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Elevii cu foarte multe aosențe nu lasă In urma lor, adesea, iecât o gureșă... falsă
Raluca Iovescu
E-MAIL raluca.lovescu@lnformmedia.ro
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Vremea se va răci, pe alocuri se vor 
semnala ninsori slabe. Tinerii renunța la școala pentru munca

JURNAL

dimineața la prânz

Deva - Tot mai multi 
tineri hunedoreni preferă, în 
ultimul timp, să renunțe la 
școală. Și qk neapărat pen
tru a pleca tn străinătate 
sau a îngroșa rândurile celor 
fără ocupație.

Sunt și din aceștia, dar con
cluzia la care au ajuns cel care 
monitorizează acest fepomen este 
că tinerii renunță cel mai * J------

la școală pentru... un loc de 
muncă. „Majoritatea șe angajează 
și de obicei mai continuă, în 
paralel, cu studii serale sau 
cursuri de calificare. Sunt și unii 
care pur și simplu nu-și mai 
doresc să continue; e dreptul lor 
de a alege", consideră Caria Stru- 
jan, asistent social în cadrul 
CJAPP. în anul școlar 2003 - 2004 
au fost 649 de elevi care au 
preferat să renunțe la școlarizare. 
Raportat la numărul total de ele- 

8Q.000 Ia noi în județ,

că termenul limită In care ar tre
bui să răspund! Ia adrese este 
14 ianuarie, nu asm teil(13 
iannarteX dsi*«l« JMiqipari. 
Urmarea adi^n. âur ar fi trebuit 
să fie o anchetă socbtâă și înști
ințarea familiei. Problema e că 
„lista” absenteiștilor se „actua
lizează" mereu, tar noi ti avem

Carmen 
Electra

imVIVIHll WUWfUIUI
a. Ai fost sau ești victima unui 

nRHHulH abuz? Ai dovezi că au- 
toritățile ți-au făcut o ne

dreptate? în ftenilia ta au Ioc evenimente 
speciale, pe strada ta se petrec lucruri care 
te deranjează? E timpul ca și ceilalți să afle 
ee se întâmplă! Vino la Cuvântul liber și 
vom încerca Împreună să găsim q soluție 
pentru problemele tale! Ne găsești și la 
numărul de telefon: 211275. (L.G.)

ar putea să pară puțin, dar din 
păcate tendința este In creștere. 
Pentru a contribui la diminuarea 
acestui . fenomen Centrul 
Județean de Asistență Psihope- 
dagogică s-a implicat în două 
proteste. Unul se ocupă de pre
venirea abandonului școlar și se 
derulează de ta începutul aces
tui an școlap. solicitarea dotei pe cei din primele luni de 
unor școli din Deva, am înaintat școală. O altă piedică e 
40 de adrese către primăriile din vii eu probleme își tasăl 
județ unde domiciliază elevii adrese false și... nu mai 
aftați în situație de risc. Cu toate găsit”, spune C; Strujan.

SȘntămărie Orlea și Clopeia. Polițiștii au 
constatat eă, în timpi ce se deplasa pe 
bicicletă, bătrâna s-a dezechilibrat și a 
căzut. Nu sunt suspiciuni de comiterea 
vreunei fapte penale. (V.N.)

Victoria N., de 71 de ani, din satul 
_ Reea, comuna Totești, a fost găsită
\moarta pe DN 66, între localitățile 

S Sântămărie OHaa si âirinAia Polițiștii au

Liderul minerilor, m vizorul PNA
Președintele LSM este cercetat pentru trafic de influentă
Tiberiu Stroia
E-MAJL: tlberlu.strola@irrfonrirnectla.ro

E3 Str. 22 Decembrie,' 
hr. 37 A
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CUVÂNTUL LISE*

Deva - Vasile loan Savu, 
președintele Ligii Sindi
catelor Miniere din Valea Ji
ului, este cercetat de către 
Parchetul Național Anti- 
corupție, asupra acestuia 
planând mai multe capete de 
acuzare.

Biroul de presă al PNA a dat 
publicității un document prin 
care anunță începerea demer
surilor necesare pentru 
desfășurarea unei anchete

privind o serie de capete de 
acuzare existente la adresa li
derului minerilor. PNA susține 
eă ancheta nu a putut fi de
marată până la această dată, 
deoarece Vasile Ioan Savu a be
neficiat de imunitate parlamen
tară. Numele lui Vasile loan 
Savu a fost, in ultimii ani, ținta 
unor scandaluri legate de o se
rie de afaceri, considerate ile
gale, derulate prin Compania 
Națională a Huilei Petroșani.

De altfel, acesta a fost cercetat 
penal de către EPJ Hunedoara, 
împreună cu mai mulți șefi din

CNH, după ce Corpul de Control 
al companiei a scos la iveală fap
tul eă a încasat nejustificat de
conturi de mii de dolari din de
plasările oficiale efectuate în 
străinătate. Liderul minerilor 
din Valea Jiului a ținut să pre
cizeze că nu avea cunoștință de 
existența unui dosar instru
mentat de către PNA „Nu știu 
despre ce acuzații este vorba și 
mai ales nu știu cine a făcut 
aceste acuzații. Nu am făcut 
nimic ilegal și sunt sigur :ă an
cheta va lămuri aceste pro
bleme”, spune Savu.

Deva (R.I.) - S a înființat 
o instanță nouă pentru o 
mai bună protecție a celor 
cai» nu se pot proteja sin
guri: tribunalul copiilor este 
cei mai nou proiect al celor 
de la Autoritatea Națională 
pentru Protecția Drepturilor 
Copilului. Cel mai adesea 
dosarele penale în care mi
norii sunt victime vizează 
fărădelegi precum vătămări 
corporale, crime și violuri 
sau alte infracțiuni laviața 
sexuală. Părinții acuzați 
riscă amenzi grele sau 
decăderea din drepturile 
părintești, /p.3

Dan Pricăjan • subprefect
Deva (D.I.) - Lupta pentru 

Prefectură s-a încheiat cu re
tragerea UDMR-ului și victoria 
lui Mircia Muntean, liderul li
beralilor hunedoreni, care a re
nunțat aseară să-și mai dea 
demisia din funcția de preșe
dinte al filialei județene a PNL. 
Ieri, Guvernul a numit sub- 
prefecții In 39 de județe, printre 
acestea numărându-se și Hune
doara, unde funcția a revenit în 
cele din urmă orăștianului Dan- 
Aurel Pricăjan. „E o dovadă de 
respect față de organizația PNL 
Hunedoara. Noi nu am cerut

1

mult și, în cele din urmă, ni s- 
â dat. Avem un subprefect tânăr, 
care promite mult și a venit vre
mea să le acordăm șanse tine
rilor”, a declarat aseară Mircia 
Muntean. La rândul său, Iuliu 
Winkler, președintele UDMR 
Hunedoara, formațiune căreia îi 
revenise conform înțelegerilor 
inițiale postul de subprefect, a 
declarat: „îmi este foarte greu să 
fac comentarii. UDMR a re
nunțat la acest post doar la so
licitarea expresă a premierului 
și așteptăm în continuare să 
găsim căile de colaborare".

4
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EI Bine păzlfl- Slovacia va cheltui 5,4 
milioane euro pentru a asigura securi
tatea întâlnirii între președintele ameri
can, George W. Bush, și omologul său 
rus, Vladimir Putin, de la 24 februarie, 
din Bratislava. Circa 5.500 de polițiști 
și 400 de pompieri vor face parte din 
dispozitivul desfășurat în timpul sum- 
mit-ului.

El Mark Thatcher se va 
declara vinovat în proce
sul care i-a fost intentat 
pentru finanțarea unei 
tentative de lovitură de 
stat în Guineea Ecuatoria
lă. El ar putea fi condam

întâlnire reciproc avantajoasa
Băseseu și Jones, despre facilitățile ce pot fi puse la dispoziția NATO pe teritoriul României

București (MF) - Președin
tele Traian Băseseu și co
mandantul suprem al 
forțelor «diate din Europa, 
generalul James Jones, au 
discutat miercuri despre fa
cilitățile care pot fl puse la 
dispoziția NATO pe teritoriul 
României, informează un co
municat al Președinției.

nat de un tribunal din Africa de Sud la 
o pedeapsă de cinci ani de închisoare 
cu suspendare și la o amendă în valoa
re de 300.000 de lire sterline.

Generalul Jones este Însoțit 
de experți militari de la bazele 
din Germania, de la Ramstein și 
Stuttgart, iar evaluările care se 
fac pe teren vor fi folosite de 
înaltul oficial NATO peste câte
va săptămâni, când va prezenta 
în fața Congresului Statelor Uni
te conceptul de transformare a 
forțelor terestre americane In 
Europa, precizează comunicatul.

Deciziile politice In acest sens 
vcr fl luate însă de guvernele 
celor două țări.

Cei doi oficiali au mai discu-

Comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, generalul Jamas 
Jones, șl președintele Tralan Băsescu (Foto: epaj

tat și despre participarea Romă- precum și despre colaborarea ro- 
niei la operațiuni internaționale, mâno-americană în combaterea

Căutarea armelor interzise s«a încheiat
Bush nu regretă decizia de a declanșa războiul din Ira*

Președintele PSD, Adrian Năstase (Foto: EPA) 

Năstase șl-a asumat

București (MF) - Președu ele PSD, 
Adrian Năstase, a declarat că la întâlnirea 
cu liderii locali ai partidului și-a asumat 
răspunderea pentru eșecul în alegerile 
prezidențiale, arătând că dacă nu ar fi fost 
programat foarte aproape un Congres, 
poate mk fi gândit să-și depună manda
tul sau să ceară Vot de încredere.

Năstase a apreciat, mien

El a precizat că la Congres va prezen
ta un raport ta care va face o analiză și 
a opinat că, ta acest moment, nu este Util 
să Se paseze răspunderea de la unii la al-, 
ții.

Biroul Executiv al PSD se va reuni la 
sfârșitul ltmii ianuarie, pentru a alege De
legația Permamentă, care va avea o for
mulă restrânsă și care va conduce par
tidul până la Congres, a anunțat miercuri 
seara, într-o conferință de presă, liderul 
PSD, Adrian Năstase.

El a estimat că acest Congres ar putea 
avea loc la sfârșitul lunii martie - înce
putul ltmii aprilie, pentru a da timp orga
nizațiilor locale să se reorganizeze.

Adrian Năstase a precizat că s-a luat 
această decizie deoarece se ajunsese în
tr-o situație „oarecum ciudată”, Delegația 
Permanentă autosuspendându-se înainte 
de alegeri, iar Biroul Coordonator, care 
a înlocuit acest for, având atribuții legate 
doar de pregătirea alegerilor.

Washington (MF) - Casa 
Albă a confirmat, miercuri, 
că operațiunile de căutare a 
armelor de distrugere în 
masă din Irak s-au finalizat, 
chiar dacă echipele de in
spectori care răspundeau de 
aceste acțiuni continuă să se 
afle pe teritoriul irakian.

„Este ceea ce cred că știam”, 
a declarat purtătorul de cuvânt 
al Casei Albe, Scott McClellan, 
întrebat despre informațiile pu
blicate de Washington Post, po
trivit cărora căutarea armelor
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terorismului internațional.
Conform comunicatului Pre

ședinției României , șeful sta: 
tului român a afirmat că „Ro
mânia este h< ât să-și asume 
un rol major <fe stabilitate regio
nală, putând fi un puternic ele
ment de echilibru ta zona Mării 
Negre”. 0

Generalul James' Jones a rfflul- 
țumit pentru oferta Românfiei 
privind sprijinirea acțiunilor din 
Afganistan și Irak, precum, și 
pentru oferta privind amplasa
rea de baze ale Alianței Nord- 
Atlantice.

„Mulțumesc părții române 
pentru acest pas făcut și consi
der că acest lucru va consolida 
flancul NATO de la Marea Nea
gră, iar România eâte,^O im
portantă din punet de vedere 
geostrategic. Cred că este un 
prim pas important în acest 
sens”, a spus generalul Jmes 
Jones. 1 H

acordă asistență acestui grup. în 
cazul în care există informații 
referitoare la armele de distru
gere în masă, ele vor fi adăugate 
la raport”, a subliniat McClellan.

McClellan a reamintit că pre
ședintele Bush a decis, în octom
brie, când Duelfer a menționat 
absența unui arsenal irakian in
terzis, să promoveze o reformă 
de amploare a serviciilor de in
formații care au stabilit că 
Irakul ar fi dispus de arme de 
distrugere în masă.

Președintele american, 
George W. Bush, a declarat că 
nu -regretă decizia de a invada 

dacă în această.,, 
țari nU au fost descoperite armer 
de distrugere în masă.

„Saddam era periculos, iar lu
mea ește mai sigură de când el 
nu te mai află la putere”, a spus

Arestați in Irek
Bagdad (MF) • Un nu

măr de 48 de persoane au 
fost* arestate, miercuri, în 
urma unor operațiuni co
mune desfășurate de forțe
le americane și irakiene, 
în diverse regiuni din Irak, 
a anunțat ieri armata Sta
telor Unite.

Treizeci și una de per
soane au fost arestate în Sfl, 
propiere de Kirkuk, în non 
dul țării, într-o operațiune 
comună lansată- de flSi*țBtle 
irakiene și americane.

în regiunea Tikrit, jdin 
nordul Irakului, nonă-rp»- 
meni au fost arestați într- 
un raid comun efectu^t la 
Dhuluiva, Jn scopul cant" 
rârîi Șâtf uciderii aj|a 
persoane căutate, tn afe 
celor șase persoane vizate1 
de raid, au mai fost efec
tuate încă trei arestări.

T
(Foto:' EPS)Survey Group, Charles Duelfer, 

„continuă să coroboreze toate el
ementele, care vor fi incluse în
tr-o anexă a raportului său final, 
ce Gumează a fi prezentat luna

viitoare”.
I8G „este în continuare în ____

fl și forța multinațională tacă Bust.

■

Dubai (MF) - O gru
pare armată irakiană 
necunoscută până în 
prezent, Jlhadul islamic 
din Irak, le-a cerut mil
itarilor americani să 
depună armele și să se 
alăture rezistenței, a 
anunțat, ieri, postul de 
televiziune Al Jazeera, 
care a prezentat o 
înregistrare video cu 
mai mulți membri ai 
noi mișcări, relatează 
AFP.

Militarii americani cu ochll-n patra Tn central orașului Mosul.

