1 
I
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7:00 Știrile PRO TV. Sport. 
Meteo, Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul cere aduce 
caftea. Cu: Dan C. 
Mihăilescu

9:15 Tânăr șl neliniștit 
0Cu: Eric Braeden, 

Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Nicole 
Thomas Scott

1030 Doctoral desuflete 
1145 Numai unchi să nu fii 
12:15 Zâmbete 1ntt-o pastilă 
1300 Știrile PRO TV. Sport.

Meteo
1345 Tatăl (dramă, SUA 

□1991). Cu: Patrick 
Duffy, Lynda Carter, 
Kare Mulgrew, John 
Anderson, Jenny Lewis, 
Matthew Lawrence 

1630 Tânăr șl neliniștit Cu: 
0Enc Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell 
1730 Știrile PRO TV. Sport 

Meteo
1745 Teo 
19S0 Știrile PRO TV. Sport 

MltWoilivlilDr (come-

■ lidie, SUA 1985). Cu: 
^Michael J.Fox, Christo-

■ ..pher LJoyd, Lea Thomp- 
' . son. 1985, în orășelul

, califomian Hill Valley. 
.* Penttu liceanul Marty 

<4jMcFly, viitorul nu părea 

J,, să fie foarte interesant; 
Hi. In familie lucrurile nu 
•decurg prea bine, pro- 
9 ' fasorul său, dl.Stridc- 

■" land, II persecută con- 
tinuu, muzica lui e cam 

1;, «.'stridentă, ar restul lu- 
t’r." tai pur șl simplu îl JgrH

■:

Divertisment Vacanța

s- 

e

i 
I
•

t 
I

6301h gura presei (reluare) 
750 ObtMftx. Cu: Sanda 

Nicola
850 Dansând b Harvest
13 Moon (dramă, SUA 

2001). Cu: Jacqueline 
Bisset, Eric Mabius, Va
lerie Harper. 0 poveste 
de ragoste neaștep
tată... 0 relație scan
daloasă... Un nou în
ceput I Maggie este 
înșelată și părăsită de 
soț după 25 de ani de 
căsătorie.

1050 în gura presei 
1030 Berâry Hill 

1130 Concurs Interactiv 
1230 Sue Thomas
134» Observator 
13'45 Divertisment Cei mal 

fwrjșfenl
1650 Observator. Sport. 
16459595-Tefovațăcesă 

fad
1745 Vtvere - A Mi cu pesl-. 

0une
1950 Observator. Sport. Me

teo. Cu: Alessandra Sto- 
icescu șl Lucian Mân
druță

f

t
I

.' i
i
i

I
I

i
I
t
H

<
li

I
f
I
ii
a
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t Ml La pescuit (comedie,’

’ "SfSUA, 1997). Cu: Joe 

Pesci, Danny Glover, 
.osanna rquette.

.$■
I

Willie Nelson. Prin câte

i

! taîs'Observator. Sport.

* Matan AkArtzIaraa <
* _ '

încurcături pot trece doi 
.acari ?

I

Știrile PRO TV. Sport 
Prietenie pe muche de 

: Dylan Walsh, 
Julian McMahon, John 

VderieCruz, 
-Roma Maffla, Joely 
Richardson 
ȘMePROTV .

Meteo. Abordarea știr- J 
1 ftilor este mult mai di

rectă decât până

, acum.
S Threat Matrix. Cu:

MJames Denton, KeHy ) 
iTfRirtherfonL Mahersha- 

j (. falhastfoaz AN, Anthony i 
tizi, MII Lyman, Melo- ; 

:ra Walters, Shoshannah ■ 
'tem. Sue Thomas, o ; 
tânără fără auz, tocmai . 
a terminat facultatea fi j

I 
I 
I
I
I

I 
I
I

-a terminat facultatea . 
x ^îțse pregătește pentru 
“ prima ei slujbă: colabo- 

,.tor FBI.
în gura presei 
Sue Thomas 
Conan Interactiv

530 Pweștiri 
luare)

650 Pădurea blestematii 
0 (reluare)

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

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

0 (reluare)
1230 Peria, dHrite ktiril.

0Cu: Aracely Arambula, 
Jorge Salinas, Gabriel 
Soto, Daniela Romo, 
Rafael Amaya, Diana 
Golden

1430 Pisica săbatică. Cu:
□ Marlene Favela, Mario 

Cimarro, Carolina 
Teiera, Sergio Catalan, 
Adamari Lopez, Julio 
Alcazar, Liliana Ro- 

' driguez 
1545 Pădurea btastemată. 
1730 Poveștii! adevărate - 

emisiune <u povești 
reete despre viață, 
pnamtetă de Ludan 
Vttru 

1755 Vremea de acasă 
1850 Gitonas

jMMRubl Cu: Barbara 

«■Mori, Eduardo Santama- 
’ tina, Ana Martin, Jaque- 

‘ #ne Bracamontes, $e- 
4pâstian Rulli. Josefina

. *.. jEchanove, Antonio 
, Medelin

21ÎB Priantara. Cu: Gabriela 

TlSpanic, Gabriel Porras,
9 Ricardo Dabnacd, 

abriela Roel, ZuHy 
Montero, Diana, Qul- 

® Manb, Juke GHberty 
& 1 Oocotată cu piper. Cu: 

llMurilo Benido, Mari- 
iSpna Ximenes, Marcello 

Novaes, Osmar Prado, 
Uffijlla'Cabral, Prisclfa

4 Fantin
MlExirevaganteAnaste-

ra, Jorge Salii 
ffă Alejandra Barros, 
■Bda Navidad

'. Cu: Norids Batista, 
jn Pablo Raba 

îngerul nopții. Cu: Ce- 
r Evora, Angelica 

Salinas, 
, Patti-

£00 Maria Bonlta 
0 (reluare) 

8d)0 Teleshopping (reluare) 
830 Lumea de aproape 
9taltebaM

ItkOO Tonomatul DP 2 
1130 Ond minute de culturii 
1145 Pasiuni 
1240 Euro-dspecer 
1245 Magazinul studtourilor 

teritoriale: TVR 
Timișoara 

1330Teishoplng 
14ta Simba Junior merge ia 

New-York
1430 Școala midlor 

E ta 
15ta împreună h Europa 
16ta Sâmburele de adevăr 
1630 dnd minute de cultură 
1645 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
ITtaFfabelH 
1755 Eunxtepacer 
18ta Jurnalul Euronews pen- 

ttu România 
18:15 Ond minute 

de cultură
1830 Natură șl aventurii 
19ta Maria Bonta 
1955 Euro-dtepecer

2CtOO Dragul de Raymond. In

Qdtstnouție: Ray Romano, 
patrida Heaton, Brad 

iar . Doris Roberts, 
’el tr Boyie. Regia Philip 

5 Rosenthal 
203' fătatele lumii 
Zlta Sănătate naturistă. Tul- 

V.burări de dinamică sex- 
iuală

2ljȘ|| Jurnalul Tvr. Sport. Me- 
K "jjteo
2tal Dușmanul fiului meu 
- Hfthrillet, SUA 2001). Cu: 

-' fi John Travolta, James 
Rashly, Rebecca Tilney, 

7 'Debra Mooney, Vince 
Hij Vaughn. Regia Harold 
V "''Becker. 
mcotacHonaral de su

ra Rate. Cu: Chris Kramer, 
^■ Car^Pope, Ellen Dubin.

Regia: Anthony Atkins, 
My Dale.

Moondance (comedie, 
□ coproducție, 1995). Cu: 

' 'ROaldhri Conroy

’1l

,.. profesional, începe o zi în care ați pu 
faoe schimbări «te rnare anvergură. $2*

8 și spiritul prefire va sunt de fc

Awți partp!
îl căre vă vor 

vreme sau mai1 du, cum n-ați crap

21 ian .-20 febt. f
iile pe pian social, 
atent la problemefe 
sentimentală nu are de suferit

Di pfan p

âre șanse să degenereze îh *mcăț)$fr
nare.. Cu puțin control, reduceți tensiunile pT 

Knio»/ nu.u “ - •

750 Teleshoplng
730 Esenzze
7:55 Sport cu Fiorentina 
850 Dragoste
0 fl putere

830 Smet Beach
930 Roseanne

1050Kensky
Show

1055 CUP ART
11 SO Monica 
1250 Casa noastră 
1230 Teleshopping 
12:55 Bani fa jpu

07.45-08.00 Observator
Deva (r)

I 
i 
s

I

1

I 
I 
i 
l

i
i

i
i

13:50 Teleshopping 
1435 Sunset
□ Bench

1520 Focus
Cu: Anca Dinu 

'625 Dragoste
Bfi putere 

15:50 Camera de râs 
1620 TWdț stekqă de dne-

Bma
16:50 Kensky Show. Emisiune 

de divertisment
1880 Focus. Sport. Meteo.

Cu: Cristina Jopescu 
19»0 Monka. Prezintă Morri- i 

ca Pulu

/•

Ș SUA 1991 ).Cu: Leslie

850 Joey. Cu: Matt Leblanc,
13 Paulo Costanzo, Drea 

De Matteo
■ 8125 Volpone (comedie,

13 Franța, 2003). Cu: Ger
ard Depardieu, Ines Sas- 
tre, Daniel Prevost Ger
ard Jugnot. Regia: Fred
eric Auburtin 

1055 Party In the Park 
12:10 Phenomenon (dramă,

QSUA, 1996).
14:15 Valentin (dramă, copro- 

fiiducție, 2002).
1540 Pe platourile de filmare 

H
1620 Pericol absolut (acțiune, 

(3 SUA, 2002). Cu: Ben Af-

TlrCK
1825 JoWy Roger (aventuri, 

ITD.,r a, 2001) 
2050 RâOUtul (acțiune, SUA 

132003). Cu: Al Padno, 
Colin Farrell, Bridget 
Moynahan, Gabriel 
Macht Mike Realba.

22^0 Totul p*n« fa bort
«(thriller, SUA 2002). Cu: 

Ice Cube, Mike Epps, 
Eva Mendes, Tommy 
Flanagan

□ SUA 2003).

’. 16.35-16.45 Știri pe scurt 

I 2230-23.00 Observator

5
5 
i.

t

I
I
I

I.

TELE 7 DEVA

09.00-11.00 Reluarea emisi
unilor de marți 

20.00 Știrile TELE 7 Deva 
20.10 Suntem aid pentru 

tine (partea I) 
21.00 Publicitate 
214)5 Suntem aid pentru 

tine (partea a ll-a) 
2150 Știrile TELE 7 Deva 

(reluare)

^Nielsen, Priscilla Presley,

• î 
î-
I 
t 
f
I 
I
1

1

I
I

I
i,

' 2335 Alien: Vânătoarea (SF,
: QSUA 2003).
■ 1:05 Jadcass: Atari
. (acțiune, SUA 2002).

.George Kennedy, O J.
^JSimpson

Eidații prezentați Un pri- 

' mavară fapt prima uni
atele Nato dr e te tor 

‘ful României apar in 
. 'acest sezon cu totul 

-' ■ schimbați. Ei tocearcă să 

1 de 
, ndhdemânatică 

tS '||creată până acum și

primul comando româ- 

rintr-un concurs de îm- | 
" prejurari ei își vor 1n- 

' ini visul 
Focus Plus. CusSilvia

t 0111 ipsun
ZBI Trăsniți 1h NATO. Soi-

1.
I
1

i
i
I
* -V-.
*) șteargă Imaginea
! ■ lechiț ndihdemâr

’ fesfvlsează"să devină
I .
! -
1 ' * nesc din istoria NATO.

Je
4
?
I
4

i
1

t

I
S

•li
i

I
i

I

(acțiune, SUA 2002). 
Cu: Johnny Knoxville

EUROSPORT

:î

1

)

î
j
8

,»
»

1'.
> 1830 Povestea W Rich Dona- 
’ to (dramă, SUA 1999)
< 20.15 Numai dragostea $
! (dramă,SUA1998)

| 2200 Brigada de pdftfa
1 23.00 Cine a ucis copiii dn 

Atafanta? (dramă, SUA 
2000)

l ’ 0045 Gemenele criminale 
susoai» UA 1994)

HALLMARK

12.15 Providence
13.15 Câmpul sălbatic 

(ttaimă SUA 2000)
IStaCrădunutllj Carol 

(comedie, SUA 2008)
1645 Spirite neliniștite (fan

tastic, Canada, 1999)

1

1145 Schi aipin: Ciț» Monah- ! 

lă 13:15 Raliuri: Raliul Dakar. ;
Etapa a douăsprezecea 1330 ; 13 M vlnâtafi j, 

^^^ondiaiă, la ; ^gg 1^^ h JJXtiv

Fraga, Cehia 15»0 Tenis: Po- i 14jg M 
vestiri din lume: insului 15:15 isnn rainata nntoahtie ale 
Terris: Povestiri din lumea teni- ) Hindenburg
sulul 1530 Tens: Turneul fauri- > 1&00 „„m» 
nin de ia Sydney, Australia. Op- , Qtapuri *Nfâlie 
timi de finală 16)30 Fotbal: CU- j țgjOQ Aventuri fa pescuit cu 
pa Efes Pllsen 1lt:CI0 Raliuri: t Rex Hunt 
Raliul Dakar 18ț15 81 t Cu- J1830 Gi undița fa drum,
pa Mondială 19)45 Schi fond: j NoncgialCodul 
Cupa Mondială, fa Praga, Ce- ! țggo Mașini extreme 

hia. Masculin și faminfa, sțrint} 2000 Maneta albastră 
2130 Fotbal: Cupa Efes Piben > 2100 Istoria marilor orașe 
2330 Omnisport: WATTS. Cele 2200 pi industriale 
mai frumoase momente ale 1 2300 Poveștile de groază, mit 

2CC4 222C 2^. ! șl ievăr

t, 
!
t
' anului 2004 2330 Raliuri i

DISCOVERY

Norvegla/Codul
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Burse
Programul se adresează atât firmelor cât și celor care doresc să se perfecționeze

tipul cursurilor frecventate:

Ina Jurcone
E-MAIL: lna.Jurconeeinfbfnunedla.ro

Tinerii care doresc contracte de muncă vor merge la București

îndată or- 
precizează 
directorul

Datorită succesului înregis
trat de programul de burse ofe
rit în octombrie 2004, Business 
and Communication Research 
Center a hotărât să prelungească 
acest program de burse și în 
2005.
€ rtera în afaceri

Persoanele interesate să își 
dezvolte o carieră în domeniul 
afacerilor, cât și iMM-urile care 
doresc să își perfecționeze an- 
gajații, pot să se înscrie la una 
din cele 1.500 de burse de studii 
Business.Europe’2007 în cadrul 
căreia vor urma un program

Clara Pâs
E-MAIL clara.pas@lnformmedia.ro

0 Impozitarea ca urmare a cotei unice 
va avantaja minerii din Valea Jiului. Ast
fel, un angajat al CNH Petroșani, care 
muncește în subteran, va primi un salariu 
mai mare cu 1.700.000 de lei. Cea mai 
mică majorare salariată va fi a muncito
rilor necailflcați, doar 80.000 lei. Maiștrii 
mineri vor beneficia de cele mai mari 
salarii, cu 2.500.000 de lei în plus. (I.J.)

0 Preconizatele modificări la Codul 
Muncii vizează prevederile care restrâng 
dreptul managerilor de a lua unele de
cizii pentru creșterea productivității 
muncii, dar și a eficienței economice și 
financiare. Totodată, ar urma să fie rein
troduse convențiile civile ca instrument 
juridic de stabilire a relațiilor de muncă 
și să fie legiferată răspunderea anga- 
jaților. (C.P.)

Petroșani (I.J.) - Potrivit Melindei 
Onea, vicepreședinta organizației OPT 
Phoenix Petroșani, asociația s-a afiliat Aso

ciației Femeilor din Româ
nia, pentru a putea lupta 
împotriva violenței în 
familie. întâlnirea desfă
șurată la sfârșitul săptă- 
n ânii trecute ia București 
a pus bazele unei cola
borări cu mai multe fun
dații și organizații ce au 

protejarea victimelor vi- 
,Ne-am unit, să spunem

gratuit tip M.B.A. (Management 
and Business Administration) 
care conține cursuri de Marke
ting General, Comunicare în 
afaceri, Management Strategic, 
Publicitate, Funcționarea și ad
ministrarea societăților comer
ciale și Managementul 
Resurselor Umane. Singurele 
criterii de admitere sunt moti
vația personală și obiectivele pe 
termen mediu ale cursantului. 
Metode de predare 
moderne

Sistemul de e-learning Aca- 
demiadeAfacerlro oferă cursuri 
cu progr ame modeme care pun 
accent pe informația concretă și 
utilă cursantului, un orar flexi
bil de învățare stabilit de fiecare 
cursant în parte, metode efi
ciente de învățare și fixare a 
cunoștințelor bazate pe aplicații 
practice și exemple concrete și 
nu în ultimul rând asistența 
promptă și de calitate din p artea 
profesorilor și asistenților. Pro
cesul le învățare se realizează 
prin metode modeme de predare

PRINCIPALELE COTAȚII
Societate»

Elevi ta școala viitorului.
on-line, iai cursurile conțin su
portul scris care include inter
venții tip rezumat care 
punctează informațiile cu o im
portanță deosebită; seminariile 
online în care se discută liber pe 
marginea unor subiecte din 
lecție sau șe realizează aplicații 
practice; tema și testul-grilă fi
nal și aplicațiile de sondare a 
nivelului de cunoștințe acumu
late și a opiniilor privind acti
vitatea în sistem.

București - în perioada 
12-14 ianuarie, Oficiul pen
tru Migrația Forței de 
Muncă organizează o prese- 
lecție pentru locuri de 
muncă pentru studenți în 
Germania.

Condițiile pe care trebuie să 
le îndeplinească un student, so
licitant de loc de muncă în Ger
mania, pe o perioadă de maxi
mum 3 luni (pe perioada vacan
ței de vară), sunt următoarele: 
vârsta cuprinsă între 18 și 25 
ani; să fie înscriși la o facultate 
de stat, cursuri de zi (să nu fie 
în primul an sau în cel termi-

- un sport extrem, dar cu o 
mulțime de fani.

(Foto: arhivă)

Bonn. Domeniile în care își vor 
desfășura activitatea sunt: gas
tronomic, hotelier, industrial și 
agricol. Persoanele care vor 
prezenta documente falsificate, 
vor fi denunțate de 
ganelor abilitate”, 
loan Marcel Socol, 
AJOFM Hunedoara.

același scop: 
olenței domestice, 
așa, cu o asociație care numără 169 de or
ganizații ce luptă pentru drepturile femeii 
și care are o vechime de peste 13 ani”, 
spune Melinda Onea. Phoenix a prezentat 
peste 30 de cazuri grave care au fost re
zolvate în Valea Jiului, cu resurse aproape 
inexistente Tot cu acest prilej, a fost sta
bilit și p) ' acțiunilor din acest nou an, 
imul dintre obiectivele organizației fiind 
acela de modificare a unor legi ce vizează 
drepturile femeilor din țara noastră.

Pensii neîncasate
Deva (C.P.) ■ Sumele de 

bani rămase neîncasate de 
pensionarul decedat se 
acordă soțului supravie
țuitor, copiilor, părinților, 
moștenitorilor legali sau 
celorlalți testamentari, în 
condițiile dreptului comun. 
Actele necesare pentru 
acordarea acestor sume 
sunt: cerere-tip, certificat
ul de deces (original și 
copie), actul de identitate al 
solicitantului, actul de stare 
civilă din care rezultă 
gradul de rudenie sau actul 
care atestă calitatea de 
moștenitor și talonul de 
pensie al persoanei dece
date, declară loan Nistor, 
directorul CJI Hunedoara

tnehm«v
(lei/ac))

Writ

nai); cunoștințe de limbă ger
mană bune și foarte bune; apt 
pentru a desfășura activități lu
crative. „Solicitanții vor susține 
un test scris în limba germană, 
iar rezultatul acestuia le va da 
posibilitatea intrării în procesul 
de mediere al Centralei de Me
diere a Forței de Muncă de la

Modul de notare
„Important de subliniat este 

faptul că la calcularea mediei de 
absolvire se iau în calcul acti 
vitatea de la seminariile on-line 
(20%) și note obținută la tema fi 
nală (40%) pe lângă nota obți 
nută la te stul grilă (40%), punân 
du-se astfel un accent deosebii 
pe partea practică a cursurilor 
Tot ca element de noutate a 
mințim de posibilitatea de 
reevaluare a cursantului, dace 
notele obținute de acesta nu îl 
mulțumesc, prin susținerea înct 
o dată a temei sau testului final 
Business and Communication 
Research Center este un centru 
de cercetare și dezvoltare de 
soluții inovative în domeniul 
afacerilor și științelor comu 
nicării, specializat în oferirea de 
soluții de e-leaming, de modele 
pedagogice inteligente cât și de 
studii și analize enonomice și so 
ciale”, declară Cristi Lucan 
Marketing & PR Manager Buși 
ness and Communication Re 
search Center.

Cursul de referință al Băncii Naționale a României

Valută euro dolar liră steriinâ franc elvețian forintw 38.341 29.125 54.738 24.800 ■ 156 '

V Iuta euro dolar liră sterlină franc elvețian forint
■ C V

SanePost
--------------

29 100 29.650 54.700 55.700 ' 24??5d 25.500 152 160

BRD , 38.100 38.950 28.950 29.780 54.240 55.900 24.510 25.320 148 160
Banca Transilvania 38.210 38.710 29.659 29.559" 54.594 55.394 24.S11 25.211 <53 157

Raiffelsăn Bank 38.000 38.700 28.800 29.600 54.306 55.300 24.520 25.100 150 160

lna.Jurconeeinfbfnunedla.ro
mailto:clara.pas@lnformmedia.ro
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0 Lucrătorii Biroului de ireiesWgații Crimi
nale Hunedoara au clarificat situația lui Tra
ian I. Ceteraș, de 21 de arai, din Hunedoa
ra, fără ocupație, cu antecedente penale, 
care are de executat trei ani de închisoa
re pentru furt șl oare a fost depus în a- 
restul Poliției Municipiului Hunedoara. (D.l.)