Două atentate soldate cu morți
Un purtător de cuvânt 

al grupării a declarat că 
militarii americani care 
vor depune armele și vor 
„înfrunta politica președin
telui George W. Bush” vor 
putea găsi refUgiu „în mos
chei, biserici și locuințe 
din Irak, unde vor benefi
cia de protecția popu
lației”, potrivit înregis
trării.

Al Jazeera a informat 
că purtătorul de cuvânt a 
ironizat declarațiile lui 
Bush referitoare la înfrân
gerea rezistenței irakiene 
și a subliniat că insurgen
ța va continua până când 
„forțele americane se vor 
retrage”.

Potrivit Al-Jazeera, băr
batul prezentat în înregis
trare vorbea în limba en
gleză.

Imaginile prezintă băr
bați înarmați și cu fețele 
acoperite, dar și o altă per
soană cafe curăță un obuz, 
precum șl scena unui in- 
cendlu care pare să fl fost 
provocat de.b explozie.
1i
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Moșul (MF) - Doi soldați ira
kieni și mai mulți civili au fost 
uciși miercuri în două atentate 
cu mașină-capeană comise la 
sud-est de Mosul, oraș situat la 
370 de kilometri nord de Bagdad, 
a anunțat armata americană.

„Un camion-capcană a încer-

cat să se infiltreze într-un con
voi american pe malul estic al 
fluviului Tigru și a explodat pre
matur, fără a face vicțâme în 
rândul americanilor”, a explicat 
Iocotenent-colonelul Michael Gi- 
bler.

Mai mulți civili irakieni au

fost uciși în atac, a precizat ser
gentul Chris Schaeffer.

Nu departe de locul 
explozii, o a doua mașinai^ra*explozii,
nă a sărit în aer, pro 
moartea a doi soldai 
și rănirea aWîk 
sergentul Schaeffer.

ffrl'

Respinsă de europarlamentarii polonezi și cehi
Bruxelles (MF) - Majoritatea 

europarlamentarilor polonezi, 
cehi și britanici s-au pronunțat 
Împotriva Constituției europene, 
în cadrul votului de miercuri 
din Parlamentul european, ci
tează ÂFP.

Din totalul de 54 de europar- 
lamentari polonezi, 38 nu au a- 
probat Constituția. Circa 35,8 la 
sută dintre ei au votat împotri
vă, iar alții s-au abținut (35,8 %);

Europarlamentarii cehi au vo
tat împotrivă în proporție de 68,2

06-'.
> 9’

Dacă aceste procente s-ar 
menține în timpul unui referen
dum național asupra Constitu
ției europene, s-ar declanșa o 
criză politică în cadrul UE.

Europarlamentarii sloveni și 
lituanieni s-au pronunțat în to
talitate în favoarea Constituției. 
De asemenea, majoritatea parla- 

constituționaî figurează Marea , mentarilor spanioli, țară în care 
Britanie, 58,9 la sută dintre eu- va fi organizat un referendum la 
roparlamentarii britanici pro- ’20 februarie, s-a declarat în fa- 
nunțându-se împotrivă, în timp voarea Constituției europene.

la sută, neînregistrându-se nici ce 1,4 la sută s-au abținut 
o abținere.

Majoritatea acestora sunt 
membri ai Partidului Democrați
lor Civici (ODS), principala for
mațiune de Opoziție din Cehia, 
fondată de președintele Vaclav 
Klaus, un cunoscut eurosceptic.

Pe locul al treilea în ceea ce 
privește respingerea textului

Oirectoc Comei Poener
Redactor ftf Adrian SUgean
Redactori: Viorica Roman, Valentin Neagu. Ina kircone, Ciprian Marinul, Clara Pâ>. Daniel I. lancu, Raluca 
towacu. Sanda Bocanic-u, loredana Leah, Mihaela Tămaj, Tibemj Stroia g
FotCHportac Traian Mano
Tehnoredactori: Codruta Goța, Atila Kurta. luliana Terța 
Corectori: Alice Negru, lulza Marinul

Abonamentul lunar la Cuvântul liber valorează
50.000 de lei plus taxe poștale șt se poate 

face prin intermediul factorilor poștali, la ofici
ile poștale din teritoriu sau la sediul redacției.
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IZ Principalul suspect al polițiștilor în 
s cazul tîlhăriei petrecute la Hunedoara 

asupra unui taximetrist din Deva este Eu
gen Dumbrăveanu, de 23 de ani, din 
Hunedoara. Amenințând cu un cuțit, tâl
harul i-a luat taximetristului un milion de 
lei și un telefon mobil. (V.N.)

0 Trupa de teatru a Colegiului Național 
„Aurel Vlaicu” din Orăștie va participa 
la Concursul Național „Mihai Eminescu” 
ce se va desfășura sâmbătă, 15 ia
nuarie, la Palatul Copiilor din București. 
Ei participă cu un spectacol de coregrafie 
și recitare, „Luceafărul". Evenimentul 
este organizat de ministerele culturii și 
educației cu prilejul comemorării poetu
lui național. (R.l.)

IACUVÂW ȘI CÂȘTIGI ÎN FIECARE VINERII
Ediția de VINERI a cotidianului Cuvântul liber îți pregătește un week-end de milioane: 
AFLĂ CUM POȚI CÂȘTIGA:
• Decupează și completează talonul de concurs publicat VINERI în ziar.
• Depune plicul în urnele speciale Cuvântul liber, din Deva, vineri, sâmbătă, duminică și luni 
sau la sediul redacției din Deva, Str. 22 Decembrie, nr.37 A.
• Poți să ne trimiți plicul prin poștă: Cuvântul liber, C.P. 3, Deva
• Extragerea norocoșilor câștigători va avea loc marți, 18 ianuarie 2005, la sediul redacției Cu
vântul liber.
• Numele câștigătorilor vor fi publicate în paginile ediției de miercuri, 19 ianuarie.

• 3 premii x
1.000.000 lei

Informații suplimentare se pot 
obține la telefon 0254-211.275.

TALON DE CONCURS - 14 ianuarie 2004

Nume . 
Prenume 
Adresă 
Telefon

CUVAfflUL
Tribunalul copiilor: o nouă instituție
Aici pot veni toți copiii cărora li se încalcă drepturile prevăzute de legislație

Sanda Bocaniciu
E-MAIL: sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Bibliotecă în 
popicărie

Cultura este domeniul cel mai puțin 
băgat în seamă și cel mai bun de pro
fanat. Cel puțin în județul nostru unde 
diriguitorii se fac că solicită ajutor, că el 
vine, că este de folos. Tocmai de aceea 
monumentele hunedorene sunt „model" 
pentru întreaga țară. Chiar pentru întrea
ga lume!... Tocmai de aceea instituțiile 
de cultură județene trebuie mutate de 
cine vrea unde vrea și din același motiv 
prin unele suflă crivățul.
^)amenii de cultură hunedoreni sunt 
numiți, în grupurile sus-puse, culturalnici, 
într-o reală ironie însă, la o adică, 
spațiile pe care le dețin aceștia sunt alese 
de instituții cu pretenții. Așa se aude, 
acum, prin buricul târgului, creând o 
alertă maximă în rândul celor care mai 
citesc sau scriu cărți, că s-a pregătit un 
atentat asupra Bibliotecii Județene „Ovid 
Densusianu". Directoarea instituției, Va
leria Stoian, spune că totul a fost pus la 
cale de Consiliul Județean care a 
„poruncit" la „municipiu" să cumpere un 
spațiu pentru viitorul sediu al bibliotecii. 
A și fost cumpărat.
Biblioteca „nu acceptă soluții provizorii" 
și nu s-ar muta nici în ruptul capului într- 
o fostă popicărie. Consiliul Județean este 
obligat să se mute. Dar de ce a ales toc
mai sediul bibliotecii!? Unii spun că pen
tru că este instituție de cultură, proaspăt 
renovată, și poate fi călcată în picioare 
nu doar de cititorii săi ci și de cei care 
pot da ordine în acest județ...

Raluca Iovescu, 
Sanda Bocaniciu

Deva - Această instituție a 
apărut la inițiativa secretaru
lui de stat al Autorității Na
ționale pentru Protecția Drep
turilor Copilului (ANPDC), 
Bogdan Adrian Panait: „în 
toate județele țării se vor în
ființa tribunale pentru copii.

Noi ne vom manifesta ca au
toritate doar când vom determi
na pedepsirea, chiar prin în
chisoare, a primei persoane care 
încalcă drepturile copilului”. 
Crearea unor instituții specifice 
pentru cauzele minorilor sunt, de 
altfel, prevăzute și de noua Lege 
a protecției copilului. în sarcina 
acestor tribunale se vor înscrie

țărăniștii „construiesc” un nou partid
Viitoarea formațiune politică exclude colaborarea cu PRM și PUR
Valentin Neagu
E-MAIL: valentin.neagu@informmedia.ro

Deva - Liderii țărăniștilor 
hunedoreni au avut deja 
câteva întâlniri cu șefii altor 
partide, având drept scop în
ființarea Partidului Popular 
Creștin Democrat.

în cadrul primei întâlniri cu 
ziariștii din acest an a lui Emil 
Danci și Nicolae Sîntibrean, pre
ședinte și, respectiv, secretar al 
PNȚCD Hunedoara, s-a insistat 
asupra a două aspecte. Primul 
a fost cel legat de demisia lideri

cazurile de copii abuzați fizic, tri
miși la cerșit, cei a căror părinți 
nu le respectă drepturile, etc.

Copiii pot semnala 
abuzurile asupra lor

Până la momentul înființării 
acestor instituții, minorii pot ape
la. prin intermediul unor numere 
speciale și gratuite de telefon, la 
instituțiile abilitate care funcțio
nează în prezent, legal. Acestea 
sunt Direcțiile pentru Protecția 
Copilului la care se poate apela 
prin telefon 98.98.98 și Direcțiile 
de Muncă, la care minorii abuzați 
pot ajunge cu un apel gratuit la 
numărul 986. Informația ne-a fost 
dată de directorul executiv al 
Fundației „Conexiuni” din Deva, 
Lenuța Angalita, care precizează 
că „există un Tribunal al Copiilor, 

lor hunedoreni după rezultatele 
slabe obținute la alegerile par
lamentare și prezidențiale, iar al 
doilea de „construcția” unui nou 
partid de nuanță creștin-demo- 
crată.

între altele, Danci a spus că 
„demisia mea din această func
ție ar fi cel mai simplu lucru. 
Dar aceasta înseamnă să întorc 
spatele și să dovedesc lașitate. 
Așa că voi merge înainte și voi 
lupta pentru afirmarea valorilor 
creștin - democrate”. Reamintim 
că înainte de alegeri președin
tele țărăniștilor hunedoreni a 
spus de mai multe ori că dacă

la București, și unul „pilot”, la 
Iași.” Recent protecția minorilor 
a fost revăzută și cuprinsă în noul 
pachet legislativ al Agenției Na

PNȚCD nu va obține 5 la sută 
din voturi și nu va intra în Par
lament, el va demisiona. Or, 
acum lucrurile s-au schimbat.

în privința celei de-a doua pro
bleme, s-a precizat încă de la înce
put că noul Partid Popular Creș
tin Democrat trebuie construit de 
oameni care cred în valorile creș
tin democrate. Prin realizarea lui 
se va produce o unificare a for
țelor creștin democrate într-un 
partid modern. Se preconizează 
că alături de țărăniști vor fi URR, 
Acțiunea Populară, Partidul Creș
tin Democrat și alte forțe politice 
de această orientare. 

ționale pentru Protecția Copilului, 
vehiculându-se apariția viitoare, 
în fiecare județ, a Tribunalelor 
pentru Copii.

Donație inedită
Deva (R.I.) - Inspectora

tul Școlar va distribui, în 
aceste zile, tuturor liceelor 
din județ două titluri de 
carte, provenite din donații. 
Cărțile „Culegere de sfaturi 
pentru un om de lume” și 
„Ocrotește-ți sănătatea, fe- 
rindu-te de droguri”, au 
fost donate de către reputa
tul chirurg Valeriu Popes
cu care a profesat mulți ani 
în Germania. „în fiecare li
ceu se vor găsi exemplare 
ale acestor cărți destinate 
activităților educative”, a 
declarat Sorin Todor, pur
tător de cuvânt al ISJ.

Bibliotecile sunt des
chise și sâmbăta între 
orele 9 -13.

Deva: Expoziția Figurilor 

de Ceară a Muzeului din 
Sankt-Petersburg. De
schisă la secția 
Științele Naturii, zilnic 
între orele 9-17.
Prețul unui bilet: 
40.000. Reduceri pen
tru grupuri și elevi, sol
dați și pensionari.

Orăștie: Muzeul de Etno
grafie și Artă populară 

Brad: Muzeul Aurului 

Sarmizegetusa: Muzeul 

de Arheologie 

Petroșani: Muzeul 

Mineritului

Case de Cultură

Casa de Cultură 

„Drăgan Muntean* De
va. Simpozion, astăzi, 
ora 12.00, în sala mică: 
„Mihai Eminescu și 
corifeii Școlii Ardelene”

Galerii do artă

Deva: „Forma”: Salonul 
de iarnă al artiștilor 
plastici hunedoreni - 
2005

Hunedoara: Expoziție de 

pictură „Aurel Nedel”

JttS
PATTERSON

Librăria „Marin Preda”, 
Piața Victoriei (fostă Gh. 
Lazăr), Deva:

• „Trandafirii sînt roșii”. 

Bestseller internațional 
scris de James Patter
son, unul 
dintre au
torii de 
forță ai 
thrillerului 

contem

poran, 
foarte apreciat de publi
cații de prestigiu pre
cum New York Times și 
Publishers Weekly.

• „Mă dau în vânt după 

cumpărături”. Autoarea, 
Sophie Kinsella, a scris

o serie de 

volume a 
căror ero
ină, Re
becca, a 
devenit la 
fel de în

drăgită ca Bridget Jones. 
Volumul prezentat face 
ravagii printre împătimiții 
modei. înglodată în da

torii, Rebecca se încurcă 

în note de plată dar, mai 
ales, în tot felul de min
ciuni pentru bănci.

VidBo/DVD

Magazin „Videonet* De
va. Deschis zilnic între

orele 11 și 23. închiri

ază casete și DVD-uri 
pe bază de C.l. sau B.l. 
pe perioade de 24, 48 
sau 72 de ore. Preț: 
caseta - 29.000 lei;
DVD-ul - 50.000 lei.

• „Hallboy” - Forțele în
tunericului s-au unit 

pentru a 
grăbi Apo- 

calipsa dar 
Hellboy luptă 
cu focul îm
potriva focu
lui. Filmul

Magazinul „CIP-Audio- 

Video-Film’ Deva. Cd-uri 

pentru toate gusturile.

este inspirat de renumi
ta carte „Calul Negru”.

• „Neveste 
perfecte ”-
Orașul Step- 
ford are un 
secret. Toate 

soțiile sunt 
prea perfecte 

și toți soții sunt prea 
fericiți. Această come- 
die-thriller este o re- 
ecranizare a unui film 
de suspans clasic, din 
1975.

Mudctt

Glnama

CINEMA Patria - Deva.

Ocean’s Twelve (Un
sprezece + una) - SUA. 
La trei ani după jefuirea 

proprietarului de cazino 
Terry Benedict, Danny

Ocean și banda lui s-au 
mai liniștit. Asta până 

când Benedict, însetat 
de răzbunare, îi con
tactează pe rând pe 
fiecare, somându-i să îi 
returneze ce au furat, 
plus dobânda; au la dis
poziție două săptămâni 
ca să scoată 190 de 

milioane de dolari, timp 

în care trebuie să se 

descurce cu tenacele 
agent Europol Isabel 
Lehiri, dar și cu un mis
terios rival în ale hoției, 
cunoscut sub numele 
de „The Night Fox”. Va 

reuși oare echipa lui 
Ocean să se concen
treze și să devină cea 

mai mare bandă de hoți 
din lume, sau va cădea 

victimă răzbunării lui 
Benedict? Distribuție:

Brad Pitt, Rusty Ryan, 
Catherine Zeta-Jones, 
George Clooney, Danny 

Ocean. Regia: Steven 
Soderbergh.
Reprezentații: 14 - 
20.01.2005, orele: 
14.00, 16.00, 18.00 și 
20.00.
Prețul biletului: 25.000 
- 35.000 lei.

Bazin

Bazin de îhot. Hune
doara. Zilnic: 10:00- 

22:00. Sâmbătă: 09:00- 
13:00; 14:30-22:00. Du
minică: 09:00-14:00 
Costuri: adulți - 60.000 

lei; copii, studenți, mili
tari - 30.000 lei; taxă de 
inițiere înot - 500.000 

lei/10 ore; abonament 
bazin/lună-700.000; 

abonament bazin și sa- 
ună/lună -1 .000.000 lei; 

sală de fitness - 30.000 
lei/oră; sală de fitness - 
300.000lei/lună, cosme
tică, coafură, masaj - 
100.000 lei/40min. - 
200.000 lei/oră

Clubul ZINC - în incinta 

Hotelului Deva, DJ Collin 

& Mc Shatzy vă prezintă 
Fever Night. Distracție 

garantată, atmosferă in
cendiară și multe sur
prize. Rezervări la tele
foanele: 0723-121382 

sau 0722-499914.

Restaurantul TIPROM vă 

ivită în fiecare seară să 

petreceți alături de for
mația ACTIV din Orăștie, 
începând cu ora 21.00. 
Rezervări puteți face la 

numerele de telefon 
0254-241048 sau 
0740-089255.

Clubul Tequilla. Sâmbătă 

un program de excepție. 
Sunteți așteptați la party 
începând cu ora 18.00.

Clubul No Name vă 

oferă, începând cu orele 

20.00, un program spe
cial. Rezervări la 

numărul de telefon 
0724-883500.

Soto Club din Simeria 

vă garantează buna dis
poziție. Rezervări și in
formații la numărul de 

telefon 0254-263615.

Piitii

PARÂNG - zăpada: 30 

cm, temperatura: 0°C

• Pârtia „B”: dificultate:

mare, lungime: 900 m,' j 
dif. de nivel: 450 m, ! 
telescaun. _____ !

• Stima: dificultate:
mare, lungime: 1.000 

m, dif. de nivel: 250 m, 
telescaun. _______
• Poenița: dificultate: 
mare, lungime: 2.505
m, dif. de nivel: 800 m ‘ j 

telescaun. *—
STRAJA __
• Comexlm: dificultate:
ușor, lungime: 650 m,__
dif. de nivel: 145 m __
• Platoul Soarelui: dificu

tate: ușor, lungime: 700__ I
m, dif. de nivel: 51 m
• Slalom special: difi ___

cultate: greu, lungime: 
519 m, dif. de nivel: 

163 m
Program: 9:00 - 16:00' 

Tarife urcare: 25.000 —•j 
Informații: Centrul de I__ J
formare Turistică

Petroșani, tel/fax 025 

542771 sau 0722- 

401720

mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro
mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
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REMEMBER
2004 - A murit Felicia Meleșcanu, cunoscut om 

de televiziune (n. 27.05.1941)

1953 - S-a născut Victor Socaciu, solist vocal 

foIR-pop, instrumentist

1819 - S-a născut poetul Dimitrie Bolintineanu 

(m.20.08.1872)

1957 - A murit actorul Humphrey Bogart (n 

25.12.1899)

1794 - Elizabeth Hog Bennet a devenit prima fe

meie din SUA care a născut prin cezariană

1932 - S-a născut actrița Anderson Harriet

Mijloc de transport cu un cal putere și 
sursă proprie de încălzire.

(Foto: Traian Mânu)
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21 mart.-20 apr.________________________________
încăpățânarea de care ați dat dovadă în nenu
mărate rânduri v-a creat dușmani.

2:1 apr.-20 mal ______ ________________
Blândețea gestului și o oarecare nonșalanță vă 
opresc de la reacții necugetate, deși sunteți ten
tat să vă Judecați mai aspru rolul din familie.

21 mal-20lun.___________________________________
Ziua se anunță încărcată, așa că ar trebui să 
vă sMiliți lista priorităților. E posibil să vă ocu
pați de problemele partenerului de viață.

21 lun.-20 Iul.__________________ ;_____ _________
Astrele vă ajută să luați o decizie importantă pen
tru viitorul familiei. Nu ascultați prea mult de 
cei din Jur șl bazați-vă pe intuiție.

21 iul.-20 aug. __ _____________________________
Vă deranjează că cineva vă vorbește de rău în 
fața unei persoane influente ca aă vă pună într- 
0 lumină proastă. Sunteți decis să acționați.

21 aug.L2D sept._________________________________
Ar fi bine să vă revizuiți puțin atitudinea față de 
o persoană mai tânără din familie. Dragostea de
clarată doar prin cuvinte e Indiferență deghizată.

21 sept--20 oct, ____ ____________________
Prezența dv de spirit e năucitoare astăzi. Finan
ciar, nu aveți puterea să câștigați sumele nece- 
sare în familie. Nu vă împrumutați!

21 oct.-20 nov.________________________________
Pe cât posibil evitați să vă implicați In activități 
riscante. De asemenea, gândiți-vă de două ori 
înainte de a spune sau de a face ceva.

21 nov.-20 dec. _
Intuiția vă va ajuta să scăpați dintr-o situație care 
se va dovedi mai mult decât neplăcută. Veți fi 
nemulțumit dacă se ignoră ceea ce propuneți.

Energie electrică:
Sunt programate întreruperi în furnizarea 
energiei electrice.
08.30-15.00 Deva, Al. Patriei, bl. E2

Gaz:
Se întrerupe furnizarea gazului metan în 
Deva.
09.00-12.00 Bd. Decebal, bl.23, sc. G
09.00-15.00 Al. Păcii, bl. A2, sc. I și II

Bd. N, Bălcescu, bl. C, sc. IV

Apă:
Nu se întrerupe furnizarea apei în Deva.

Soluția integramei din nu
mărul precedent: F - H - 
ARȚAR - AURA - ASI - S 
- F - I - IACI - PALTIN - 
AN - GAIE - ORA - FIR - 
PLOP - U - ILEU - EC - 
SACA - PANA - LENT - TIS 
-DU - TOBA - T - NA - 
NR - CA - MESTEACĂN - 
TAP - DUZI

7:00 Jurnalul TVR. Sport. 630 în gura presei 5:30 Poveștiri adevărate (re
luare)

6:00 Pădurea blestemată

7:00 Maria Bonita

21 dec.-20 lan.________________________
Cineva în vârstă vă aduce vești de la rude din 
străinătate. La serviciu toată lumea e ou ochii 
pe dv din cauza unor propuneri pe oare le-ați făcut.

21 lan.-20 febr. ____ ■_____________ __ ________________

S-ar putea să avați & discuție ta contradictoriu 
cu o femele pentru bani. Ar fi Indicat să vă 
păstrați calmul și să nu ridicați tonul.

_ 2:L febi. 20 mart_________ ___________________
MWta» Sunteți intr-o foarte bună dispoziție azi. Farmecul 

personal vă ajută să rezolvați o situație ten
sionată pe cale diplomatică.

Meteo
7:45 Agenția 2 fără un sfert 

Informații, sfaturi, co
mentarii și umor

8:45 Desene animate: YU- 
0GI-OH

9:15 Corect Prezintă Ruxan- 
dra Gheorghe

920 Cinci minute de cultu
ră. Emisiune culturală

930 Teleshopping 
10:00 Avanpremieră 
10:10 Nevastă-mea si copiii 

0mei

11:00 Portul miracolelor 
11:55 Euro-Dispec 
12:00 Garantat 100% 
13:00 Spectacolul lumii 
13:30 Desene animate: Famil-

Qia lepurilă
14:00 Jurnalul TVR. Sport. 
1430 Teleshopping 
15:00 Tribuna partidelor par

lamentare
15:30 România politică 
16.00 Nu suntem îngerii (II)

13 (comedie, Italia, 1996) 
ITM Viața cu Bonnie 
8:10 Interes general 
9:00 Jurnalul TVR. Sport.

(tOO Stele de ...5 stele.
Ediție specială de Sfân
tul Ion. Prezintă: Geani- 
na Corondan si Cosmin 
Cemat. Regia Tudor 
Mărăscu. Realizator 
loan Duma

I HO CSI - Investigații. Cu: 
0Geanina Corondan și 

Cosmin Cernat
!:00 Nu vreau să trăiesc din 

amintiri. Un film drspre 
Nikita Mihalkov

fdO Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

40 Satyricon (dramă, Italia, 
131969) Cu: Martin Potter, 

Hiram Keller, Max Born. 
Satiricon este creația 
cea mai decadentă și 
cea mai nedisciplinată a 
unuia dintre cei mai 
mari regizori din toate * 
timpurile, Federico Felli
ni

10 Felicity 
00 Jurnalul TVR. Sport

7:00 Știrile ProTv Ce se- 
ntâmplă, doctore ?

9:10 Omul care aduce 

cartea. Cu: Dan C.
Mihăilescu

9:15 Tânăr ți neliniștit. Cu: 
El Eric Braeden, Joshua 

Monow, Laureen Beli, 
Doug Davidson

1030 Doctoral
0 de suflete 

11:45 Numai unchi
0să nu fiii

13:00 Știrile PRO TV. Sport.
Meteo

1345 Insecte ucigașe
13 (acțiune, SUA, 1998) 

Cu: Josie Bissett, John 
Corbett, Stan Kirsch, 
Seth Peterson, Bradley 
Whitford.

16:00 Tânăr și neliniștit Cu: 
gEric Braeden, Joshua 

Monow, Laureen Beli, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 
Nicole Thomas Scott

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Teo Cu teo Trandafir 
19.00 Știrile ProTv. Sport.

Vremea

7:00 Obervator. Cu: Sanda 
Nicola

8:00 Vrvere- A trăi cu pasi- 
0 une (Italia, 2002). Cu: 

Edoardo Costa, Giorgio 
Ginex, Edoardo Velo, 
Giuditta Saltarini, Loren
zo Ciompi, Donatella 
Pompadur, Elisabeta De 
Palo

9:00 Seaquest 
10:00 în gura presei 

10:30 Sue Thomas 
1130 Concurs interactiv 
1230 Benny Hill. Emisiune de

0 divertisment
13:00 Observator. Cu: Simona 

Gheorghe
13:45 Film artistic 
16:00 Observator 
16:45 9595 - Te învață ce să 

fad
1745 Vivere- A trăi cu pasi- 

Sune (Italia, 2002). Cu: 

Edoardo Costa, Giorgio 
Ginex, Edoardo Velo, 
Giuditta Saltarini

18:53 Sport Meteo 
19:00 Observator. Sport. Me

teo

S (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. 

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

1430 Pisica sălbatică. Cu: 
SMarlene Favela

1545 Pădurea blestemată. 
1730 Poveștiri adevărate - 

emisiune cu povești 
reale despre viață, 
prezentată de Lucian 
Viziru

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

0Lisazo, Dolores Heredia, 
Manolo Cardona, Ana 
de la Reguera, Carlos 
Torres Tonijja, Arturo 
Rios

20:15 Misiune pentru
1’președinte (acțiune, 

SUA, 2000) Cu: Chuck 
Norris, Dylan Neal, Jen
nifer Tung, Ralph 
Waite, Stuart Whitman. 
Un agent secret perso
nal al președintelui 
SUA (Chuck Norris) tre
buie să găsească o cale 
discretă pentru a evita 
implicarea Casei Albe 
într-o serie riscantă de 
misiuni militare foarte 
periculoase.

2235 Pisidle ucigașe (horror, 
ijlSUA, 1991)

0H0 Furia (acțiune, SUA, 
Q1996) Cu: Gary 

Daniels, Kenneth Tigar, 
Fiona Hutchison, Jillian 
McWhirter, Peter Ja
son. Un grup de 
cetățeni americani de 
origine hispanică sunt 
supuși unor experiențe 
medicale.

2tt00 Salvați Soldatul Ryan
'3 (război, SUA, 1998) Cu: 

Tom Hanks, Tom Size
more, Edward Bums, 
Barty Pepper. în cel de
al doilea Război Mondi
al se descoperă că trei 
dintre soldați! uciși erau 
frați.