0 Polițiștii hunedoreni au aplicat, în ul
timele 24 de ore, în urma acțiunilor efec
tuate, 182 de amenzi la Legea circu
lației, din care 25 la regimul de viteză. 
De asemenea s-au ridicat, în vederea 
suspendării, patru permise de conducere 
și au fost reținute șase certificate de 
înmatriculare. (D.l.)

0 Răducu R., de 18 ani, Șl George! B., 
de 22 de ani, ambii din Vulcan, fără ocu
pație, cu antecedente penale, sunt cerce
tați îh stare de reținere pentru comiterea, 
în ultimele două luni, a trei furturi din socie
tăți comerciale. Valoarea prejudiciului se 
ridică la peste 25 de milioane de lei. (D.l.)

0 Patru minori din Orăștie au fost iden
tificați, de către lucrătorii Biroului In
vestigații Criminale Orăștie, că sunt au
torii unui furt comis în urmă cu aproxi
mativ o săptămână. Cauza figura în ca
tegoria celor cu „autori necunoscuți”. 
(D.l.)

Femeile sunt mai 
predispuse la calculi

Deva (V.R.) - Litiaza biliară 
(calculi/pietre la fiere) este o 
suferință ce le afectează mai ales 

pe femei și In ge
neral persoanele 
între 30 și 50 de 
ani.

Colica biliară 
este provocată 
mai ales de cal-

Elana Horea culii mai mici, 
care se mișcă, ne- 

a precizat dr. Elenă Florea me
dic primar, medic de familie. 

Calculii mai mari nu dau de 
obicei probleme și cei care îi au 
pot scăpa fără operație. Intens 
tatea unei colici depinde de 
numărul și de mărimea cal- 
culilor.

Oboseala, stresul și eonsumul 
alimentelor colecistochinetice 
(ciocolată, ouă, frișcă, smântână, 
maioneză, rântâșuri, afumături, 
condimente) și de alcool pro
voacă de obicei colicile biliare. 
Deci pentru evitarea acestora e 
nevoie de un regim de viață 
echilibrat și de unul alimentar 
fără grăsimi și alimentele in
criminate mai sus, cu multe 
legume și fructe.

Există tratamente, dar aces
tea rezolvă doar colica nu și 
cauza care a generat-o, adică liti
aza. Pentru aceasta, ca ultim 
remediu, există intervenția chi
rurgicală laparoscopică (aplica
bilă, cu unele excepții, în cazul 
litiazei biliare).

tont «oSM autoutilitarei care a adormit ia volan și a intrat 
pe contrawms. h urma impactului, șoferul autoturismului a 
deceda (Foto: Tralan Mânu)

........... ................ .J

Prefectura Județului Hunedoara:
Rorin Flavian Ștefan, secretar general 10.00-13.00
Consiliul Județean Hunedoara: 
Mircea Moloț, președinte 09.00-12.00
IPJ Hunedoara:
Con t* Tomiță Anucuța,
adjunctul șefului IPJ 12.00-14.00
Primăria Municipiului Deva: 
Mircia Muntean, primar 08.0010.00
Primăria Municipiului Hunedoara:
Aurel Bugnariu, secretar începând cu ora 09.00
Poliția Municipiului Hunedoara:
Comisar-șef Adrian Filer, adjunct al șefului
Poliției Municipiului Hunedoara 12.00-14.00
D'nHfiâ Kfi*ininlnkiltil ■r mUMMMWUl I' B WnăURJI 1I.

Nu este un fapt îmbu
curător pentru 

România. Indiferent de 
partidul aflat la putere 
UDMR-ul este prezent 
iar maghiarii din aceste 
județe au mai multe 
drepturi decât românii. 
Nu vizeazi altceva decât 
pbtoerea de ț^lt mai _ 
mufte facilități.
Iulhis Necșa,

Nu are importanță 
naționalitatea prefec

tului. Dacă este un 
foarte bun profesionist 
nici nu poate fî vorba 
de discriminare pentru 
românii aflați în acele 
județe. Prefectul a fost 
ales pe. criterii de CQm- 

,pețgnță șj,a^t Igc® țf 
rai» cel mai important.
Ghedrohe Hănău, 
Medic, Deva

UDMR-ul vizează doar 
obținerea prin orice 

mijloace a cât mai 
multe drepturi pentru 
populația maghiară din 
România și cei care în
lesnesc acest lucru sunt 
vinovați. Dacă erâ un 
prefect român, nu ar 

atât^ 
slum, fc
Camelia, 
Students, Deva

În acest moment totul 
este in mâna guver- . 

nanților și depinde nu
mai de ei. Din punctul 
de vedere al țării 
nu pot spune că este 
bine pentru că trăim în 
România, iar prefectul, 
conducătorul județului, 
a&H sfcebuit să fie
români 
Robert Trif, 
Electrician, Deva

■rjtaptul este consumat 
1? și cred că oricâte gJjj 
presiuni ar avea loc la’, 
nivelul celorlalte 
partide din coaliție .nu 
se mâi poate schimba 
nimic. Important 
este să fie un prefect 
al tuturor locuitorilor 
de acolo și să nu fie 
părtinitor.
Mircea, 
Pensionar, Deva

‘4**

Municipiului Petroșani . 10.00-12.00
ComisRAjef Rerftl NtedS, ț«*>PoJlțiel

ACUPUNCTURA 
HOMEOPATIE 

Tratamente cu substanțe de origine 
vegetală, minerală, animală 

Cabinet medical "ECHINACEEA" - 
dr.GHIȚA CARMEN, 

medic specialist medicină generală - pedi
atrie, honeopatie, acupunctura. 

Deva, Str.Dorobanțl, bl.22, sc.C. ap.2S, 
tel.0254-219999 sau

Ui ’4-23481S, 0722/567208.

FII EXPERT ÎN DOMENIU!
începând cu luna februarie Cuvântul liber lanseazâ un nou 

produs publicitar: „FII expert în domeniu”!

• în una dintre cele 10 câsuțe îți poți promova imaginea;
• apariția la ajunge sâptâmânal în 8.000 de locații din lot 

județul Hunedoara;
• reducere de 51% fafâ de prețul normal la semnarea unui 

contract pentru un an;
• plătești mai puțin, beneficiezi de mai mult;
• bonus: posibilitatea publicării unui articol în interiorul careu

lui de 10 machete;
• evidențiazâ-te la maxim în domeniul Iau de activitate;
• tu pui bazele sistemuluiI

Publicitatea e parte integrantă din sfera ta de acțiune, dar 
nu exprimâ întotdeauna CeL mal clar mesaj.

Acum oi ocazia sâ îți faci reclama așa cum crezi câ te exprimi 
Cot mal bine!

Vă așteptăm M mapwjfnwi* ’toatm 
ș/ttMt la adresw. Dcv«, 

b-du/ Daceba/, bl. A parter 
(forftW M. WueratufuQ.
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0 U. Remin Deva va participa, mâine șl 
poimâine, lâ Brașov, la un turneu cu jocuri 
amicale de pregătire, organizat de clubul 
Rulmentul. Elevele antrenoarei Maria Tu- 
dâra vor suține meciuri în compania 
ec 'Ipelor Rulmentul Brașov, HCM Roman 
șipului Gala#, acestea fiind ultimele verifi
cai înaintea reluării campionatului, pro
gramate sâmbătă, 22 ianuarie. (C.M.)
f - ' $

Ef Singurul pilot român participant, la 
secțiunea motocilism, la cursa Dakar 
2005, Romeo Dunca, se află pe locul 
101 în clasamentul general intermediar, 
întocmii’ după nouă etape desfășurate, 
informează site-ul oficial al competiției. 
Dunca a urcat opt locuri în clasamentul 
general, pentru că s-a clasat pe locul 
85 în etapa a noua, care s-a desfășurat 
între localitățile Tidjikja și Atar. (MF)

Românca Cristina Ciolacu, căpi
tanul echipei 1FC Nurenberg.

Retrospectiva anului sportiv 2004
Mai: U. Remin pierde finala „Challenge Cup”, iar Jiul ratează promovarea în Divizia A

Șmm ratata la hochei
BuBbrețti (MF) - Reprezentativa de ju 

niori a României a ratat promovarea in pri
ma divizie a Campionatului Mondial de 
hochei pe gheață „under 20”, după ce a ter
minat pe locul al doilea in grupa A a di
viziei a n-a a competiției desfășurate la Bu- 
cureȘti. Echipa Japoniei, care a câștigat gru
pa, a promovat în prima divizie, iar Litua
nia, dansată pe ultimul loc, a retrog în 
a treia" -îvizie. în ultima zi a competiției 
de Ia București, România a încheiat la ega
litate, scor 1-1, meciul cr Japonia, Litua
nia a pierdut In fața Chinei, scor 1-6, iar 
Olanda a învins Serbia-Muntenegru, scor 
13-0. Clasamentul final al grupei A este ur
mătorul: 1. Japonia - 9 puncte, 2. România 
- 7 puncte, 3. Olanda - 6 puncte, 4. China - 
6 puncte, 5. Serbia-Muntenegru - 2 puncte, 
6. Lituania - 0 puncte.

. .MuOB 6.-I Si) Jit ii.1

I Allianz - Jlriac Asigurări. Putere de partea ta
I www.alllMZtlriac.ro
iî Grupul AlKanz. fondat ta 1890, la Berlin, este astăzi unul dintre

liM oncfali ta domeniul asigurărilor ți al serviciilor financiare. Prezent 
tar - ■ -• ■ -- ■ * - ■ - ■ - -

ClPRIAN MARINUț 

E-MAIL" clprian.marlnut@informmedia.ro

Deva - Așteptată să aducă 
echipelor hunedorene un tro- 
feu european șl o promovare 
în Divizia A, luna mal a a- 
nului 2004 a fost una a in
succeselor, atât U. Remin 
Deva, cât jf, t Petroșani 
ratând pe ultimii metri atin
gerea obiectivelor propuse.

în handbal, debutul lunii a 
fost marcat de disputarea play- 
off-ului Ligii Naționale feminine.'' 
în sferturile de finală, Cetate a 
fost aproape de surpriză, câști- .'Bucurie tristă 
gând primul meci cu Rapid, dar'hi i Bucuria crfBficării în finala 
pierzându-le pe următoarele Ligii Naționafe 'și performanța 
două, în vreme ce U. Remin a obținerii (in aprilie n.r.) drep- 
trecut lejer, cu două victorii, de tului de juca, a doua oară în trei

„Câinii roșii” vor cel puțin un trofeu
Dinâmo nu se „sperie” de nimeni în acest retur de campionat

București (MF) - „Nu ne le timp de zece ani, așa cum a de- 
sperie nimeni, iar obiectivele clarat patronul clubului din 
noastre sunt clare. Cel puțin Ghencea, Gigi Becali. „De 4-5 ani 
un trofeu, iar dacă vor fi noi tot le stricam planurile. Spe- 
amândonă, cu atât mai ~ rării, de asemenea, să facem o fi-

...................... .........

2004.

bine”, a declarat directorul 
executiv al FC Dinamo, Cris
tian Borcea, luni, la re
unirea lotului campioanei.

Cristian Borcea consideră că
Steaua nu va cuceri toate trofee-

A H i a n z (îh) Tin ac @

ii i '0 de țin, grupul Allianz oferi b gamă completă }i adaptată de 
■tvicli celor peste 60 de milioane de dienți ai săi din întreaga lume.

t Allianz-țirlac Asigurări, parte a grupului financiar Allianz, este astăzi cea mai mare companie 

fie asigurări din România, care, prin seriozitate ți consecvență în promovarea celor mai înalte 
I standarde de calitate, s-a consacrat ca un adevărat formator al pieței de asigurări.

Allianz-Țiriac Asigurări S.A. îți consolidează forța de vânzare la nivel național ți organizează 

cursuri pentru activitatea de:

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

companiei, la sediul societății.
CimmMb -fiu Imun obligativitatea angajării în cadrul companiei.

Lafinalul cursului se el'hereaza:
"Diploma ae absolvire"

Dacă aveți:
- o mentalitate de Învingător
- dorințe&de a luda în servicii financiare

Racă lumeți:
■ -absolvent(ă) de studii medii sau superioare

'70 persoană ambițioasă, perseverentă și tenace
'feț '■ ‘ -* ’ ’ *' ' / ' - - * ' ■ " ' :■ ''

SE®* SLY.'

Selecția partkipanților se face pe baza scrisurilor de intenție ți a CV-urilor depuse la sediul 
companiei din Deva, -arii Decebal ti. 8, trimise prin fax 0254/219495 sau pe e-mail la adresa

• itaaJriaalhanainatJo-
r.*’1

1FC Nurenberg a câștigat la Deva Challenge Cup 2004.

Rulmentul Brașov, dar a pierdut
ei pe Elena Avădănii care s-a ac
cidentat destul de grav. în semi
finale, U. Remin Deva a trecut 
cu 2-1 de Oltchim, iar Cetate a 
pierdut 0-2 cu Selmont B.M, 
spunând adio șansei de a prinde 
un loc în cupele europene.

Despre duelul Remin - Olt
chim merită amintit faptul că în 
primul meci pierdut la Vâlcea 
„viperele galbene” au jucat cu 
junioarele, la fel procedând și 
Oltchim în partida a treia de la 
Deva, după ce Remin Egalase 
scorul semifinalei.

gură frumoasă în cupele europe
ne”, a menționat Borcea. La reu
nirea lotului echipei Dinamo, 
desfășurată, luni, la stadionul din 
Șoseaua Ștefan cel Mare, s-au 
prezentat 31 de fotbaliști, absen
tând portarul Vladimir Gaev și

lordănescu refuzat 
de englezi

București (MF) - Tehnicianul 
Gary Megson este noul antrenor 
al echipei Nottingham Forrest, 
formație de care s-a arătat in
teresat și fostul selecționer al 
României, Anghel lordănescu, 
informează site-ul BBC. Megson, 
în vârstă de 45 de ani, 11 va în
locui pe Mick Harford, care a 
asigurat interimatul, după demi
sia lui Joe Kinnear în luna de
cembrie. „Candidații de talia lui 
Gary Megson devin disponibili 
foarte rar și era o ocazie prea 
bună ca să nu profităm de ea”, 
a declarat președintele clubului 
Nottingham Forrest, Nigel 
Doughty. Cotidianul The Guar
dian a anunțat, în ediția de sâm
bătă, că fostul selecționer al 
României, Anghel lordănescu, s- 
a arătat interesat să preia con
ducerea tehnică a formației en
gleze Nottingham Forest, tri
mițând o scrisoare prin care și- 
a oferit serviciile. 

ani, in ultimul act al „Challenge 
Cup” nu au fost urmate din 
păcate pentru „viperele galbene” 
și de cucerirea vreunui trofeu. 
Pe fondul oboselii, accidentărilor 
mai multor jucătoare și absenței 
Elenei Avădănii (și ea acciden
tată), U. Remin a pierdut la șase 
goluri diferență (23-29) partida 
tur din Germania, diminuându- 
și șansele de a câștiga finala 
„Challenge Cup”. Apoi, în retu
rul decisiv de la Deva, elevele 
lui Liviu Paraschiv au condus la 
un moment dat la șase goluri 
diferență, dar nu au câștigat în 
final decât cu 33-29, ratând 
cucerirea cupei.

„Minerii s-au înecat la mal”
Nici dinspre fotbal veștile nu 

erau dintre cele mai bune, ac- 

jucătorii Radu Ștefan și Manuel 
Scarlatache, care se vor alătura 
echipei începând de azi. Antre
norul Ioan Andone a declarat că 
își dorește un lot de 25-26 de 
jucători în acest retur de campi
onat. „Am un Iot foarte numeros 
însă până vum intra în cantona
mentul de la Săftica, vor mai fi 
transferați sau împrumutați ju
cători”, a spus Andone, care a su
bliniat că echipa trebuie să ajun
gă din nou la forma din sezonul 
trecut, pentru că numeroasele în
frângeri din acest tur „au înde
părtat suporterii de la stadion”. 
Andone consideră că transferu
rile lui Tibor Moldovan și Adri
an Cristea din linia ofensivă sunt 
de perspectivă. „Mi-aș dori să 
întăresc linia defensivă, dar sunt 
soluții puține cu jucătorii din 
România", a precizat tehnicianul 
dinamovist. Andone susține că 
Dinamo are șanse foarte mari să 
își păstreze titlul de campioană. 
„Mai sunt 15 meciuri de jucat. 
Cel mai important este cel din 
Ghencea unde, cred, se va juca 
cu titlul pe masă”.

Valentina Efisel cea mal bună 
Jucătoare a finalei.

centându-se acuzele la adresa 
presupuselor hiaturi ale Jiului 
Petroșani.

..După meciurile câștigate de 
mineri în deplasare cu forma
țiile Oașul Negrești și Tricotaje 
Ineu, presa și președinții con
tracandidatelor la promovare au 
făcut mare tam-tam, astfel că Ji
ul Petroșani a fost adusă la jude
cata FRF. Dar, cum era de pre
supus, echipa din Valea Jiului 
a ieșit basma curată.

Totuși, ca o intervenție a Zeu
lui Fotbal care a vrut să con
trazică FRF, Jiul Petroșani n-a 
reușit decât o remiză albă în ul
tima etapă pe teren propriu cu 
Gaz Metan Mediaș și a ratat pro
movarea în Divizia A, deși a fost 
lideră aproape întreg campi
onatul.

« JEmuI în, formnla 
1 ’aaiuviiUvliipf vVm

Constanța (MF) - Antre
norul Petre Grigoraș a de
clarat, luni, la reunirea lo
tului echipei Farul Con
stanța, că se bucură că în 
această pauză competițio- 
nală nit a pierdut nici un 
jucător. „Mă bucur în pri
mul rând că nu ne-a plecat 
nici un jucător. Cu toate că 
au fost oferte pentru câțiva 
fotbaliști, aceștia au rămas 
la echipă. După o săptămâ
nă de reacomodare eu efor
tul, echipa va participa pâ
nă pe data de 7 februarie, 
la o pregătire centralizată la 
club, unde vom alterna pre
gătirea de la baza proprie cu 
cea de pe plajă”, a declarat 
Grigoraș.

La: Farul a sosit și un 
preparator fizic din Japonia, 
care se află în România pen
tru un schimb de experiență 
la Universitatea Ovidius din 
Constanța. Nakamura Dai- 
suka, care va fi plătit cu 200 
dolari pe lună.

>-
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nu se teme de Valencia
echipei Steaua București are respect față de adversarul din Cupa UEFA

Maulll
spus antrenorul Jozef

coasta Golfului Persic

Fotbalistul nu are în prezent nici o altă ofertă concretă

de minute de joc, scorul era de 
echipei din Istanbul a Hm *p 
cati Ateș, în minutul 86„ln tim]

potrivs i .ei echipe puternice, 
âHm.eate Valencia. Tehnicianul

înainte de a pleca în vacantă a 
înaintat conducerii clubului o 
listă cu humele jucătorilor pe 
care i-ar dori ta Steaua, printre 
care să afla și cel al lui Mihăiță 
Pleșan, pe care nu-1 învinovățeș
te că a ales să plece la Gâlata- 

ire achizițiile

București (MF) - Președin
tele clubului Rapid, Dinu 
Gheoivhe, a declarat că este

zici, egiptenii Mohamed Said și 
Mohamed Ezz, Neamțt (ultima 
oară la o echipă din liga a treia 
din Germania), L. Ciobanu (FCM 
Târgoviște), Veltenescu (Jimbo- 
lia), Rațiu, Gabor (ambii Soda 
Ocna Mureș), Zăgrean, Medrea 
(ambii Metalul Aiud), Fl. Barbu 
(liga a treia din Italia), Degan 
(Kozara Vințu de Jos), Ghiță (In
ternațional Pitești), Nagy și Moi
se Nlstrean, precum și juniorul 
Râsteiu. De la reunirea lotului 
au lipsit motivat Vasile Jercă- 
lău, Pavlovici și Irinel Voicu, ul
timul aflat in Ungaria pentru a- 
$i rezilia contractul cu Videoton. 
Absenți nemotivat de la reluarea 
pregătirilor Su fost Daniel Minea

spus antrenorul Jozef Săabb. ditenfl ofibial 
al clubului din Kiev a »c?te c* fostul dfr»- 
movist Cristian IrtmiaMLjkntfenhtta lh-

saray.
efectuate de Steaua in această 
pauză competifională, Walter 
Zenga a spus:. „Eu sunt mulțu
mit că pe 5 decembrie, când am 
jucat ultima etapă, am terminat 
-tunul cu un lot foarte puternic, 
plin de profesioniști. Nu trebuie 
să vorbim despre ce am eu ne
voie sau nu. Mi se pare inopor
tun să vorbim despre ce are ne
voie echipa când conducători de 
joc sunt Dorinei Munteanu, Lo
vin și, poate, chiar și Dică. Eu 
îi respect pe jucătorii pe care li 
am in lot”. Zenga a spus că va 
discuta cu antrenorul echipei 
naționale, Victor Pițurcă, despre

no»’1 " 
Sportiva, 
Țara c«m

......w 
put st pregătească deja returul 
campionatului. „Eu sunt antre
nor și trebuie să mă gândesc la 
ceea ce iși dorește președintele. 
Noi .n în <ut să lucrăm pen
tru a încerca să câștigăm cam 
ptoffiktul. Dinamo, Rapid, FC Na

Antalya (MF) - Formats Galatasafay, 
antrenată de Gheorghe Hagl. a ratat Cali
ficarea în finala turneului fifes Clip din 
Antalya, după ce a fost învinsă, luni, cu 
scorul de 6 - 5, în urma loviturilor de de
partajare, de echipa Spartak Moscova, fo 
grupa B a competiției. La finalul celor M 

• 1. Golul 
:at de Ne- 

_ ce pentru 
Spartak Moscova a înscris Ksvehagi '40- 
Loviturile de depariajâreăufoșt traitator-

„Șumudieă a fostpe aici zilele 
astea. Să vedem, dacă nu îs I gă
sește nimic în altă parte, atunci 
o să vină aici. li găsim noi ceva 
la club”, a spue oficialul rapi- 
dist. întrebat dadă există posibi
litatea de a și juca pentru echipa 
antrenată de Răzvân Lucescu, 
președintele DÎKU' Gheorghe a