2345 Fidelitate (dramă, co-
13 prod., 1999) Cu: Joseph 

Fiennes, Ray Liotta, 
Gretchen Mol, Vincent 
Laresca. Cronologic, 
povestea filmului începe 
în Miami, în anii '70, cu 
triunghiul conjugal for
mat din amantul su
perb, soția îndrăgostită 
de pahar și soțul politi
cian, îndrăgostit de 
corupție. Cei doi amanți 
se bucură de câteva 
momente de fericire ex
tramarital,

130 Concurs interactiv 
230 Observator. Sport

20:00 Numai iubirea. Cu: Co-
13rina Dănilă, Alexandra 

Papadopol, Oana Zăvo- 
ranu, Bianca Neagu, 
lurie Darie, Anca Pan- 
drea, Vlad Rădescu, To
re Vasilescu

21."00 Prizoniera. Cu: Gabriela
0Spanic, Gabriel Porras, 

Ricardo Dalmacci, 
gabriela Roel, Zully 
Montero, Diana, Qui
jano, Julie Gilberty 

22:00 Ciocolată cu piper. Cu:
0Murilo Benfcio, Mari

ana Ximenes, Marcello 
Novaes, Osmar Prado, 
Lilia Cabral, Priscila 
Fantin

23:00 Extravaganta Anasta-
0sla. Cu: Norkis Batista, 

Juan Pablo Raba, 
Kiara, Hilda Abrahamz, 
Dora Mazzone, Saul 
Marin, Luciano 
D'Alessandro, Crisol 
Caraba I

8:00 Teleshopping
830 Bugetul meu 
9:00 Rebelii (reluare) 

10:00 Tonomatul DP 2. Emi
siune de divertisment cu 
știri din lumea muzicală, ; 
invitați în platou, dedi
cații și mesaje în direct 
prin SMS

1130 Cinci minute de cultură 
1145 Pasiuni 
12:40 Euro-Dispecer 
1245 Magazinul studiourilor 

teritoriale: TVR Craiova 
1330 Teleshopping 
14:00 Desene animate 
14:30 Desene animate Școala
□ micilor vrăjitoare 

15:00 împreună îri Europa 

Magazin interetnic 
16:00 Sâmburele de adevăr 
16:30 Cina minute de cultură 
1645 Jurnalul TVR. Sport. ’ 
17:00 Rebelii 
17:55 Euro Dispecer 
18:00 Jurnalul Euronews pen

tru România 
18:15 Cina minute de cultură 
1830 Auto club 
19:00 Maria Bonita

2MM Dragul de Raymond 
2030 D în țara faraonilor 

21.-00 NBA Action 
21:30 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
22:00 Jurnalul Euronews pen

tru România
22:15 D'ale Iu' Mitică Cu: 

Mitică Popescu. Arsura 
de gradul zero - Florin 
Marinescu din Puroinica 
a luat în urmă cu un an 
mașina de pompieri a 
primăriei și a ascuns-o 
în curtea cumnatului 
său refuzând s-o dea 
înapoi.

23:15 Pasărea spin Dramă,
0 ecranizarea romanului 

omonim al lui Colleen 
McCullough.

0:10 Vizitatorul Cu: John 

0 Corbett, Grand L. Bush, 
Leon Rippy. în urmă cu 

50 de ani, Adam 
MacArthur a dispărut în 
Triunghiul Bermudelor

7:00 Teleshoping 
7:30 Viteză maximă 
8:00 Dragoste și putere 
830 Sunset Beach 
930 Roseanne Cu:

0Roseanne, John Good
man, Laurie Metcalf, 
Sara Gilbert Roseanne 
este povestea unei 
familii din clasa de mi
jloc, care se confruntă 
cu probleme esențiale 
ale vieții: căsnicia, copi
ii, banii și socrii 

10:00 Kensky Show 
10:55 Clip Art 
11:00 Monica 
12:00 Sport, dietă 

și o vedetă 
1230 Teleshopping 
12:55 Bani la greu 
1325 Roseanne 
13:50 Teleshopping 
14:25 Sunset Beach 
15:20 Focus. Sport. Meteo 
15:25 Dragoste și putere. 
15:50 Camera de râs 
1630 Irezistibilii 
16:50 Kensky Show 
18:00 Focus. Sport. Meteo. 
19:00 Monica.

20:00 Totul pentru tine Cu: 
Andreea Raicu. Andreea 
Raicu va poate ajuta să 
vă împliniți aproape 
orice vis, cu condiția ca 
o persoană dragă vouă 
să fie în stare să se sac
rifice făcând ceva ce nu 
ar face pentru altcineva 
sau nici pentru un mil
ion de dolari

22:00 Polițistul din Beverty
HHills 2 (acțiune, SUA, 

1984) Cu: Eddie Mur
phy, Judge Reinhold, 
John Ashton, Lisa Eil- 
bacher. Regia: Martin 
Brest. In 1984, Beverly ' 

Hills Cop a fost comedia 
cu cele mai mari 
încasări până la acea 
dată, fiind desemnat Fa
vorite Motion Picture la 
premiile Peoples's 
Choice

0:00 Păcate blestemate 
•si (thriller erotic, SUA)

8:00 înapoi pe Pământ

H (comedie, SUA, 2001)
930 Imperiul Soarelui 

(dramă, SUA, 1987) Cu: 
Christian Bale, John 
Malkovich, Miranda 
Richardson, Nigel 
Havers

12KX) Maestrul deghizărilor
13 (comedie, SUA, 

2002)
13:20 Mansfield Park (dramă, 

0 Marea Britanie, 1999)
15.15 Scor final (thriller, SUA,

13 2001) Cu: Robert De
Niro, Edward Norton, 
Angela Bassett, Marlon 
Brando, Gary Fanner.

17:25 Joey
18:00 înapoi pe Pământ 

0 (comedie, SUA, 2001)
19.30 Cinema, dnema, dne- 

ma
20:00 Darkness Falls (horror, 

H SUA, 2003) Cu: Chaney 
Kley, Emma Caulfield, 
Lee Connie.

2130 Joc în doi (comedie, ro- 
Qmantică, SUA, 2001) 

23:00 Vânătoarea (thriller, 
0 germania, 2002)

0:35 Totul despre sex 
1.10 Atentatul (suspans, 

SUA, 2002) Cu: Wesley 
Snipes, Linda Fiorentino, 
Oliver Platt.

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 joi

20.00 Știrile TELE 7 Deva
20.10 Chestiunea hunedore- 

ană
21.00 Publicitate
21.05 Week-end TELE 7

12.15 Providence
13.15 Numai dragoste II (relu

are)
15.00 Trei generații (dramă, 

SUA; 2004)
16.45 Colindă de Crăciun 

(dramă, SUA, 1999)
18.30 întoarcere în grădina 

j secretă (fantastic, co- 
prod., 2000)

20.15 Crimă fără condamnare 
(suspans, SUA, 2004). 
Christine Bennett este 
o fostă călugăriță care 
părăsește viața mona
hală pentru una mod
ernă.

22.00 Brigada de poliție (s).
23.00 O femeie dificilă (III, IV) 

/dramă, Australia)

î

13:00 Reluare Biatlon: Cupa 
Mondială 1345 Live Raliuri: 
Raliul Dakar Etapa a paispreze
cea 14:00 Liver Schi Alpin: Cu
pa Mondială 15:15 Live Biat
lon: Cupa Mondială, la Ruh
polding, Germania Feminin, 
sprint 1645 Decalat Săraturi cu 
Schiurile: Cupa Mondială, la 
Kulm/Bad Mittendorf, Austria 
Calificări 1745 Live Raliuri: Ral
iul Dakar Etapa a paisprezecea 
18:00 Decalat Tenis: Turneul 21.00 Confruntarea fiarelor 

22.00 Campionatul Mondial ai 
constructorilor de 
mașini

23.00 Curse
00.00 Motociclete americane, 

liXX. - *>

14.00 Omul ghețurilor. Pe 
urmele ucigașului 

15.00 Paradisul rechinilor 
16.00 Apocalipse ale anti

chității
17.00 Câmpuri de bătălie
18.00 Aventuri la pescuit cu 

Rex Hunt
1830 Cu undița la drum 
19.00 Mașini extreme 
20.00 Vânătorii de mituri

5

3!

feminin de la Sydney, Australia 
Semifinale 19:00 Reportaje Fot
bal: Top 24 1930 Rezumat 
Biatlon: Cupa Mondială 21:00 
Live Fotbal: Cupa Efes Pilsen 
23:00 Reluare Fotbal: Tnn 7d
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0 Pentru 2005, medicamentele gratuite 
și compensate se vor găsi pe trei liste 
și vor avea un indice de compensare pe 
nouă niveluri. Primul vizează un nivel mai 
ridicat de compensare, probabil 80-90% 
și va cuprinde medicamentele ele
mentare pentru bolile de bază. Al doilea, 
cu o compensare mai redusă, va 
cuprinde Drodusele scumpe, cele apărute 
mai recent și de ultimă generație. (LJ.)

0 Societățile de asigurări trebuie să-și 
majoreze capitaltil, până la 30 iunie 
2005, la un nivel de 40 de miliarde lei, 
Tn cazul asigurărilor generale, excluzând 
polițele obligatorii, 65 de miliarde de lei 
pentru toate categoriile de asigurări ge
nerale și 60 de miliarde lei în cazul 
polițelor de viață. (C.P.)

li■ 1

Rovinietele se
Deva (V.N.) - începând de 

luni, 17 ianuarie a.c., con
travaloarea rovinietelor 
necesare autovehiculelor 
pentru utilizarea rețele! de 
drumuri naționale se va în
casa și la cele 40 de sucur
sale județene și la șase 
agenții din București.

Pentru eliberarea rovinietei, 
persoanele fizice au nevoie de 
cetificatul de Înmatriculare sau 
cartea de identitate a vehiculu
lui in original sau in copie. 
“ Persoanele juridice vor 
prezenta intr-un tabel centra
lizator datele de identificare ale 
tuturor autovehiculelor din par-

Accizele se vor majora drastic
Ca de obicei, sunt vizate taxele la tutun, alcool și carburanți

X

Clara PAs
EMAIL: clara.pasOinforrrtmedia.râ

București - în acest an se 
vor opera majorări de accize 
la produsele din tutun, la al
cool și la băuturile alcoolice 
distilate, la benzină și mo
torină.

Până la 1 iulie, accizele la

găsesc șl la CEC
cui auto. Acesta va fi semnat de 
reprezentanții legali ai firmei 
respective.

Pentru că tariful rovinietei 
este stabilit in euro, achitarea 
taxei se va face în lei, la cursul 
de schimb comunicat de Banca 
Națională a României, valabil 
pentru ultima zi din luna ante
rioară plății.

In ftîncție de solicitări și de 
posibilitatea tehnică a Com
paniei Naționale de Autostrăzi 
și Drumuri Naționale din Româ
nia (ONADNR), CEC va pune 
la dispoziție pentru cumpărarea 
rovinietei rețeaua teritorială de 
unități.

țigarete vor crește cu 18,1%, ast
fel încât un pachet de țigări va 
costa cu 710 lei mai mult. De 
asemenea, accizele la alcool și la 
băuturile alcoolice și distilate 
vor crește cu 46%.

în prezent, acciza pentru un 
hectolitru de alcool pur este 280 
de euro, aproximativ 10,8 mi
lioane de lei. De la 1 iulie,

Amenzi pentru neachltarea taxei de dram
Deva (LJ.) - Cei care nu-și 

vor achita taxa de drum 
prevăzută prin lege, până la 15 
ianuarie a.c., se vor alege cu 
amenzi usturătoare. Posesorul 
unui autovehicul cu masă to
tală maximă autorizată mai 
mare de 12 tone și cu mini
mum 4 axe, în cazul în care 
nu-și achită taxa de drum, 
riscă o amendă cuprinsă între 
45 de milioane și 70 de mi
lioane de lei. Pentru autove
hiculul cu masa mai mare de 
12 tone și cu maximum trei 
axe, amenda este cuprinsă în
tre 35 milioane și 50 milioane

nivelul va fi de 410 euro, care 
înseamnă la cursul actual 15,8 
.milioane de lei. Celelalte ma
jorări se vor opera până la data 
de 31 decembrie a.c.

Cea mai consistentă creștere, 
cu excepția alcoolului, se va în
registra la acciza pe tutunul des
tinat rulării In țigarete, 41%. Ac
cizele pentru țigările de foi și 
pentru tutunul destinat filmatu
lui vor crește cu 11%.

în ceea ce privește uleiurile 
minerale, creșterea cea mai im
portantă va avea loc la motori
na utilizată drept carburant au
to, 9,1%. La 1.000 litri, acciza va 
fi de 226 de euro, față de 207, cât 
reprezintă în acest moment. 
Noul nivel al accizei va face ca 
prețul motorinei să crească în 
medie cu 800 de lei.

Accizele la benzina cu plumb 
și la cea fără plumb se vor ma
jora cu 2,2%, respectiv 2,9%. Ac
ciza la benzina cu plumb va fi 
de 326 de euro pentru 1.000 de 
litri, iar la cea fără plumb - de 
280 de euro. Urmare a acestor 
majorări, prețul litrului de ben
zină va crește în medie cu 300- 
400 de lei. 

de lei. Pentru cele cu masa 
maximă între 7 și 12 tone, 
amenda este între 25 și 40 mi
lioane de lei, iar în cazul celor 
între 3,5 tone și 7 tone, 
sancțiunea este de la 15 la 25 
milioane de lei. în cazul au
toturismelor utilitare cu o 
masă maximă admisă cuprin
să între 0 si 3,5 tone, amenda 
este de la 3 la 15 milioane de 
lei. Pentru autobuze fără rovi- 
gnetă amenda este de la 30 la 
45 milioane de lei, pentru mi- 
crobuzede la 15 la 25 milioane 
de lei, iar pentru autoturisme 
între 3 și 4,5 milioane de lei.

Marcel Socd, 
director 
AJOFM

Bursele locurilor 
de munca

Deva (LJ.) - Agenția 
Județeană pentru Ocuparea 
Forței de Muncă Hune

doara va 
organiza in 
, acest an
șapte burse 
ale locu
rilor de 
muncă. 
Prima va 
avea loc lai 
4 martie - 
bursa

locurilor de muncă pentru 
femei; 1 aprilie - bursa 
generală a locurilor de 
muncă; 22 aprilie - bursa 
locurilor de. muncă pentru 
persoanele de etnie rromă; 
13 mai - bursa locurilor de 
muncă pentru persoane cu 
handicap; 17 iunie - bursa 
locurilor de muncă specia
lizate pe domenii de activi
tate; 23 septembrie - bursa 
locurilor de muncă pentru 
absolvenți; 14 octombrie - 
bursa locurilor de muncă 
pentru persoanele cu vârste 
de peste 45 de ani.