Parma (MF) ■ Antrenorul 
echipei Siena, Luigi Simoni, 
a fost demis, luni, în urma 
înfrângerii suferite, pe teren 
propriu, cu scorul de 0 -1, în 
fața formației FC Pama, în 
etapa a XVUI-a a campiona
tului italian. Președintele du
hului Siena, Paolo De Lut J, 
a anunțat că locul lui Sima- 
ni va fi luat de Luigi Be Ga- 
nio, „Sunt mâhnit di <teea ce 
mi s-a întâmplat. Nu țnă aș
teptam la așa ceva, Sar tind 
să cred că este mâna agenției 
de impresariat GEA World", 
a declarat Simoni după ce a 
aflat că a fost demit.

cati, Cihan șl Cafercan. A ratat Arif Brdsm 
Pentru Spartak Moscova Ai totr^t feoîiVI, 
Pavlucenko, Kovalciuk, aismiofcift și vțdlrofc 
Galatasaray a evoluat în infșribritate nu 
merieă din minutul 74, câridî>abTi Sarioglu 
a fost eliminat. Jucătorii români OVidiu Pe 
tre și Florin Șoavă (SpartaMfoscova), au 
evoluat pe toată durata pariMMiwA

100 de puncte, la egalitate eu grupările Es 
porte Clube Juventude CaăJasdo Sul bra
zilia), Liga Deportiva Alajdeîens Ajaj. Bla 
(Costa Rica) și Enyimfe» IntarDstlMPa EC 
Aba (Nigeria). Primele zece lacuri ih acest 
clasament sunt ocupate de următoarele 
formații:
1. FC Valencia (Spania)_____ _ ________ 274 p
2. Boca Juniors Buenos Aires (Argentina) 270 p
3. Manchester United (Anglia)_________ „ 265 p
4. Real Madrid (Spania)_______,______ 259 p
5. Arsenal Londra (Anglia) ._____ 253 ,p
6. Juventus Torino (Italia) 25^0
7. FC Santos (Brazilia) ' . 2fep p
8. AS Monaco (Franța) gAji p
9. FC Porto (Portugalia). ,,,, ____ 2&1.B 0
10. Newcastle United (Anglie) < 238 p
10. AC Milan (Italia) 238 p

WMflKU titlu”, g mai apus Zsn-
ta, 1*«Sefiirtatito ltalia, unde
«țft petrecut vactnța Se lamă. ___________________
fiăngâ' cottSîdbrtH» dacă Steaua • Stad ^ParitfpoWmite preten- 
va rata oalifloârea în turul ur- ții ta titlu. Important este șă re- 
mător alCdpeiUEFA. varămâ- M'm toi psihic”, a subliniat 
ne cu buouria de a fi evoluat lin- Zenga. Italianul a mai spus că

situația jucătorilor de la Steaua. ” ’ 
care vor fi convocat! în vederea) f / 
meciului amical cu Slovacia, 
care se va disputa, Jn 9 februa
rie, în Cipru, dar a avertizat că 
ar mai putea interveni probleme 
și cu portarul Vasili Hamutov- 
ski. „Voi vorbi cu Piți (n.r. - Vic
tor Pițurcă) înainte de acest 
meci și vom hotărî tmpt iâ i 
cum este mai bine. Eti :red :ă 
vom avea probleme.ștca VJfllli 
Hamutovski. Este o dată cu mul
te meciuri amicale ale echipfelor 
naționale”, a mai spus Zenga. 
Acesta a declarat că a mai per
fectat un meci amical pentru 
turneul pe care Steaua îl va efec
tua în Italia, în perioadă 31 ia
nuarie - 14 februarie, în compa
nia formației austriece Grazer 
AK, care va avea loc în 5 sau 6 
februarie și a menționat că ar 
mai putea fi stabilită o partidă cu 
o formație din Serie C sau D.

Alba-Iulia (MF) - Jucătorii 
echipei Apulum Alba-Iulia s-au 
reunit in vederea reluării 
pregătirilor pentru returul 
ediției 2004/2005 a campio
natului Diviziei A de fotbal.

Dintre jucătorii care au făcut 
parte din Iotul formației Apulum 
in turul campionatului s-au pre
zentat la reunirea lotului urmă
torii: Florin Cotora, Petru Tur- 
caș, MMai Mincă - portari, Ca
stan Maghici, Codruț Ciobanu, 
Răzvar CQj m.i, Octavian Sârbu, 

ii Popescu, Cosmin Bar, 
wIertae wmath, Aurelian Du- 
>1 l " 1 Dan Gftldean,
Btah l'4htaBij|, Borâțlu Ghenți,

răspuns: „El normal că ar vrea 
să fie jucător. Cine n-ar vrea să 
mai scoată un ban?” Președin

tele grupării de 
sub Grant a 

^mai spus că nu 
va ceda pe ni
meni in această 
pauză competi- 
țională: „Nu mai 
pleacă nimeni. 
Ata văzut că s-au 

M. ȘumiMfioi ■■ vehiculat tot fe
lul Si nume și pe 1a Brașov s-a 
scris că vom da jucători la 
schimb, dar nu este nimic ade

vărat”. Metodistul clubului Ra
pid București, Dan Apolzan, a 
declarat că și-ar dori să colabo
reze și la prima reprezentativă. 
„Există o solicitare din partea 
Federației Române de Fotbal iar 
in zilele care urmează va avea 
loc o discuție la nivelul celor do
uă conduceri, ta care va lua par
te și antrenorul Răzvan Lucescu. 
Eu sunt dispus ta o colaborare, 
pentru că echipa națională nu se 
refuză niciodată. E posibil să 
rămân aici și să colaborez și Ia 
națională, sper să se găsească 
cât mai repede © soluție”.

Alexandru Feliei, care a Impli 
nit, kmî, Vâfsta de 31 de ani. a 
declarat că îți dorește drept ca
dou salvarea de ta retrogradare 
a formației pe care o pregătește. 
„Cel mai important cadou pe 
care mi-i doresc este salvarea de

0 Jucătorul Alin Paleacu îfipfi fiii 8 foat 
transferat la Poli AlK, (Kt) '„euza ufidr 
probleme contractuale. sPoilstul Romeo 
Colda ar putea pStâsl Wohî$« aft - 
violetă» acesta fiind în ăvâr’sate
cu eohift*.^«l^Plbii^Ag

tit’1 Sr -»îl*
0 AUeartfut 
Sânnicolpu Mare
Postolaetie, 90
Rapid București, formație WA.JtaUUto 
interesat*
de la

Pregătiri la M
Dubei (MF) - Echipă 

care sunt legitimați taaăii 
Tiberiu GhRtanrgl'eriSfl

jucătorii de ta Dinam© KW au ath 
prima dată mingea to ăct*t •toi îl 
tete Arabe Unife". infarnfemk* 

■ ..... ■' ■ WÎ...Z.

la retrogradare și sper ca in 
luna iunie, 1a finalul actualei 
ediții de campionat, să sărbăto
rim împreună cu toți cei care 
cred în îndeplinirea obiectivu
lui”, a afirmat Pelici. Tehnicia
nul formației din Alba-Iulia a 
afirmat că pierderea fotbaliștilor 
Alin Paleacu, Tibor Moldovan, 
Dionisiu Bumb și Darius Miclea 
este una Importantă, dar speră 
să se găsească jucători care să-i 
înlocuiască cu succes.

Referitor la o eventuală com
parație între fostul jucător al 
echipei Apulum, Tibor Moldo
van, transferat la Dinamo și ido
lul acestuia, Zlatan Ibrahfino- 
vid, Pelici a spus: „li donat ta 
ajutigă un atacant mai bun dadlt 
idolul său, dar de acum iotul de
pinde de el. Are o a doua șansă 
și trebuie să o fructifice, mai 
ales că a ajuns 1a un club de ta
lia lui Dinamo! Sper din tot su
fletul să fi învățat din greșelile 
pe care le-a comis în trecut”.

pei UEFA, a fost deMmm&ltat âfl 
echipă a anului 3WC 
clasament
țională de JlJl
lui (IFFHS) și dat
Steaua București ocupă locul 107 țn 
ierarhie, cu Î09 puncte, taF ăatfalâl 
românească prezentă în acest foj»,!
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0 Reprezentanții diplomației franceze 
sunt îngrijorați de soarta a 250 de 
cetățeni francezi despre care nu se mai 
știe nimic după catastrofa din Asia. Până 
acum 22 de persoane au decedat și alte 
69, despre care se știa că se află în 
regiune, au fost date dispărute și pro
babil au murit. (MF)

Restricții pentru orga
nizațiile umanitare

! Banda Aceh (MF) - Armata indone 
ziană a anunțat, ieri, că intenționează să 
restrângă libertatea de mișcare a organi
zațiilor umanitare care acționează in 
provincia Aceh, devastată de valurile seis
mice, pentru a le apăra de eventualele ata
curi ale rebelilor separatiști, relatează 
AEP. Șeful Statului Major indonezian, ge
neralul Endriartono Sutarto, a declarat că 
militarii vor Însoți echipele umanitare și 
vor supraveghea acțiunile acestora în ex
teriorul capitalei provinciei, Banda Aceh. 
Generalul a adăugat că avioanele și navele 
care acționează în regiune pentru trans
portarea ajutoarelor vor țrebui să dispună 
de o autorizație valabilă pentru 14 Zile. 
UI a precizat că la bordul navelor ar putea 
fl 'rimis câte un militar indonezian.

Crește numărul victimelor cutremurului
Auto itățile consideră că identificarea cadavrelor va mai dura luni de zile, chiar un an

Jakarta (MF) - Cel puțin 
105.262 de persoane au mu
rit în nordul insulei in
doneziene Sumatra, în urma 
valurilor seismice de la 26 
decembrie, potrivit unui nou 
bilanț anunțat, ieri, de Mi
nisterul pentru Afaceri So
ciale, citat de AFP. Prece
dentul bilanț anunța 104.055 
de morți.

Numărul dispăruților a ajuns 
la 10.046, potrivit ministerului. 
Un total de 1.443 de persoane 
simt încă spitalizate, după 16 zile 
de la tragedie. Potrivit minis
terului, 651.132 de persoane s-au 
refugiat. Secretarul general al 
Federației Internaționale a soci
etăților Crucii Roșii și Semi- 
lunei Roșii, Markku Niskala, a 
declarat, luni, că circa 2.600 de 
cadavre au fost recuperate de 
echipele de salvare sâmbătă, în 
orașul Meulaboh. „Este un 
număr îngrijorător, care su
gerează că faza de urgență esteIdentificarea victimelor - 

rămâne o problemă
Phuket (MF) - Mai mult de 400 de ex- 

perți legiști din circa 30 de țări se află în 
Thailanda, unde participă la cea mai am
plă operațiune internațională de medicină 
legală organizată vreodată. „Autoritățile 
străine trebuie să aibă răbdare”, a sub
liniat Jeff Emery, inspector al poliției aus
traliene, aflat la conducerea centrului de 
informații pentru identificarea victimelor 
catastrofelor, înființat, luni, pe insula 
Phuket. „Acest centru ar putea funcționa 
intre 6 și 9 luni, sau chiar mai mult”, a 
anunțat el. „E o operațiune extrem de 
vastă. Numărul morților e foarte mare. 
Procedura trebuie să fie minuțioasă, nu ne 
putem permite greșeli în ceea ce privește 

țtificarea". Experții legiști trebuie să 
lizeze mii de informații genetice, pre- 

e nu doar de la victime, dar și de la 
le lor. Identificarea se bazează pe am- 
tele dentare, digitale, dacă starea ca

rului permite acest lucru, și pe probele

Americanii se opun ajutoarelor
ide mari

Washington (D.I.) - Secre
tarul american de Stat în exer
cițiu, Colin Powell, a cerut co
munității internaționale să-și 
ajusteze ajutorul acordat țărilor 
afectate de valurile seismice 
care au devastat Asia, în funcție 
de necesitățile acestora și să nu 
uite că și alte regiuni ale lumii 
se află în dificultate, relatează 
AFP. „Trebuie să ne asigurăm 
că acordăm asistență și bani în 
funcție de ceea ce este necesar 
și că nu ne vom mulțumi să 
copleșim aceste regiuni cu fon
duri și ajutoare care nu sunt 
neapărat necesare sau utile, în 
acest stadiu”, a declarat Colin 
Powell. Guvernul american a 
anunțat un ajutor în valoare de 
350 de milioane de dolari, dar 
numai între 50 și 60 de milioane 
au fost deblocați până în 
prezent. „Chiar unele organi
zații de caritate au cerut să nu 
le. mai fie trimiși bani, pentru că 
au primit deja mai mult decât 
pot utiliza intr-un mod eficient 
sau pentru că acest lucru 
privează de fonduri alte regiuni 
aflate în criză”, a adăugat Pow
ell.

MSF a suspendat strân
gerea de fondul

Organizația Medecins sans 
Frontieres (MSF) a anunțat sus
pendarea strângerii de fonduri 
pentru victimele valurilor tsuna
mi, pledând în favoarea 
acordării de ajutoare către alte

Cu docare zl crește pericolul răspândirii bolilor.

departe de a se fi încheiat”, a 
subliniat el. Potrivit bilanțurilor 
oficiale ale Ministerului pentru 
Afaceri Sociale, cel mai afectat 
oraș este Meulaboh, situat pe 
coasta nord-vestică a insulei, 
unde au murit 28.251 de per 

Mal sunt descoperite victime.
regiuni aflate în dificultate, cum 
este cazul Darfur (Sudan). Di
rectorul general al MSF, Pierre 
Salignon, a declarat că „aceste 
sume au permis lansarea unor 
operațiuni foarte importante la 
fața locului, dar e necesar ca do
natorii să acorde sprijin și al
tor crize date uitării, cum e 
cazul Darfur sau cel al Repu
blicii Democratice Congo”. Po
well a recunoscut că există 
riscul ca această criză din Asia 
să deturneze atenția comunității 
internaționale de la alte pro
bleme grave. „Noi toți ne con
centrăm acum asupra victimelor 
ya-lurilor tsunami, dar nu tre
buie să pierdem din vedere fap
tul că oameni în dificultate 
există peste tot în lume, fie că 
este vorba de Congo, Darfur, 
Liberia sau Haiti”, a subliniat 
șefiil diplomației americane. Gu
vernul american încearcă să 
„protejeze” domeniile bugetare 
de unde au fost alocate fondurile 
pentru criza din Asia de Sud, a 
adăugat el. 

soane, dintr-o populație totală de 
56.000 de persoane. La Banda 
Aceh, capitala provinciei, au 
murit 20.066 de locuitori.

Pe de altă parte, autoritățile 
thailandeze au rectificat, marți, 
bilanțul provizoriu al per

soanelor decedate după valurile 
seismice, numărul acestora fiind 
de 5.309. a anunțat Ministerul de 
Interne. Dintre persoanele dece
date, 1.728 sunt considerați thai- 
landezi, iar 1.240 străini, potriv
it sursei. Originea altor 2.341 de 
persoane nu a fost încă deter
minată. Numărul dispăruților 
este de 3.370 de persoane, din
tre care 1.102 străini, potrivit 

âpaliiiiJiiai rfâCâflA bll&iErt.
anterior anunța 3.396 de 
dispăruți.

Duminică, autoritățile thai
landeze au anunțat că identi
ficările inițiale s-au dovedit 
greșite în cazul a 2.000 de morți. 
In general, persoane asiatice au 
fost considerate din greșeală ca 
fiind thailandeze, a explicat, lu
ni, un responsabil. Toate ca
davrele vor face obiectul unei 
proceduri de identificare, inclu
siv corpurile neînsuflețite înhu
mate. Acest proces ar putea du
ra luni de zile, sau chiar un an, 
au declarat mai mulți experți.



0 Inflația în luna decembrie a fost de 
0.6% la fel ca în noiembrie, astfel că în 
2004 inflația anuală a fost de 9.3% față 
de 14.1 în 2003. Ținta pentru inflație 
în 2005 este de 6-7%, o țintă ambițioasă 
și destul de greu de obținut avându-se 
în vedere reducerile de taxe de către 
noua guvernare. (IJ.)

Vaccinurile ponton animale
Deva (L.L.) - în această perioadă a a- 

nului au loc campaniile de vaccinări ale 
animalelor. Nu ne referim doar la ani
malele din gospodăriile țăranilor ci și la 
animalele de companie. Proprietarii ani
malelor de companie trebuie să știe că 
până la vârsta de trei luni, în ceea ce 
privește pisicile și câinii, nu sunt permise 
nici un fel de vaccinări. După ce perioa
da de tarei luni este depășită, vaccinările 
antirabice se fac la interval de un an. Pen
tru animalele aflate în gospodăriile 
țăranilor, în luna februarie va începe cam
pania de vaccinări. Până la sfârșitul lunii 
ianuarie, toți medicii veterinari au 
obligația de a afișa propriile lor tarife pen
tru vaccinările care au loc în această 
primăvară. Aceste tarife se vor afișa în 
locurile special amenajate în acest sens 
în fiecare comună.

o companie puternică și în continuă dezvoltare, din domeniul 
importului, comercializării și distribuției de oroduse ide larg consum,

GhMul PHARE 
2003

Arad (I.J.) - Mircea Mo- 
loț, președintele Consiliului 
Județean Hunedoara împre
ună cu Janel: Frențoni, 
reprezentantul Autorității 
Naționale pentru Persoanele 
cu Handicap Hunedoara au 
fost invitați astăzi, la pre
zentarea „Ghidului PHARE 
2003 - sprijin pentru refor
ma instituțională, acțiune 
desfășurată în cadrul CJ < 
Arad.

Programul prezentat vine 
în sprijinul restructurării 
sau închiderii instituțiilor 
rezidențiale pentru persoa
nele adulte cu handicap, per
mițând finanțarea unor for
me comunitare moderne, 
specializate, în concordanță 
Wstandardele'interi&țiDna^ ’ •’ 
Ie, adaptate nevoilor acestei 
categorii de persoane. întâl
nirea va începe la ora 10.

• Electronist
CERINȚE:

- studii medii 4
- cunoștințe depanare aparaturi electronică (în special televizoare cotor) l •
- cunoștințe operare PC (internet, e-mail, editare text) ®

Experiența In domeniu fi domiciliul în DEVA constituie 
un avantaj.

; SE OFERĂ: .
- posibilitatea de a lucra într-o.echipă tânără, înti^un mediu modem, 

profesional și în plină dezvoltare
- pachet de beneficii motivant

Persoanele care îndeplinesc cerințele de mai sus și doresc să-și depună candidatura 
pentru postul scos la concurs sunt rugate să trimită până cel târziu în 20/01/2005 CV-ul 
cu fotografie și scrisoarea de intenție In care să se menționeze postul solicitat (prin 
poștă, fax sau e-mail) Ia:_______________ _______________ ____

Deva, Str 22 Decembrie nr. 37, telefon: 222.999. 
tax 206.291. e-mail: office@Qtiasar ro

o companie puternică și în continuă dezvoltare, din domeniul importului, 
comercialyțȘpi și distribuției de produse de larg consum și telefoniei mobile 
_ ții' • 3'0

ANGAJEAZĂ

Administrația piețelor din municipiul Hunedoara
cu sediul în str. Bicaz nr.2, organizează în data de 27.01.2005. ora 

9.00. LICITAȚIE PUBLICĂ pentru ÎNCHIRIEREA MESE LEGUME FRUCTE în 
Piața Obor și Piața Dunărea, chioșcuri amplasate în sectorul III Piața 

Obor și mese comercializare produse industriale Piața Dunărea.
Documentația de licitație se poate procura de la sediul Administrației Piețelor, 

începând cu data de 21.01.2005, ora 9.00.
RNcerHe cu oferte se vor depune până la data de 20.01.2005, ora 13.00, la sedi

ul Administrației Piețelor Hunedoara.
La Ikitație pot participa agenți economici autorizați să efectueze acte de co

merț șl care nu au datorii față de bugetul local al municipiului Hunedoara.
Informații suplimentare la telefon 712.779.

• REPREZENTANT COMERCIAL 
Wao iii “tectrocasnice) 

Cerințe: Studii metili. ; abilități Se 
comunicare, abilități de prezentare, 
cunoștințe operare calculator.

Experiența în domeniu și domiciliul în 
HUNEDOARA constituie un avaotaj.

*

e.d

. REPREZENTANT COMERCIA) 
(telefonie mobilă)

Cerințe: Studii medii, abilități de 
comunicare, abilitați de prezentare, 
cunoștințe operare calculator.

Experiența în domeniu, cursul de 
atestare CONNEX și domiciliul în
HUNEDOARA constituie un avantaj.

SEOFERĂ:
Posibilitatea de a lucra într-o echipă tânără, într-un mediu modem, profesional și în plină p 
dezvoltare; '
Pachet de beneficii motivant și în acord cu performanțele realizate.
Persoanele care îndeplinesc cerințele de mai sus și doresc să-și depună candidatura pentru 
posturile scoase la concurs sunt rugate să trimită până cel târziu în 20/01/2005 CV-ul cu 
fotografie și scrisoarea de intenție in care să se menționeze postul solicitat (prin poștă, fax 
sau e-mail) la:

l >■ .1

Șxjwiem «Hm 2 ani în vânzăn, de preform i 
taț^delargcoiwn:
QDunfrțurioawrta p®w oe v®zan jocus <■- 
AbBtiftdâ wxțere. vânțare și comurtcaw-^

DomfcSul stabil în Deva.

c

(ȘOÎ^Jibdti-C&JUiiÎj
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Un AN plătești pejumătate!

www.quasar, ro

OFERTA CONNEX
• f. L :

http://www.quasar
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Vând ap. 2 camere (03)

■■fii de car . în apropierea 
de'la Ariesanl, 'comuna Albac, 
JbaRtatfH-te- 1254/236928.

• urgent apartament, 2 camere, decomandat 
parter, gresie, faianță Călan, 250 milioane lei. 
Caut de închiriat apartament, 2 camere, simeria, 
pe termen lung. Tel. 0742/230817.