Herdan Exchange
Star Exchange12’ _ 1 <•;

PRINCIPALELE COT AȚII
Societatea Preț Variate

închidere
. - • ' * (lei/acț) (%)

1. SNPPETROM oprit
2. SIF1 BANATCRIȘANA 9750 +2,83
3. TLV . 11400 +4,59
4. BRD 45800 +4,33
6. IMPACT 6550 +8,15
6. AZOMUREȘ 4300 +1,18
7. ANTIBIOTICE IAȘI 6600 +154

•8. ROMPETROL RAFINARE (RRC) 1060 +3,92
9. HABER 5000 -0#

10. BCCARPATICĂ 5600 +0,90
11. DECEBAL DEVA ', 223 -8,98

RubftoS tMUzrtS SVM IFB RNWEST SA, DEVA.MJul
DWâtal, M. A parter (lângă QUASAR), tel;: 321277.

Alcoolul șl tutunul vor deveni produse de lux.

-

23.500 25.500
23.500 25.500

53.000 55.500
53.000 55.500

37.800 38.150 28.200 28.800
37.500 38.200 , 28.000 29.000

24.420 25.010

Cursul de referință al Băncii Naționale a României în 14 Ianuarie 2005
Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian forint

BNR 38.179 28.868 54.436 24.669 155
s

Valutâ euro dolar liră sterlină franc elvețian forint
C v JL-... .W' .........;...c .. .. V- fț

BancPost 37.900 38.500 28.600 29.200 53.900 54.500 24.500 24.700 150 158
BRD 37.650 38.500 28.370 29.190 53.390 55.040 24.200 25.000 , ■ 146 159
Banca Transilvania 37.800 38.300 28.504 29.004 53.931 54,731 24.414 24.814 151 156
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Daniel I. Iancu
E-MAIL' danlBl.lancuClnfoemmedla.ro

Orăștie - După mai bine 
de șase luni de la alegerile 
locale, problemele rămân 
aceleași. Curățenia și or
dinea din centrul localității 
contrastează puternic cu 
delăsarea și mizeria din 
zonele limitrofe.

4

El Polițiștii din Hațeg efectuează cerce
tări pentru a se lua măsurile legate pri
vind un bătrân de 74 de ani din locali
tate. Ne referim la loan D., care a fost 
găsit spânzurat în garajul său. (V.N.)

Tiberiu Stroia
EMAIL: tibenu.strolaWnformmedia.ro

Orâștia, localitatea dintre
dona realități
între curățenia centrului și mizeria, perife :ei 

urmă de urbanism și aduc mai 
degrabă a ulițe sătești; unele blo
curi parcă stau să se prăbușească; 
case veehi, cu valoare de patri- 
moniu, sunt lăsate în continuare 
în părăsire; eterna problemă a 
Canalului Morii pare că nu-și va 
găsi niciodată rezolvarea. lai* enu
merarea ar putea continua.

Și totuși, în campania electo
rală s-au promis multe. Unele as
pecte s-au rezolvat. Altele mai 
așteaptă încă. Cel mai grav e că 
multe dintre aceste lucruri și-ar 
putea găsi o rezolvare cât de cât 
acceptabilă și pentru locuitorii 
din cartierele - ce aduc mai mult 
a ghetouri - Pricazului și Mu
reșului, unde trebuie să ocolești 
mormane de gunoaie și gropi. 0 Imagine rurală în pUn centrul municipiului Orășt i.

A Revoluționara! 
^K. Ion

După două mandate prezidențiale (care 
în realitate au fost trei), președintele Ilies
cu s-a văzut nevoit să-și agațe-n cui scep
trul de șef al statului. Și probabil că a 
făcut acest gest cu nostalgia.vremurilor 
apuse când funcția de președinte era va
labilă pe viață. Sau pe moarte... prin îm
pușcare.
Și pentru că nu mai putea fi președinte 
pe viață, bunicuța de la Cotroceni s-a 
gândit să fie revoluționar până la moarte. 
Așa că, în ultimele zile de domnie a emis 
un decret prezidențial prin care s-a au
tointitulat „luptător remarcat prin fapte 
deosebite,,. Iar alături de el a mai trecut 
pe listă alți 1266 de camarazi de front. 
Care, potrivit legii, vor beneficia de 
diferite privilegii.
Toate bune și frumoase, numai că decre
tul cu pricina nu a fost contrasemnat de 
primul ministru, pe vremea aceea, Adrian 
Năstase. în această situație, certificatul de 
revoluționar cu merite deosebite, pe care 
Iliescu și l-a acordat, nu este valabil. 
N u putem ști încă ce motive o fi avut 
Năstase să nu contrasemneze lista cu vaj
nicii revoluționari. Cine știe, s-o fi speriat 
de declarațiile lui Băsescu care a susținut 
că va scoate la iveală adevărul despre 
Revoluția din 1989. Și probabil că nu a 
dorit șă.fig pl^ ce lovitură
de sfiit?' " ./*'

Nu trebuie să cauți prea mult 
și nici să te îndepărtezi prea tare 
de centrul îngrijit al Orăștiei pen
tru a cunoaște o , altă față a lo
calității, ferită de privirile vizi
tatorilor din centru. Străzile și 
ideile asfaltate cu zeci de ani în 
urmă și-au pierdut aproape orice

Multe lucruri s-au îm
bunătățit în ultima 
perioadă și aceasta numai 

datorită implicării dom
nului primar. Suntem 
mulțumiți de activitatea 
primarului și așteptăm pe 
mai departe și alte acți
uni care să aibă efect 
benefic asupra orașului. 
Mihaela Tămaș, 
ÎNVĂȚĂTOARE, ORĂȘTIE

In ultimele luni 
văzut deștul de multe 
schimbări în bine ale 

orașului. Administrația ' 
publică din Orăștie, In 
frunte cu primând s-au 
implicat, iar rezultatele 
sunt vizibile. Șuntem

Cornelia Qosma, 
Pensionară, Orăștie

ul este mult mai 
Urat decât era 

înainte și acesta este 
primul lucru pe care un 
vizitator îl remarcă la 
trecerea lui, prin oraș. 
Este foarte bine pentru 
moment și sper să mai 
fte A alte W&bătft 
bWbisentnr oraș.
Imn Miuuț, 
Pensionar, Orăștie

Anul acesta, pentru 
prima dati sărbăto
rile de iarnă au fost în

tâmpinate cu destul de 
mult fast și în Orăștie. 
Este foarte frumos să 
vezi orașul împodobit și 
curat pentru că abia 
atunci îți dai seama în

ste imb 
tul că c 

mult mai curat, 
lucru nu ar fl |L 
bil fără implicarea ist 
ministrației publica. 
Spațiile verzi surit 
mai bine întreținute și.n 
cred că este un progres

I

Vera, 
ElEvÎ, OflățTIE

Amna, 
Euvi, OrAștie

Gunoaie In spatele blocurilor.Gunoaiele din Canalul Morii. Clădire Istorici în ruină.

HUNEDOARA

• Farmacia „Energofarm”, non-stop, 
str. George Enespu, nr. 14, telefon 
717659

PETROȘANI
• Farmacia .Piață’, non-stop, str. 
Avram lancu, nr. 5

Averea ministrului Barbu
Deva (D.I.) - Ministrul Muncii, Solidari

tății Sociale și Familiei, bunedoreanul Ghe
orghe Barbu, deține terenuri, însumând 
câteva hectare, și locuințe, dar și economii 
în lei și valută. Ministrul Barbu are în pro
prietate trei terenuri agricole cu o suprafață 
totală de 7,25 ha și un teren forestier de 
0,225 ha, dar și două terenuri intravilane de 
1,04 ha. Mai are două apartamente, o casă 
de locuit și o jumătate dintr-o altă locuință, 
în declarația sa de avere se precizează că 
terenurile și casele de locuit reprezintă moș
teniri sau donații, cu excepția unși supra
fețe de 0,45ha, care a fost cumpărată. Mi
nistrul este proprietarul unui autoturism 
Dacia 1310 fabricat în 1991, pe care l-a achi
ziționat în același an. Totodată, ministrul 
deține economii în lei (depozit, cont curent 
și certificate de trezorerie) totalizând 
jumătate de miliard de lei, precum și un de
pozit in valută de 14.000 de euro.

El Trei Indivizi din Vulcan au pătruns în 
luna decembrie prin efracție în trei ma
gazine din localitate de unde au furat 
bunuri în valoare de 53,4 milioane de 
lei. Este vorba de Gheorghe T., 24 de 
ani, Gheza K., 21 de ani, $1 Alexandru 
H., 21 de ani, toți cu anfișgedente pe
nale. Au fost reținuți, iar acum sunt cer
cetați de polițiști. (V.N.)

ImwMENJOI
■ Farmacii de serviciu^

Unul <Hn blocurito
,. ! ' '--f

Cabinet medical indMduat STDMATO, 
dr. Dumitra Gudea, Călări, Str. Inde
pendenței, 18A, telefon 731509
Cabinet Stomatologe, dr. CMș Matei, 
dr. CrSdunel AdMMtona, Hunedoara, 
str. Avram lancu, rir. 9, tel. 0744- 
556016 ■
Cabinet Chkug» MartofedalĂ, dr. Zu- 
berecz Richanl, Hunedoara, Piața
Ellberârll, nr. 5, telefon 717686

Cabinet dr. «dea Eugenia,
Str. 1 Mai, nr. 1, telefon 242

« Consiliul Județean Haan 
Nu are program de audiențe.

• IPJ Hunedoara: .
Nd are program de audiențe

RoMMca Stomatologie Deva, str. M. 
Kogălnlceanu, zilnic 8-20

• Farmacia „Tacoml - HumanKas li", 
str. Aleea Transilvaniei, bl. 7, telefon 
211949

DEVA

• Farmacia nr. 1 „Remedia*, non-stop,
Piața Victoriei, nr. 29, telefoane:
211616, 224488 _______________

• Farmacia .Green Una’, non-stop, Bd. 
Republicii, nr. 8, telefon 748199 

Farmacia .Arnica", str. George Enes- 
cu, nr. 7, telefon 713045

BRAD

• Farmacia .Remedia*, sâmbătă și du
minică, orele 9 - 13, str. Avram lancu, 
nr. 48, telefon 612887

ORĂȘTIE
• Rnrnaot .Om*, sâmbătă, orele 8 
- 20 duminici, orele 8 - 14, str. N. 
Bălcescu, fir. 7, telefon 240976

a stomatologie

ASTRAHANUL SRL ORĂȘTIE

Denumire societate Localitate Adresa Meserie Nritoc
SPITALUL MUNICIPAL ORĂȘTIE ORĂȘTIE Str. PRICAZULUI, 16 consilier economic 1
^EXJJUMBRAVA SAs/^\w . a. *

TOREDO LUPENI croitor 1
ADENUTZA

cusător confecții industriale din blanăORĂȘTIE

director adjunct societate comerciali 1CASADOMI SRL DEVA DEVA Str.l DECEMBRIE, 14

AL.R.0R1L0R

(——
a’,

• Primăria Municipiului Eterat^ -
Dragomir Popa/

* Poliția Municipiului Oevai 
Nu .are program de

Primăria Municipiului H 
Nieotoe Scitei. prW

'• Poliția Municipiului
Comisar CostelCotac, adjunct

Muntosului Hunedoarei

DEVA

ELECTRO VLADI SRL DEVA DEVA

AZUR SERVALIM SRL ORĂȘTIE ORĂȘTIE
'wl

SITEX DUMBRAVA SA SIBIU

Str. MUREȘUL

PĂDUREA DUMBRAVA, 20

j !>-; ■

electrician de întreținere șl reparații 2

femeie de serviciu
St;-» "îh'A-fjliriieiu de serviciu

filator
'c;.teșești

...1

2
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danlBl.lancuClnfoemmedla.ro
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Retrospectiva anului sportiv 2004
0 Adrian Mutu și-a făcut cel mai frumos 
cadou posibil la doar o zi după ce a îm
plinit 26 de ani, semnând un contract de 
joc cu cea mai titrată echipă a lumii, 
Juventus Torino. (C.M.)

0 U. Remln Deva a pierdut, ieri, primul 
meci disputat în turneul de la Brașov, 

jfiind învinsă cu 32-25 de echipa ggâdâ, 
Rulmentul. Antrenoarea , vi perelor gal
bene” Maria Tudora, aprecia însă că 
Remin a jucat bine și că tinerele 
jucătoare devene vor face o figură' fru
moasă în retur. Azi, Remin susține glfo 
două partide în compania echipelor HCM 
Roman și Oțelul Galați. (C.M.)

Iunie: U. Remin și FC Cip obțin titlurile de vicecampioane naționale la handbai și uts<
ClPRIAN MARINUț
EMAIL: <prim.madnutOinfennmedla.ro

ClPRIAN MARINUț
EMAIL: ciprian.marinuKinforTrwnedla.ro

- Luna iunie 2004 a 
sportului hunedorean 

mai bune performanțe 
_____ nulul la jocurile 
sportive la nivel de seniori, 
U. Remin Deva și FC Cip De
va cucerind titlurile de vice
campioane naționale la 
handbal, respectiv fotbal în 
sală.

„Viperele galbene” au câștigat 
primul meci al finalei Ligii 
Naționale, învingând pe teren 
propriu (28-25) pe Silcotub. Du
ritatea cu care a jucat la Deva 
echipa antrenată de Gheorghe 
Tadici și evidenta oboseală acu
mulată de studente prevesteau

Petroșani - Noul antrenor 
al Jiului, Gigi Mulțescu, a 
cerut conducerii clubului 
încă de la parafarea contrac
tului aducerea unor noi fot
baliști, pentru creșterea con
curenței în cadrul echipei și 
acoperirea unor posturi 
deficitare.

Carlos Moya r< 
la Cupa Davls

te. București (C.M.) - Tenismanul Carlos 
Moya, câștigător, în luna decembrie, al Cu
pei Davis alături de echipa Spaniei, a 

anunțat că in acest an nu 
va apăra „Șalatiera de 
argint” din cauza calenda
rului ATP foarte încărcat. 
Moya a precizat că se va 
dedica, în principal, turne
elor de Mare Șlem. „Am lu-

Carios Moya at această decizie dîficflă 
pentru că mi-am fixat niște 

obiective foarte înalte. în acest an trebuie 
să mă concentrez asupra meciurilor indi
viduale și asupra turneelor”, a spus^loy^ 
Sportivul a precizat ci i-a informal pe 
căpitanii nejucători ai echipei de Cupa 
Davis a* Spaniei în legătură cu decizia sa. 
„După doi ani de angajament total și două 
finale disputate, mă confrunt cu un cal
endar foarte solicitant, fără posibilitatea 
de a avea o perioadă de recuperare”, a pre
cizat Moya, numărul 4 mondial.

l*”- Wbl. 1

Planurile tehnicianului de a 
întări lotul de jucători al liderei 
și-au derulat primele etape chiar 
de la antrenamentele de debut, 
când au fost testați doi jucători 

' între cei 32 de jucători care 
fac parte din lotul avut la dis
poziție de Mulțescu se află sîr- 
biiEmir Plojovici și Enes Rec, 
ambii în vârstă de 27 de ani. 
Primul nu are o carte de vizită 
foarte impresionantă, dar are 
reale calități de fotbalist, iar ul
timul a jucat la Partizan Belgrad 
și în prima divizie din Macedo- 

însă că Silcotub este favorită la 
titlu. în condițiile în care cele 
două partide decisive s-au jucat 
la Zalău, în fața unui public 
agresiv, Silcotub a câștigat cam
pionatul, iar Remin s-a consolat 
cu titlul de vicecampioană. Din
colo de marele regret al pierderii 
finalei, titlul de vicecampioană 
națională este cea mai bună per
formanță din istoria clubului U. 
Remin.

La fotbal în sală, FC Cip De
va, echipa revelație a anului 
2003, nu a reușit să recupereze 
distanța obținută, în meciul di- ’ 
rect, cu ajutorul arbitrilor, de 
FC Bodu București, astfel că a 
încheiat campionatul doar pe 
locul secund, r^rformanța, rea
lizată la prima participare în Di
vizia A, e totuși notabilă și face 

probe la Jiul Petroșani
de Mulțescu sunt din fosta Iugoslavie
nia. Față de vechiul lot, la 
primele antrenamente conduse 
de Mulțescu au mai participat 
'||kmi iharț'ffijfrolul Ploiești), 
Radu Dan („W Cluj), Sansiro 
Ciocoi și Constantin Bumbac. 
Trebuie precizat că transferul lui 
Mihart nu e încă perfectat, dar, 
dacă s-ar concretiza, ar fi un 
mare succes, întrucât jucătorul 
în cauză a fost curtat și de

din FC Cip Deva una dintre 
echipele cu cea mai mare priză 
la public în sportul hunedorean.
Slăbiciunile sportului 
hunedorean

Dincolo de aceste succese, 
evenimentele lunii iunie 2004 au 
scos în evidență și câteva „slăbi
ciuni” ale sportului hunedorean. 
La un moment dat, Sala Spor
turilor din Deva a fost declarată 
„teritoriu interzis”, DSJ inter- 
zicându-le echipelor să se an
treneze acolo din cauza datori
ilor. Apoi, faza județeană a Cu
pei României la fotbal a adus pe 
tapet sărăcia și mentalitatea 
păguboasă a echipelor din cam
pionatele județene. Astfel primele 
clasate au tratat cu dezinteres 
competiția din cauza sărăciei 

echipe din prima divizie. Pe de 
altă parte, după cum am mai in
format, Jiul a renunțat la Bozdog 
și Bădăluță. în perioada 17-29 
ianuarie, Jiul va efectua un sta
giu de pregătire centralizată la 
baza proprie din Petroșani, iar 
între 7 și 19 februarie va pleca 
într-un turneu în Croația, unde 
va susține mai multe jocuri ami
cale de verificare. 

bugetelor, jucând cu juniorii pen
tru a fi eliminate chiar din 
primul tur. în fine, în Campi
onatul Municipal de Fotbal, ulti
ma etapă a fost marcată de 
. jocuri de culise”, semn că nici 
la nivel de amatori fotbalul nu 
mai are atributele sportivității 
și corectitudinii. Cireașă amară 
de pe acest tort amar al slăbici- 
unflor sportului hunedorean a 
fost inaugurarea Ia Deva a Monu
mentului Gimnasticii. Nu con
struirea în sine a acestui monu
ment, pentru care s-au cheltuit 
de la bugetul local peste două 
miliarde de lei e marele „necaz”, 
ci inaugurarea lui nefinalizat, nu
mai și numai pentru că era ulti
ma zi a campaniei electorale și 
primarul trebuia să demonstreze 
că își respectă promisiunile.

Madrid (MF) - Federația 
Spaniolă de Fotbal (RFEF) a 
amendat clubul Atletico 
Madrid cu suma de 600 de 
euro din cauza comporta
mentului rasist de care o 
parte a suporterilor echipei 
a dat dovadă Ia partida cu 
Real Madrid, scor 0-3, din 
etapa a XVÎli-a a campi
onatului, informează AFP. 
RFEF a luat decizia de a 
sancționa gruparea Atletico 
Madrid marți seara, după ce 
a studiat raportul întocmit 
de arbitrul partidei, Alfonso 
Penez Burrull. în raport se 
specifica faptul că deși ofi
cialii clubului Atletico au 
cerut, la stația de amplifi
care, oprirea scandărilor ra
siste, suporterii au ignorat 
Solicitarea, jucătorul cel niai 
vizat de scandările cu ca
racter rasist a fost fundașul 
brazilian al echipei Real 
Madrid, Roberto Carlos.

Poza cea mal haioasă!
Premiul CeL

Are oferte, dar se antrenează in fără
Alin Stoica susțiAe că e curtat de multe echipe din străinătate

Cele mai reușite fotografii vor apărea in nu
merele de sâmbăta ale Cuvântului fiberl

Condiții:
• fotografii color; ,
• să surprindă o imagine nostimă din viața fami
liei, o întâmplare de vacanță ș.a.;
• protagoniști pot fi membrii familiei (copii, 
părinți, bunici), prieteni sau aceștia și animalele lor 
preferate;

Perioada desfășurării concursului: 
11 ianuarie - 31 martie 2005

Fotografiile se vor trimite, împreună cu o scurtă 
explicație și talonul de participare, pe adresa 

Cuvântului liber; Deva, Str. 22 Decembrie, 
nr. 37 A (în clădirea CEPROMIN, la parter), 

pentru Viorica Roman; sau pe 
E-MAIL: viorica.romanOinfdrmmedia.ro.

[talon DE CONCURS - 12 lan. 

Nume___
Prenume . . . 
Adresă . . . .
Telefon .. 
Sunteți abonat?

nuQ da □ curtfflll

București (CM) -i Alis Sto- 
ica^ fostul jucător al 
echipelor Anderlecht Bru
xelles și FC Bruges nu in
tenționează să revină în 
campionatul intern, chiar 
dacă s-a antrenat în 
Cotroceni, alături de lotul 
formației FC Național.

“Nu voi accepta să joc în Di
vizia A pentru că încă pot face 
față cerințelor din străinătate. 
La FC Național am venit doar să 
mă antrenez. îmi place aici pen
tru că îi știu pe unii dintre 
jucători de la lotul naționalei de 
tineret, iar cu antrenorul Cos- 
min Olăroiu mă înțeleg foarte 
bine”, a menționat Alin Stoica.

Mijlocașul a declarat, că are 
oferte de transfer de la echipe 
din campionatele Italiei, Spaniei, 
Franței și Angliei.

“Oferte există, aștept să se 
concretizeze ceva chiar săptămâ
nă aceasta. Ar fi echipe din 
Italia, Spania, Franța și Anglia.

z

Acum sunt jucător liber de con
tract și pot pleca gratis oriunde. 
S-a scris că Alin Stoica a rămas 
pe drumuri, dar este fals. De la 
Bruges am plecat pentru că am 
vrut eu. Eu am reziliat contrac
tul, pentru că altfel eram șî 
acum acolo fără nici o problemă. 
Personal, dacă ar fi să aleg, deși 
acest lucru nu se poate, aș vrea 
să joc în Italia, pentru că de mic 
visez să evoluez acolo. Va fi 
destul de greu, mai ales că aco
lo a început deja campionatul, 
dar poate sunt norocos, alții s- 
au transferat și în ultima 
jumătate de oră”, a declarat in
ternaționalul român. Jucătorul 
în vârstă de 25 de ani a afirmat 
că exclude ideea unui transfer în 
Belgia.

“Acolo m-aș putea duce la 
orice echipă, pentru că toți mă 
cunosc și mă vor. Dar în Belgia 
nu .aș mai vrea eu. După ce jo
ci la cele mai bune două echipe 
ale lor nu poți să te duci mai 
jos", a spus Stoica.

prim.madnutOinfennmedla.ro
ciprian.marinuKinforTrwnedla.ro
viorica.romanOinfdrmmedia.ro
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'0 Comisia specială din cadrul Camerei 
Deputaților din Chile a aprobat în unani
mitate acordarea cetățeniei chiliene că
pitanului nejucător al echipei de Cupa 
Davis, argentinianul Horacio de la Pena, 
informează AFP.(MF)

0 Fostul fotbalist argentinian Diego Ma
radona se află de miercuri, în vacanță 
în Grecia. „Am vrut să vin în Grecia pe tim
pul Jocurilor Olimpice, dar nu am putut rea
liza acest proiect", a declarat Maradona 
la sosirea pe aeroportul din Atena.(MF)

Formula I, 
Michael 
Schumacher, 
alături de pilotul 
de încercări de' 
la Ferarri, Luca 
Badoer s-au 
distrat pe pista 
de la Madonna 
di Campiglio. 
Campionatul 
Mondial de Fl 
va începe în 
luna martie în 
Australia, în 
timp ce 
mondialele de 
schi alpin se vor 
disputa în 
februarie, chiar 
în Italia.(D.N.)

(Foto: EPA)

Campionul
absolut de

„Nu am nevoie de meditații”
Gică Popescu a declarat că are experiență pentru postul de președinte al FRF

Capi de eerie masculin

Roger Federer [Elveția)

2. Andy Roddick (SUA).

8. Lleyton Hewitt (Australia)

а. Marat Safin (Rusia) ___ __ ___ ______ _.

5. Carlos Moya (Spania) _________ _.__________

б. Guillermo Coria (Argentina)
7. Tim Henman [Marea Brit_apie£ _____

8. Andre Agassi (SWA)________

9. David Nalbandian (Argentina)____________________

1CL Gaston Gaudlo (Argentina)_________________ _

11. Joachim Johansson (Suedia)
ftg. Guillermo Canas (Argențlna|__

13. Tommy Robredo (Spania)_______

Sebastian Grosjean (Franța)___

15. Mihail lujni (Rusia) __

16. Tommy Haas ^Germania)__________

17. Andrei Ravel (România)

18. Nicolas Massu (Chile)_ _ __

19. Vincent Spadea (SUA) _________

20. Dominik Hrbaty (Slovacia),

21. Nicolas^KieferJGerrnania)_
22. Ivan L[ubiclci_(Crqația£ • * > * • _

23. Fernando Gonzalez (GISile)______ • . . - .

24. Feliciano Lopez (Spania)____ _

25 Juan Ignacio Chela (Argentina)

26. Nikolai Davidenko (Rusia)_____________

27. Paradorn Șrichaphan (Thailanda)_____ ______ _

28. Mario Ancici (Croația) _ ____ ____________ _ __ _

29. Taylor Dent (SUA) ___ _____

80. Thomas Johanssorr (Suedia)______

31. Juan_Carlos_ Ferrero (Spania) __

32. Jurgen Melzer (Austria)

Capl de serie feminin

1. Lindsay Davenport (SUA) 
|. ^mejfe MauKeșmoyFranța) 

Șî_Anaștagla_Misldna [Rusias

4. Maria Șarapova (Rusia)___

5. Svetlana Kuznețova (Rusia)

6. Elena Dementieva (Rusia)
7. Serena WiJiSMs

8. Venus Williams jSBA|___
9. Mera Zvonareva (Rusia)_____

10 Alicia MolikJAusțralia) 

ll^Nggja Betraya fRusla)

12. Patty Schnyder (Elveția'

13. Karolina Sprem (Croația)

16. AliȘuglyamuJJapțnia)

17. Faciala Zuluaga (Gglumgjiț

18 Elena Lihcyțeya (Rusia)

19. Nathalie DechyJ Franța)___________ _

20. Tatiana Golovin [Franța;

21. Amy Frazier (SWA) ,

2g^ Magdalena MaleevaJBulgaria)

23. jelena Jankoyici (Serbia Muntenegrui
24, _MaryiPierce (Franța^
2S., L®a Hdymond i SUA)

26. _DanlelaHantuchova (Slovacia;

27. Anna SmaslSnova (Israel)______

28. Shlnoou Asagoe (JaponiaJ

29. Gisela Ballfe BBentinai

30 Ravia Pennetta (Italia) 

Bl.jalona Koganiel (Croația)

32. Iveta Bammra (Mia)

București (MF) - Impresa
rul Gică Popescu a declarat 
ieri în cadrul unei conferin
țe de presă, că are suficientă 
experiență și că nu este ne
voie de meditații la Federa
ția Română de Fotbal (FRF).

„Dacă aș vrea să candidez 
pentru postul ocupat acum de 
Mircea Sandu, pot spune că am 
destulă experiență. Nu am ne
voie de meditații la FRF. Dar pe 
mine nu mă interesează acest lu
cru, acum vreau doar să fiu lă
sat în pace”, a afirmat Popescu.

Confirmând spusele fostului 
său coleg de națională, Ionuț Lu- 
pescu a declarat că el nu are ce 
învăța de la FRF. „în ultimii 5 
ani, având în vedere că sunt în 
conducerea unui sindicat, am 
avut de-a face cu federația și nu 
e mare lucru de învățat acolo. 
Eu am învățat pe banii mei in 
străinătate, mi-am făcut studiile 
pe banii mei, așa am făcut și 
economii federației. Cred că nu 
numai eu și Gică, ci și ceilalți

Eșec dureros
Copenhaga (MF) - Hand- 

balista Steluța Luca, transfe
rată la finalul anului trecut 
la formația daneză FCK Co
penhaga, a pierdut, miercuri 
seara, scor 27 - 30 (16-10) me
ciul disputat pe terenul fos
tei sale echipe, Randers HK.

Steluța Luca a marcat de 
cinci ori pentru FCK Copen
haga, pe al cărui site s-a ini
țiat, Înaintea partidei, un 
sondaj de opinie privind nu
mărul de goluri pe care le va 
marca jucătoarea română în 
poarta fostei sale echipe. Ma
joritatea suporterilor au vo
tat că va depăși cifra trei,

Raliul Dakar, cursa morții
încă două victime în ediția din acest an

Dakar (MF) - Doi motocicliști 
belgieni, aflați printre persoane
le care îi urmau pe participanții 
la cursa Dakar 2005, au decedat, 
miercuri, într-un accident ce a 
avut loc în apropierea capitalei 
statului Senegal, a anunțat presa 
belgiană, citată de AFP.