,lu pentru închiriat, în localitatea 
Hunedoara, vad comercial bun, central 75-150 
mp. Tel. 0723/555622.
• «te apre închiriere garaj în bloc, împăratul 
Traian, lângă abc, preț convenabil. Tel. 
0746/253413.
• olar apre închiriere în Deva spațiu comercial 
ultracentral 30 mp, In prezent amenajat ca sediu 
famăTei W2M3M4.

Soția Emilia, fiul Gheorghe, nora Liliana și nepoții 
Horia și Daniel deplâng cu mare tristețe încetarea 
din viață a scumpului lor șot, tată și bunic

CRIȘAN IO AN 
înmormântarea va avea loc vineri, 14 ianuarie, la ora 12.30, 
în localitatea Sălciva.

• casă Bătaia, 2 camere, pivniță grajd, șură 
grădină 5 ari, 700 milioane lei, negociabil. Tel 
224182,0723/499284.

Familia îndurerată.

Suntem alături de colegul nostru Crișan Gheorghe 
la greaua pierdere suferită prin trecerea în neființă a 
tatălui său. Sincere condoleanțe. Colegii de la C.N. 

Minvest SA Deva.

• casă Șetaera, la șosea, 3 camere, hol, 
dependințe, gradină 2000 mp, posibilitate 
de racordare la gaz. Telefon 0723/631756, 
0788491774.

• casă to Deva sau schimb cu apartament 2-3 
camere, etaj 1, poziție centrală. Tel. 0254/215795.
• casă pa 2 nivele cu 4 camere, In zonă centrală 
75.000 euro. Tel. 0745/640725.

Vând case de vacanță (15)
• cazi tte vac ța construcție 2002, D+P+E, 
stațiunea montana Straja. 7 camere, decoman
date, 3 bă, 3 wc, sc 180 mp, toate utilitățile, 
facilități HG 1307/2004. Tel. 0723/320995.

Vând garsoniere (19)
• gareotilti +1/2 boxă alăturată Dorobanți, 
etpl 1, decomandată gresie, faianță apometre, 
600 milioanelei Tel. 0722/693683,211021.
• urgent gratari. amenajată contorizată 
termopen, Deva, zona Dada, rtaj 3,600 milioane 
lei, negociabil. Exclus intermediari. Tel.

0740/317325.
• urgent garsonieră zonă -ultracentrală în 
Simeria, faianță gresie, parchet, centrală 
termică complet utilată 600 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0722/582097,261230.

Vând terenuri (21)
o 2900 mp teren intravilan, în Deva, capătul 
străzii Rosetti, facilități apă gaz, curent, 12 
euro/mp, negociabil. Tel. 0254/222176.
• teren totatiia Șoknuș, fi 12 m. șt 1200 mp, 8 
euro/mp, exclus Intermediari. Tel. 0254/124182, 
0723/49934.
o teren htatiM, 1700 mp, Deva, Viile Noi, casă 
veche, demolabllă gaz, curent, apă Tel. 
0254/2L5783.0744/786533.
e temu I* șosea, Băcla, intravilan, 3000 mp, cu 
utilități, apă curent, acces tir, preț negociabil. 
Tel. 0743/281271,0723/882258
având W parcele teren a 500 mp, zona 
Căprioara. Tel. 211124.
avana « șoimi ș teren Intravilan penau 
corist, isi fs 12 m, s 1200 mp, 
Sfe/OMOR?** la poar^- Te1, 220269, 

a tind teren Intravilan la șosea, Hunedoara, 
apă gaz, curent suprafață plană, 6 euro/mp. 
Tel. 07231/006657.

Vând spații comerciale (25)
• vând spațiu comercial 270 mp. zonă centrală 
ideal pentru producție sau en-gros. Tel. 
0744/472365.

• KCamsad SRL Deva angajează arhitect 
șl Inginer constructor proiectant utilizator 
PC. Informații 0722/249528,0254/233236.

• Mdatoto camarctom angajează inginer 
silvic cu experiență minimă posesor 
permis cat B, tfisponlWlitate la program 
prelungit șl deplasări. Tel. 0723/224695, 
213141,219751.

• titiaegent aragaz 3 ocTăurl si cuptor de Satu
Mift stare bună preț 15 miHoane lei, nego-

Eiectr'-casn/f

Prestări servicii (72)

An.ml GHATtlII

încheind asigurarea RCA la ASffiOM 

poți beneficia de:
- reduceri de 20% și 50%;
-ui het cadou;
- cele mai bune servicii de despăgubire;

■ în plus, poți câștiga 

o supermașină de 

teren NISSAN 
TIRANO IL

COOPERATIVA DE CONSUM Orăștie, 
județul Hunedoara

Vinde prin LICITAȚIE PUBLICĂ, în data de 26 ianuarie 
2005. ora 10.00, la sediul din str. N.Bălcescu nr.8, 

localitatea Orăștie, județul Hunedoara:
1. spațiu comercial -152 mp în Str.Pricazului bl.67, parter
2. depozit mărfuri - 2200 mp în strada N.Titulescu
3. magazin mixt Mărtinești
4. barffci metalice - 2 buc.
5. autoutilitară IFA - lbuc.
6. autoutilitară TV 14 FI - 2 buc

Taxa de înscriere este de 1% din valoare, iar garanția de participare 
este de 10% din valoarea adjudecată.

tn caz de neadjudecare, licitația se va repeta în zilele de 2 și 9 februarie 
2005, ora 10.00.

Informații la tel.0254/242393 sau 0254/241716. Bersoană de contact, 
economist Potopea Adriana.

Auto românești G6)
• autocamion 8 tone, cu macara 5 tone, neîn
matriculat, 10.000 euro, negociabil. Tel. 
0722/772477.
• Dada 1300, af 1984, motor nou, GPL, stare 
bună casetofon, huse, consuni mic, unic propri
etar. 31 milioane lei, negociabil. Tei. 0745/3*3093.

Auto străine (37)
• Opal Kadatt 1,6 benzină af 1990, șl un Opel 
pentru piese + piese de shlmb, preț 2500 euro. 
Tel. 0723/285122
• vând UercadH Coora, roșu, 240 0, af 1978, RK 
motor+caroserie, stare bună 2100 euro, nego
ciabil. Tel. 711063.
• vând Hrerei Primera P10, af 1991, neînmatric
ulat Tel. 0269/533264,0745/946795.
• Votoo M, motor Renault 1721 cmc, 2+1 uși, af 
1987, stare perfectă preț 69 milloaine lei. Tel. 
072/794788,2?™

Camioane, remorci (39)
• vând autocmtan 8 tone cu macara S tone, 
neînmatriculat, 10.000 euro, negociabil. Tel. 
0722/772477.

Utilate, unelte, industriale si 
agricole (40)

fier-beton,

• CHtantari, fiiMta, terăstrale, prese 
hidraulice 20400 tf, mașină pentru tăiat îndoit 
fier-beton, mașină pentnj tăiat tablă cu plasmă 
și laser, stantat-perforat tablă cu CNC. Tel. 
0741/175435,0724/410910.
• tind Into tehnologică pentru fabricarea de 
profite tip riglps, țiglă din tablă tip Llndab, 
diverse profite, tabla ondulată strunguri, graze 
cu CNC. Tel. 0741/175435,0724/410910
• vând tata 41 CP în 4 pistoane, af 1986, set- 
motor nou, cu cositoare și remorcă 170 milioane 
lei negociabil. Tel. 683091.

Piese, accesorii (12)
* cuaidldtikaad și inRodnă manuală pentru 
tablă Tel. o*-n0243L ..-■«!

Mobilier si interioare (47)
* tind cMMrt de zi Bonanza, frigider Minsk, 
combină frigorifică cu 2 uși flectrolux, bufet dă 
bucătărte, preț negociabil. Tel. tWGi.
• tind mobU bucătărie, 2 fotolii Relaxa, 
oglindă cristal pentru hol, 1,6 x 0,6 m, oglinzi 
venețiene la comandă orice mărime și model 
Tel. 0745/260135.

Colectivul Clubului Sportiv Universitatea Remin 
Deva este alături de domnul Crișan Gheorghe acum 
In momentele grele pricinuite de decesul tatălui său. 

Sincere condoleanțe.

rOii siilia anunță cu durere trecerea în neființă a celui 
11 care a fost un om minunat

ing. RESTEA CORNELIU FLORIAN
in vârstă de 65 ani. Corpul neînsuflețit se află depus la 
Capela Ortodoxă din cartierul Micro 15, Deva. înmor
mântarea are loc astăzi 12 ianuarie, ora 13, la Cimitirul 
Bejan. Dumnezeu să-l odihnească în liniște și pace.

Televizoare (48)
a tetevtar catar, stare bună de funcționare, preț 
negociabil. Tel. 219385.
a tind tv color Philips, diagonala 61 cm, teleco
mandă TXT, 2 Eurocart 42 milioane lei, nego
ciabil, și video recorder argintiu, 18 milioane lei, 
negociabil. TeL 711063.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• «MmaHatarYamahasi videorecorder cu 
tetacomandă preț convenabil. Tel. 0745/253413.

•endatato caaaarclală vinde antene 
satelit digitale, fiii abonament, 24 
programe românești, preț 6.5 milioane 
ni, un an garanție, deplasare și montare

MTțl. 0723/481776.0 i/840474.

Aparate Wn si telefonice 
rtm

• viNd canari foto digitală Genius G-Shot 
D21I3.1 Megapixeli, nouă toate accesoriile, preț 
5.000.000 lei, negociabil. Tel..Q744/510737.
• vând tototon mobil Nokia âiob, nou preț nego
ciabil. Tel. 0740/088591.

• chioșcul de ziare de lângă 
Comtlm;

. • chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont-- Micro IS;
• chioșcul de ziare do lângă 
Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângâ 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamtlreecu - B-dul Decebal.

cuvta Anunțurile m preiau zilnic, Intre orele 8 fi 14 la sediul redacției fi «e vor publica m pagina da 
midi puMcHate a cotidianului nostru. Redacția nu Ifl asumi leepOMaNAMea pentru cențfmrtui 
anunțurilor do mici pubHofarte.

Plante și animale, 
agroalimentare (57î

• tind iapă cu căruță și ham, preț negociabil și 
cazan țuică 100 litri. Banpotoc, nr. 177.
• tind pid pechinez alb, 2 luni, vaccinări făcute. 
Tel. 218562.
• «te grăbit Ciobănesc german, femelă 6 ani, 
culoare neagră Inteligentă prietenoasă Tel. 
236178

Altele (.61)
• aparate aHiaaaidte împotriva șoarecilor, 
șobolanilor, suprafața de acoperire 70-1200 mp, 
pentru locuințe, spații comercială depozite 
alimente șl furaja pivnițe. Garanție un an Tel. 
0741/175435,0724/410910.
• tind aparat cu ultrasunete pentru dresajul 
câinilor sau pentru apărare împotriva câinilor 
vagabonzi. Tel. 0745/260135.