Cei doi făceau parte dintr-un 
grup care a decis să îl urmeze 
pe concurentul Rene Delaby. Ei 
au continuat să-i urmeze pe par- 
ticipanții la raliu, deși Delaby a 
fost constrâns să abandoneze, 
sâmbătă, în timpul etapei a noua 
a cursei. Comandantul Senghane

Mlrcea Sandu Gică Popescu
foști colegi de națională, suntem 
mai bine pregătiți decât a fost 
Mircea Sandu când a preluat fe
derația în 1990. Dar eu acum nu 
mă gândesc să candidez la func
ția de președinte al FRF. în func
ția asta ar putea fi și un om din

Fotbaliștii români din campionatele străine
Puține bucurii, însă multe înfrângeri, dezamăgiri și eliminări

Genova (MF) - Mijlocașul 
Paul Codrea a fost integralist 
în partida pe care echipa sa, AC 
Torino, a câștigat-o, in depla
sare, cu scorul de 2 - 1, în fața 
formației Sampdoria Genova, 
în manșa secundă a optimilor 
de finală ale Cupei Italiei.

Formația torineză a ratat cali
ficarea, deoarece a fost învinsă, 
în tur, cu scorul de 2 - 0. Echipa 
Bologna, cu fundașul Valentin 
Năstase titular, a ratat califica
rea în sferturile de finală, după 
ce a fost învinsă, pe teren pro
priu, cu scorul de 3 - 1, de for
mația Internazionale Milano.

Diagne, șef al biroului de infor
mații și relații publice al depar
tamentului de pompieri din Se
negal, a declarat că în accidentul 
produs în localitatea senegaleză 
Mboro au fost implicate mai 
multe motociclete, un automobil, 
un camion și un taxi. Șapte per
soane, dintre care șase de națio
nalitate belgiană, au fost rănite, 
două fiind in stare gravă. La Da
kar 2005 au mai decedat piloții 
de motociclism Fabrizio Meoni 
și Jose Manuel Perez, în urma 
unor accidente suferite în etapa 
a 11-a, respectiv a 7-a a cursei. 

afara fotbalului, nu e obligatoriu 
să fi jucat fotbal. Oricum, ori
cine vine în 2006 cu un program 
foarte bine așezat, îi poate pune 
probleme lui Mircea Sandu în 
alegeri. Poate că Adunarea Ge
nerală este o mașină de vot pen

Năstase a fost înlocuit, în minu
tul 75, cu Gamberini. în tur, mi
lanezii au câștigat tot cu scorul 
de 3 - 1. Mijlocașul Ianis Zicu a 
fost rezervă în partida pe care 
echipa sa, FC Parma, a pierdut-o, 
acasă, cu scorul de 0 - 3, în fața 
formației Fiorentina. Zicu a fost 
introdus pe teren, în minutul 56, 
în locul lui Grieco. Parma a 
ratat calificarea, deoarece a fost 
învinsă și în tur, cu scorul de 2 - 0.

Echipa Rennes, antrenată de 
Ladislau Boloni, a învins, pe te
ren propriu, cu scorul de 1 - 0, 
formația AJ Auxerre, în etapa 
a XX-a a campionatului francez. 

Patru motocicliști șl-au pierdut viața

tru el. Dar din când în când_ au 
mai fost opinii diferite, semn că 
acolo mai sunt oameni care se 
preocupă de fenomenul fotbalis
tic”, a subliniat Ionuț Lupescu. 
Fostul jucător al primei repre
zentative a precizat că Mircea 
Sandu nu are merite în califică-, 
rile echipei naționale la turneele 
finale. „Eu nu îl acuz pe Mircea 
Sandu pentru necalificarea la 
mondiale sau europene, cum nu 
îi atribui merite pentru califică
rile la turneele finale, așa cum 
a spus el. El este managerul fot
balului românesc. Singurul lu
cru de care ne putem lega £ste 
faptul că el a fost mandata^ de 
Comitetul Executiv să aleaga se- 
lecționerul echipei naționale. 
Acolo poți să spui că a ales un 
antrenor bun sau unul mai p^ t 
țin inspirat. Mircea Sandu esaj; 
însă mai mult managerul fotba
lului românesc din diviziile infe
rioare și m-aș fi așteptat la mult 
mai multe lucruri din partea lui 
la acest capitol”, a spus tehnicia
nul Ionuț Lupescu.

Atacantul Claudiu Keșeru a fost 
rezervă în partida pe care echipa 
sa, FC Nantes, a terminat-o la 
egalitate, în deplasare, scor 0 - 0, 
cu formația Bastia. Keșeru a fost 
introdus pe teren, în minutul 46, 
în locul lui Fae, în timp ce ata
cantul Florin Bratu (tot FC Nan
tes) nu s-a aflat nici pe banca 
de rezerve. Echipa Getafe, fără 
atacantul Gheorghe Craioveanu, 
a ratat calificarea în sferturile 
de finală ale Cupei Spaniei, după 
ce a fost învinsă, în deplasare, 
cu scorul de 2 - 0, de formația 
Osasuna Pamplona, în optimile 
de finală ale competiției.
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0 Augustin Lad I, de 33 de ajrfi, din 
Hunedoara a ajuns în arestul poliției din 
localitate. El era urmărit local pentru că 
are de executat șase luni de închisoare 
pentru comiterea infracțiunii de vătămare 
corporală gravă. (V.N.)

0 Aurelia M., de 25 de ani, din Hațeg, 
a fost prinsă de mai multe ori în flagrant 

l,în timp ce întreținea relații sexuale pen
tru obținerea unor sume de bani. (V.N.)

9
Numai unele pensii cresc

Deva (T.S.) - Gheorghe Barbu, ministrul 
Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, 
a declarat g ^țr^ecoredareaMas ' 

sunt necesare aprofimativ 
10.000 de miliarde de lei. 
„Recalcularea pensiilor 
înseamnă că nimeni nu 
va pierde, dar de câștigat 
vor câștiga circa 50 la 
sută dintre pensionari. 
Operațiunea de recorelare 
nu reprezintă o majorare 
sau diminuare, ci

"Gheorghe 
Barbu•îr •• r

siilor

reprezintă restabilirea unei echități so
ciale”, a afirmat Gheorghe Barbu. Practic, 
începând cu luna februarie, o parte din
tre pensionari își vor primi pensiile 
recorelate.

SC FABIMAR PRESTCOM 
Ajk SRL 
^BrVâoftrâ

prin depozitul en-gros fructe de 
om mei bună

calitate, la prețuri 
fără concurență!

AdrMa: Deva, I.L;Caragiale, 
nr.21 (fosta fabrică de conserve) 
Tel. 0722/281.876 sau 0788/281.876.

Elevate de azi ale Colegiului „Cetate” Deva privesc cu admirație Imaginea Nadiei Comăneci, gimnasta fără pereche formată aici.

Sportiva mileniului este și fiica Devei
Bustul gimnastei Nadiei Comăneci este emblema Colegiului „Cetate” din Deva

VIORICA ROMAN
E-MAJL: viorica.roman@lnformmedla.ro

Deva - La intrarea în 
Colegiul Național Sportiv 
„Cetate" Deva, singurul cu 
acest profil din țarii, ești în
tâmpinat de bustul în bronz 
al Ni de Comăneci.

Gimnasta Nadia Comăneci, 
declarată sportiva mileniului, s- 
a format în aceastășeoaiă de* 
veanâ. Spiritul ei Încă le mai

călăuzește pe fetițele care 
visează să-i calce pe urme. E 
greu de crezut că se va ivi 
curând o campioană care să-i 
qgaleze performanțele.
' Dar e o realitate că după Na

dia, de aici s-au lansat și alte 
mari campioane ale gimnasticii 
românești, așa că speranțele

vremii cazarmă, școală de arte 
și meserii, de construcții, profe
sională. Abia din 1978 a primit 
profil sportiv, fiind atunci școala 
nr.7; în 1991 a devenit liceu iar 
din anul școlar trecut este 
colegiu sportiv.

La împlinirea unui sfert de 
veac de activitate sportivă s-a re-

celor nuci sunt cât se poate de alizat bustul Nadiei Comăneci, 
îndreptățite, semnat de sculptorul loan Șeu.

Instituția, atestată documen- Recent, artistul plastic Constan- 
tar în 1785, a fost de-a lungul tin Zgâmbău l-a turnat în bronz

în instanța, pentru copil
Deva (M.T.) - Dintr-o relație 

de concubinaj, a rezultat un 
copil care îmi poartă numele. 
După un lung proces, copilul a 
fost încredințat mamei care ac
tualmente domiciliază în Italia. 
Acum, am pe rol un al doilea 
proces pentru reglementarea 
vizitei. între timp copilul, minor 
fîinc. (6 ani) a fost dus în Italia, 
fără acordul meu. Menționez că 
certificatul de naștere al copilu
lui în original, se află încă la 
mine. Nu am semnat nimic, în 
fața nici unui notar, lucru pe 
care legea îl prevede.

Mai vreau să atrag atenția că 
mama are un comportament 
imoral și nu se poate ocupa așa 
cum trebuie de copii, nici în 
țară și nici în Italia.

Ce trebuie să fac pentru a 
opri aceste încălcări repetate ale

legii? Cum pot aduce copilul 
înapoi?

RĂSPUNS: în primul rând, 
mama trebuia să vă ceară acor
dul. Puteți deschide o acțiune în 
justiție în acest sens. în al doilea 
rând, mama poate obține 
oricând, în 10 minute, un dupli
cat după certificatul de naștere. 
Și trebuie să vă gândiți: Care 
încălcări ale legii? Ce probe 
aveți? Ce martori din România 
și Italia aveți? Sfatul nostru este 
să angajați un avocat.

Notă.- Dacă aveți întrebări pe 
teme juridice, ne puteți contac
ta la nr. de telefon 211275 (pen
tru Mihaela Timaș) aau la 
adresa redacției: Str. 22 Decem
brie nr. 37A. parter, cădirea CE- 
PROMIN.

Allianz - Tiriac Asigurări. Putere de partea ta 
www.alllanztlriec.ro

Crapul ANianz. fondat in 1890, la Berlin, este astăzi unul dintre 
liderii mondtaliln domeniul asigurărilor $i al serviciilor financiare. Prezent 

i î ta peste 70 de Uri. gnqxjl Allianz oferi o gamă completă ;i adaptată de 
; j. ■ servicii c^lor peste 60 de milioane de dienți ai săi din întreaga, lume.

Aflianz-Țiriac Asigurări, parte a grupului financiar Allianz, este astăzi cea mai mare companie 
<le asigurări din România, care, prin seriozitate ți consecvență în promovarea celor mai înalte 

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

cursuri pentru activitatea de:

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

companiei, la sediul societății.
Cursurile sunt gratuite și nu impun obligativitatea angajării în cadrul companiei. 

La finalul cursului se eliberează:

"Diploma de absolvire"
Dacă sunteți:
-absolventă) de studii medii sau superioare 
-o persoană ambițioasă, perseverentă ți tenace

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

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

devâ.hdOallianztiriac.ro.

și a fost așezat pe un postament 
de marmură, donat de Georgel 
Oloeriu, tatăl unei eleve ?a 
colegiului.

Nadia Comăneci, prima care 
a atins perfecțiunea în gimnas
tică, a părăsit de mult timp 
școala de la poalele Cetății De
va, dar amintirea ei este vie.

Elevele de azi se gândesc la 
ea cu admirație și tind ca măcar 
să se apropie de performanțele 
ei.

Produse ecologice europene
Deva (L.L.) - „Produsul 

agricol ecologic este realizat 
în conformitate cu anumite 
reglementări în vigoare, unan
im recunoscute, atât în țările 
Uniunii Europene, cât și la 
noi în țară”, afirmă Emil 
Gavrilă, D.A.D.R. • Hune
doara. Producătorul particu
lar, ce cultivă pe suprafețe re
strânse legume, poate respec
ta cerințele, oferind familiei 
legume ecologice pe propria 
răspundere. Produsele se pot 
considera ecologice, dar nu au 
o atestare oficială care să 
garanteze și altor cumpărători 
că sunt produse ecologice.

în județul Hunedoara ex
istă un singur producător 
agricol care a obținut atestare 
pentru produsele pe care Ie 
obține. în țară, datorită 
prețului mare al tuturor pes-

ticidelor și îngrășămintelor, 
mulți dintre micii producători
agricoli nu le folosesc de multț 
timp, creându-se astfel 
premisa obținerii unor pro-? 
duse ecologice. Dacă aceștia [. 
ar respecta și alte cerințe alei; 
agriculturii ecologice, veni-® 
tarile lor ar crește consider- i 
abil, oferind în mod oficial,! 
atât în țară cât și la export, * 
produse ecologice.

njyuO,

SC. HO STIL HARAEAGIU SNC H
Shn.-vt r.-jr; U-ctul D.iti., 35 Iii 4-1 P 1<

I <eb» re ■ < HO b • i

Tul. Fax
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gfl BANCA TRANSILVANIA BANCA TRANSILVANIA

Sediul central: Cluj-Napoca, str. G.Barițiu nrB
Tel.:0264 / 407 150, fax:0264 / 4O7179, www.bancatransilvaniaro

BANCA TRANSILVANIA
caută personal pentru Agenția PETROȘANI:

ȘEF AGENȚIE 
ANALIST CREDITE 

CONSILIER CLIENTELĂ 
ADMINISTRATOR CONT 

CASIER

CINE SUNTEM NOI:
Piesa centrală a GRUPULUI FINANCIAR BT
Management internațional
15% BERD-acționariat
Premiat al revistei EUROMONEY - «Cea mai inovatoare bancă 

n România »2004
Emitant transparent la Bursa de Valori București
O nouă imagine
117 de unități în toată țara 
calitate și excelență bancară 
servicii și produse dedicate persoanelor fizice și juridice 
peste 380 de bănci corespondente în întreaga lume 
flexibilitate
concept puternic de « client service »

CERINȚE GENERALE:
■ Studii superioare economice sau juridice (pentru șef de agenție)
■ Studii superioare pentru celelalte posturi
> Experiența anterioară de lucru în bancă, de minimum 1 an 
pentru șef de agenție și analist credite
■ Capacitate de analiză și sinteză
■ Responsabilitate crescută
* Abilități excelente de comunicare
■ Spirit de echipă, dinamism
> Meticulozitate, atenție la detalii
■ Atitudine corectă și prietenoasă față de clienți
■ Operativitate, memorie vizuală
• Rezistență la stres și la efort prelungit
■ Cunoștințe de operare PC (Word, Excel)
■ Cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj

OFERIM:
■ Integrarea într-o echipă de profesioniști
■ Mediu dinamic și competitiv
• Oportunități de dezvoltare a carierei
■ Salariu motivant

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV-ul și o scrisoare de intenție, până la data de 23.01.2005, la 
adresa: hr@bancatransllvania.ro
Vor fi contactați doar acei candidați ale căror CV-uri au fost considerate corespunzătoare postului vacant.