• ptatiut ornat asigurări sănătate pe numele 
Barbulescu Elena din Hațeg. Se dedară nul.
• șdarM camet aslgurâri sănătate pe numele 
Berrrat Lorin Diorilsie din Rîu de Mori. Se declară 
nul. j
• pk amat asigurări sănătate pe numele 
Clonda Della Silvia Se dedară nul.
• plavdut oral asigurări sănătate pe numele 
wgonl Ioana din Hobița Se declară nul.
• ptantot carnet asigurări sănătate pe' numele 

Macros Mafia Se dedară nul.
• pitodti camei de șomaj pe numele Nlcula 
Constantin Ctaudlu. Se declară nul.
• plantat cătai de vânătoare, vârsta 7 luni, zona 
comunei Bălța. Găsitorului recompensă 
Tet.0722/545709, după ora 17.
• pierdut ceriMIcat de înmatriculare 
12&1684/1994 seria A 224851 al SC 2M Construct 
Oom SIL Orăștle. Se declară nul.
• plmM pal|l RCA Allianz Țlrlac nr. 0726922 șl 
factură-chttanță nr. 5140106 pe numele Coman 
Dorel Prtrișor. Se dedară nul.

smintiri hteitam, monta) faianță gresie, 
marmură baluștri, parchet melaminat, compar- 
tirrțentărl riglps, zugrăveli, șape. Tel. 
0741/175435,0724/410910.

Comemorări (7(>)

Anunțăm împlinirea a 6 luni de la trecerea în neființă a 
celui care a fost

CRISTIAN TRIP
Comemorarea are loc hi 16 ianuarie la Biserica Ortodoxă 
din Teliuc. Nu te vom uita niciodată.

Familiile Trif și Cocuz.

• edeatoan taaagart mărfi Deva-TImișoara, 
preț negociabil, în funcție de geutate șl volum, 
maximum 0,6 tone. Tel. 0740/420521. .
■efectuez transport marfă local si Interurban 
cu autoutilitara de 3,2 tone util. Duba este 
prevăzută șl cu stendere pentru confecții L 
600,1240, h 230. Tel. 229611,0740/^3297.

• togkw ddmtot (chimie alimentară), 
cunoștințe operare PC, contabilitate primară 
limba engleză doresc angajare. Tel. 
0721/610343.
• totiHreomomtat, cunoștințe operare PC (MS 
■Office, Cada, Autocad), doresc angajare. Tel. 
074277TO36.

Oferte locuri de munca (74)

, a oaca vrei ou adevărat ca anunțul ăi aă ne remarcat, 
11 încearcă variantele speciale centra ct 4 
■■ ALEGI 51 COMPLETEAZĂ TALONUL!

vănza-

•SC DinleSe Company SRL Deva, Str. 
Rândunică hr. 6, angajează personal 
pentru munca lă domiciliu ă produselor 
tricotate și croșetate și expert! în vânza- 

, rea mărfurilor în țară Relații la Intreprin- 
dere și la tel.0254/206094 0722/258116.

■ K tata SRL Oradea angajează pentru 
depozit Deva, agent comercial șl merchan
diser. Informații șl depunere CV la tel/fax 
0259/419383, 0259/419286.
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0 Incendii de pădure. Cel puțin cinci 
persoane au murit în urma incendiilor 
de pădure izbucnite în South Australia, 
a anunțat marți poliția.

0 Premiile Căsar. Actrița Isabelle Adjani 
va prezida ceremonia de decernare a 
premiilor Câsar 2005, care va avea loc 
pe 26 februarie la Teatrul Châtelet de 
la Paris. Nominalizările vor fi anunțate 
în 24 ianuarie.

Kidman în „ Who's Who"
Los Angeles (MF) - Nicote Kidman se 

află printre cele o mie de personalități 
ce vor fi incluse in ediția de anul acesta 
a ghidului „Who's Who”. Printre acestea 
se numără creatorul serialului „The 
Simpsons”, Matt Groeniigam. regizorul 
Mel Gibson, chitaristul EricTClapton, ac
trița Kristin Scott Thomas și bucătarul 
Jamie Oliver.

„Who's Who” este publicat din 1849 și 
conține peste 32.000 de scurte bfo^rafii ale 
unor personalități din domenii diferite.

Printre personalitățile ce vor fi adău
gate ediției din anul 2005 a ghidului se 
mai numără câștigătorul premiului Boo
ker, Alan Hollinghurst, Bryan Ferry și 
poetul John Hegley.

în noroi

Poștașii nu prea știu geografie

deși cu întârziere

Nominalizări la Brit Awards

Șeful serviciilor de pompieri 
din regiunea Ventura, Bob Ro
per, a declarat că echipajele de 
salvare folosesc dispozitive de 
ascultare și alte echipamente

Britanicii din Insula Ascen
sion nu au primit corespondență 
din Anglia timp de câteva luni, 
din cauza unei greșeli de geogra
fie făcută de angajații poștei.

Scrisorile și felicitările'lor de 
Crăciun au călătorit prin toată 
America de Sud. Cele care tre
buiau să ajungă la Georgetown, 
pe insula Ascension, au ajunsla 
Georgetown, însă In Guyana, Al
tele au ajuns în Asuncion, Para-

sofisticate pentru a descoperi 
eventualii supraviețuitori.

Echipele de salvare mai uti
lizează câini și camere de filmat 
pentru a căuta sub cantitățile 
mari de noroi. Roper a precizat 
că mai mult de 160 persoane par
ticipă la operațiunile de salvare.

Alunecarea de teren de luni a 
intervenit la câteva ore după 
una mai puțin gravă. în urma 
acesteia, principalele șosele că
tre nordul regiunii au fost blo
cate, iar dumurile către sud au 
devenit inaccesibile din cauza 
furtunilor. Mai mult de 15 lo
cuințe au fost distruse sau grav 
avariate.

Cel puțin nouă persoane au 
fost salvate și transportate la 
spitale locale, trei dintre acestea 
fiind descoperite datorită dispo
zitivelor de ascultare.

Roper a declarat că există in
formații potrivit cărora șase per
soane sunt îngropate, sub noroi 
și că nu există indicii despre 
soarta altor șase.

Autoritățile sunt îngrijorate 
că s-ar putea produce și alte alu
necări de teren, din cauza plo
ilor anunțate.

Lista este dominată de robkeri, trupă Franz Ferdinand conducând

„Harry Petter" la negru
■■■’ ^**F) - Un site web britanic
care OTfftet'tbrttra cost varianta electro
nică a celui de al șaselea volum din seria 
,,Harry Potter”, care va apărea pe piață 
Ia jumătatea acestui an, a. fost închis luni.

JK Rowling a anunțat luna trecută că 
a terminat de scris „Harry Potter and the 
Half-Blood Prince” și l-a predat editurii, 
data apariției pe piață a volumului fiind 
fixată pentru 15 iulie.

Săptămâna trecută a apărut insă un 
site care oferea varianta electronică a 
căiții ia prețul de 5,3 lire (9.95 dolari). A 
gentifl literar al lui JK Rowling a declarat 
dl scriitoarea nu a autorizat apariția nici 
uneia dintre căiți tai variantă, electronică.

Londra (MF) - Trupa rock 
Franz Ferdinand conduce în 
ceea ce privește nominaliză
rile pentru Brit Awards, con
siderate drept echivalentul 
premiilor Grammy americane.

,j A ă jă *

Nominalizările au fost anun
țate Ia Londra luni seară, ur
mând ca ceremonia de decernare 
să aibă ioc pe 9 februarie.

Franz Ferdinand, originari 
din Glasgow, au primit cinci no
minalizări, printre care acelea 
pentru cea mai bună trupă bri
tanică, cri mai bun album, cel 
mai bun debut și cea mei bună 
performanță rock.

Lista e dominată de rockeri, 
Muse, o altă trupă de gen având 
patru nominalizări, in timp ce 
Natasha Bedingfield, Jamelia și 
The Streets au fiecare câte trei. 
Tot la câte trei categorii au fost 
nominalizați șl debutanții de la 
Kasabian, Keane și Snow Patrol.

I
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Amenzi pentru fumat
Roma (MF) - Noua lege ce interzice fu

matul in public în Italia a intrat în vi
goare luni, iar prima amendă pentru în
călcarea acesteia a fost aplicată intr-un bar 
din Napoli, imediat după miezul nopții.

Potrivit Sky News, amenzile se vor 
ridica până la aproape 300 de euro pen
tru cei prinși în flagrant, și până la 2,000 
de euro pentru patronii localurilor care 
le permit cliențilar să fumeze. Un număr 
de 240.000 de polițiști Imbrăcați în civil ț 
vor patrula prin restaurante și baruri ’ 
peptru a veghea ca cei 14 milioane de 
fumători italieni să respecte legea.

Fumatul este totuși permis în restau
rantele și barurile care au încăperi spe
ciale pentru fiimători și sunt prevăzute 
cu un sistem eficient de ventilație. Numai 
5% dintre proprietarii barurilor și restau
rantelor au investit însă în așa ceva.

Phuket (MF) - Identifica
rea miilor de persoane dece
date în urma valurilor seis
mice din Thailanda ar putea 
dura nouă luni sau mai 
mult, a avertizat marți un 
expert legist.

Mai mult de 400 de experți le- 
giști din circa 30 de țări se află 
în Thailanda, unde participă la 
cea mai amplă operațiune inter-

Trupa rock Franz Ferdinand
Printre cei care vor cânta live 

la decernare se numără Keane, 
Franz Ferdinand, Joss Stone, 
Scissor Sistem, Green Day și Na
tasha Bedingfield. Noutatea edi
ției e introducerea unei categorii 

Experțl japonezi. (Foto: epai

națională de medicină legală or
ganizată vreodată.

ți mie Îmi PICA bine 
PUTINA TANDREȚE.

(Foto: EPA)

dedicate celei mai bune prestații 
live, la care simt nominalizați Franz 
Fărâmând, Jamie Cullum, Kasa
bian, Muse și The Libertines.

Ceremonia de anul acesta 
marchează 25 de ani de la cre

va dura nouă luni
Originea a 2.341 de victime nu 

a putut fi stabilită, Experții le- 
giști trebuie să analizeze mii de 
informații genetice, prelevate nu 
doar de la victime, dar și de la 
rudele lor. Identificarea victime 
lor se bazează pe amprentele, 
dentare, digitale, dacă starea ca
davrului permit tcesț, lucru, și 
pe probele ADN. Identificarea 
copiilor e deosebit d nficilă, din 
cauza lipsei losar^ . -tentare.

1 . • 

cu cinci nominalizări
area primelor premii ale indus
triei muzicale britanice, iar cu 
această ocazie va fi decernat un 
premiu special pentru cea mai 
bună melodie britanică din ul
timii 25 de ani.

Alese printr-un sondaj de 
către ascultătorii postului de ra
dio BBC2, finalistele sunt; „Love 
Will Tear Us Apart” (Joy Divisi
on), „Wuthering Heights” (Kate 
Bush), „We Are The Champions” 
(Queen), „Angels” (Robbie Willi
ams) și „Leave Right Now” (Will 
Youngi

Bob’ Je.dof va primi un pre
miu onorific pentru excelență In 
muzică.

Potrivit tradiției Brit Awards, 
cel puțin jumătate de milion de 
lire sterline din încasările aduse 
de ceremonie vor fi donați unui 
proiect pentru ajutorarea copii
lor defavorizați. Anul acesta, ba
nii vor ajunge in țările afectai 
de tsunami. i-