Sediul central: Cluj-Napoca, str. G.Barițiu nr3
Tel.:0264 / 407150, fax:0264 / 407 179, www.bancatransilvania.ro

BANCA TRANSILVANIA
caută personal pentru Agenția HUNEDOARA: 

CASIER
CINE SUNTEM NOI:
> Piesa centrală a GRUPULUI FINANCIAR BT
■ Management internațional
• 15% BERD - acționariat
■ Premiat al revistei EUROMONEY - «Cea mai inovatoare 
bancă în România » 2004
■ Emitant transparent la Bursa de Valori București
■ O nouă imagine
• 117 de unități în toată țara
• calitate și excelență bancară
• servicii și produse dedicate persoanelor fizice și juridice
■ peste 380 de bănci corespondente în întreaga lume
■ flexibilitate
• concept puternic de « client service »

CERINȚE GENERALE:
■ Studii superioare sau medii
■ Capacitate de analiză și sinteză
■ Responsabilitate crescută
■ Abilități excelente de comunicare
• Spirit de echipă, dinamism
• Meticulozitate, atenție la detalii
■ Atitudine corectă și prietenoasă față de 
clienți
■ Operativitate, memorie vizuală
• Rezistență la stres și la efort prelungit
■ Cunoștințe de operare PC (Word, Excel)
■ Cunoașterea limbii engleze constituie un 
avantaj

OFERIM:
• Integrarea într-o echipă de profesioniști
■ Mediu dinamic și competitiv
■ Oportunități de dezvoltare a carierei
■ Salariu motivant

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV-ul și o scrisoare de intenție, până la data de 23.01.2005, 
la adresa: hr@bancatransilvania.ro
Vor fi contactați doar acei candidați ale căror CV-uri au fost considerate corespunzătoare postului 
vacant

Școala Generala 
„Dr. A.Vlad" Orăștie 

scoate la CONCURS 

1 post de funcționar 
administrativ.

Concursul va avea loc în 
4 februarie 2005.

Relații suplimentare la secre
tariatul școlii - telefon 241.166. 

Depunerea dosarelor, pânâ în data 
de 2 februarie 2005, ora 15.00.

PRIMĂRIA COMUNEI 
BULZEȘTII DE SUS 

ANUNȚĂ
Scoaterea la LICITAȚIE PUBLICĂ în 

vederea închirierii a suprafeței de 
170 ha teren pășune situat în zona 
TICERA.

Licitația se va desfășura la sediul 
Primăriei Bulzeștii de Sus, la data de 
25 ianuarie 2005, ora 10.00.

Relații suplimentare se pot obține la 
sediul Primăriei Bulzeștii de Sus sau 
la telefonul 0254/682.631.

Societate cu principal obiect de activitate reorganizarea și lichidarea judiciară scoate la vânzare prin licitație 
publică cu strigare utilaje de prelucrare a lemnului aparținând:

SC BARELLY PRODIMPEX SRL HUNEDOARA
- societate în faliment -

Mașină de rindeluit cu 4 capete, mașină de îndreptat, mașină de rindeluit la grosime, freză cu 
lanț, mașină de chertat și dimensionat, uscător de lemn marca Baschild (2x60 mc), ferăstrău 
circular cu masă mobilă, mașină de ascuțit pentru cuțite plane.

Valoarea de pornire a licitației: 3.890.000.000 lei + TVA
- Mașină de rindeluit Weining cu 4 capete - 250.000.000 lei + TVA
- Ford Sierra - 10.000.000 lei + TVA
- Ford Mondeo - 150.000.000 lei + TVA
- Remorcă - 7.000.000 lei + TVA
- Compresor de aer - 25.000.000 lei + TVA
- Copiator Minolta - 15.000.000 lei + TVA
- Mașină de frezat pungi - 8.000.000 lei + TVA.

Bunurile sunt situate în localitatea Dumbrăveni, str. Cuza Vodă, nr.45, județul Sibiu. Licitația va avea loc în data de 20 
ianuarie 2005, ora 12.00, la sediul lichidatorului din Deva, str. M.Kogălniceanu nr.4, et.l, cam.18.

în caz de neadjudecare, licitațiile se vor relua în data de 27.01.2005 și 03.02.2005, la ora 12.00, la sediul lichidatorului. 
Pentru a intra in posesia caietelor de sarcini sau pentru a obține mai multe informații vă rugăm să contactați Departa

mentul Marketing, c.j. Savin Rista, tel. 0741/131.937 sau 0745/457.229.

A
ASIROM

C7X3TMWMMA HOMAMAM £

ASIROM - 
RCA - 2005

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

-în plus, poți câștiga 

o supermașină de 

teren NISSAN 
IERANOII.

i

Cu sediul în B4ul Libertății, nr.1T

Organizează LICITAȚIE PUBLICĂ în vederea atribuirii 
contractului de concesiune al serviciului de transport public
local de călători, traseul 6, din municipiul Huneuoara.

- durata concesiunii - S ani
Documentația poate fi studiată la sediul instituției.
• acte doveditoare privind calitatea șl capacitatea ofertanțlior sunt cele stabilite ta documentație.
- ofertele vor fl primite ta sediul Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, până ta data de 7 
februarie 2005, ora 13.00.
Licitația va avea loc ta data de 9 februarie 2005, ora 10.00, la sediul Consiliului Local al Munici
piului Hunedoara situat ta B-dul Libertății, nr.17.

Consiliul Local al Municipiului

■ spațiu, în suprafață de 20 mp, cu destinația magazin artizanal;

Cu sediul în B-dul Libertății, nr.17

scoate ia LICITAȚIE în vederea închirierii următorul complex 
comercial aflat în curtea exterioară a

Muzeului „Castelul Corvlneștilor”, compus din următoarele:
- spațiu, in suprafață de 18 mp, având destinația de sediu administrativ;

- spațiu, în suprafață de 18 mp, cu destinația de bucătărie;

- teren afectat amplasament terasă, în suprafață de 1OO mp;

- spațiu, în suprafață de 47 mp, cu destinația alimentație publică.
Licitația va avea loc in data da 31 Ianuarie 2005, ora 13.00, la aedlul Consiliului Local ai Municipiului 
Hunedoara situat în B-dul Libertății, nr.17.

Informații suplimentare se pot obținăla sediul Instituți i

CUVAțțlW. SC CUVÂNIUL

VINDE
UTILAJE TIPOGRAFICE
♦Mașină rotativă pentru tipărit ziare (2 
culori) - rotagazetă
♦Tum de împachetare
♦MaȘînă de tipar plană (tip Aurelia) 
♦Ghilotină

Informații la sediul SC CUVÂNTUL LIBER SA, 
Str. 22 Decembrie, nr.ȘÎA, sau la telefoanele: 
0254/ 211.275, 0254/212.157, mobil 
0722/402.044.

Persoană de contact Comei Doenar.

Anunțurile de mică pu
blicitate pentru 
Cuvântul Liber se pot 
depune în cutiile 
speciale instalate la 
următoarele puncte de 
difuzare a presei din 
municipiul Deva:

1. chioșcul de ziare de 
lângă Comtim;
2. chioșcul de ziare 
din stația de autobuz 
Orizont- Micro 15;
3. chioșcul de ziare de 
lângă Galeriile de 
Artă Forma;
4. chioșcul de ziare de 
lângă Alimentara 
Dacia;
5. chioșcul de ziare 
intersecția Zamfîrescu 
- B-dul Decebal.

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru 
persoanele fizice.

SC FARES TRADING 
ORĂȘTIE 

angajează

RESPONSABIL ECONOMIC
CERINȚE:
1. Studii superioare
2. Cunoștințe operare PC
3. Abilitați în domeniul administrativ - 
contabil
4. Domiciliul stabil în Orăștie

SE OFERĂ:
1. Posibilitatea de a 
lucra într-un mediu 
dinamic
2. Angajament pe 
termen lung

CV-urile se pot trimite la fax nr. 241.942 sau se pot aduce la sediul 
societății din Str. Plantelor, nr. 50.

• va

în fiecare zi e sărbătoare !

http://www.bancatransilvaniaro
mailto:hr@bancatransllvania.ro
http://www.bancatransilvania.ro
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Vând ap. 2 camere (03)

MpirtainMt 2 camere semidecomandat, etaj 
1,55 mp, zonaKogălniceanu, 22.000 euro. Tel. 
224182,0723/499284.
•apartament, 2 camere, gresie, faianță, 
lavabil, centrali termici, zona Gojdu, etaj 1. 
Tel. 0745/253413,218234, seara.

«teren, Intravilan, 1700 mp, Deva, str. Horea, 
casă veche demolabllă, gaz, curent, apă la 
poartă, fs 13 m. Tel. 215783,0744/786533.
•teren, Hravlan, Simeria, cu utilități, pretabil 
construcție pensiune, agrement locuințe sau 
depozite, atelier, hale, sere, mlcroferme, acces 
tir. Tel. 0745/418932.

Comemorări (76)

Vând ap. 3 camere (05x

•mutamant, 1 camere, decomandat centra# 
termici, rolete exterioare, parchet laminat 
zonă ultracentrali, 404)00 euro. Tel. 
0745/253413.
•apartament, 3 camere, zona Bălcescu, 
contorizat apă, gaz, preț 700 milioane lei. Tel. 
0745/356077.
•wieal apartament, 3 camere, decomandat 
74 mi ejmobilat, centrali, climă,
faianță, parchet/parchet laminat zona 
Bilcescu, etaj 5/10, proprietar. Tel. 
0722/451732,0741/04452L

•vând 10 parcele teren a 500 mp, zona 
Căprioara. Tel. 211124
•vând tn Șolmus teren Intravilan pentru 
construcție casă ts 12 m, s 1200 mp, facilități 
gaz, curent, la poartă Tel. 220269,0746/029058. 
•vând teren intravilan tk sosea, Hunedoara, 
apă gaz, curent suprafață plană 6 euro/mp. 
Tel. 0723/005657.

ft

MIC*

Familiile Maier și Luca Cătălina anunță că se 
împlinesc 6 săptămâni de la decesul celui care a fost

Decese (76)

JIME/11

•apartament 4 cum, zona M. Emmescu, bl.
C2, etaj t totul contorizat centrală proprie, 
balcon închis. Tel. 0723/673773.

•vând teren pentru construcție ta Archla, 
utilități ia poartă fs 15 m ; loc de casă cu 
construcție. Tel. 0744/981538.

LUCA MIRON
și un an de la decesul lui

MAIER IOAN MARIAN
Mama, tatăl, surorile, cumnațli, nepoțelul, bunicile vă vor 
plânge mereu, căci ne-ați lăsat mare durere în suflet. Paras
tasul de pomenire va avea loc duminică, 16 ianuarie 2005, la 
Biserica Ortodoxă din satul Boz.

Odihnească-se tn pace.

•vând tv color Philips, diagonala 61 cm, tele
comandă, TXT, 2 Eurocart, 42 milioane lei, 

li, șl video recorder argintiu, 1.8 
lei, itegoclablI.TeL 711063.

Pierderi (62)

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

ft

Cu adâncă durere și tristețe colegii și prietenii 
deveni de la I.M. Hunedoara aduc un ultim omagiu 
celui care a fost un bun coleg și prieten

KREIBIK ZOLTAN
Sincere condoleanțe familiei îndoliate.

Dumnezeu să-l odihnească tn pate.

•eter »pr* închiriere garaj In bloc, împăratul 
Traian, bl. 15 (lingă abc). Tel. 0745/253413, 
218234
•ofer spre închiriere în Deva spațiu comercial 
ultracentral 30 mp, ta prezent amendat ca 
sediu firmă Tel. 0722/330084
•prinmc ta gazdă 2 eleve de la țară condiții 
foarte bune, apartament zona Astoria, ta 
apropierea liceelor Traian, Energetic, Grigore 
Molsil. Tel. 229897.

•Mctetate cemerdaU vinde antene 
Satelit digitale, fără abonament, 24 
Programe românești, preț 6.5 milioane 
lei, un an garanție, deplasare și 
montare gratuită. Tel. 0723/481776, 
0745/840474

•caii In Devă sau schimb cu apartament 2-3 
camere, etaj I, poziție centrală. Tel, 
0254/215795.
•caii in Simerfa, 3 camere, bucătărie, baie, 
garaj, anexe, gaze, canalizare, zonă centrală. 
Tel. 261127.

Auto romanești (36/

•vând redto-casetofon stereo; Trident, Vef, 
noi, geantă Diplomat cu cifru, lustră cu 3 brațe, 
veloză rabatabilă, saltea magnetică 8 benzi. 
Tel. 716359.

Vând case de vac.inn (15)

•caii de vacanță construcție 2002, D+P+E, 
©stațiunea montană Straja. 7 camere, deco

mandate, 3 băl, 3 wc, sc 180 mp, toate 
utilitățile, facilități HG 1307/2004. Tel. 
0723/320995.

Vând garsoniere (19)
•gunontera +1/2 boxă alăturată. Dorobanți, 
etaj 1, decomandată, gresie, faianța, 
apometre, 600 milioane lei. Tel. 0722/693683, 
211021.
•urgent garsonieră amenajată, contorizată, 

l termopan, Deva, zona Dacia, etaj 3, preț 600 
milioane lei, negociabil. Exclus intermediari. 
Tel. 0788/455352,0740/317325.

Vând terenuri (21)

•1000 mp teren, zona Deva, la 3 km, bun 
construcție cabană casă, facilități curent, gaz. 
Tel. 0726/158688.
•2500 mp teren intravilan, ta Deva, capătul 
străzii Rosetti, apă gaz, curent, preț 12 
euro/mp, negociabil. Tel. 222176.
•2500 mp teren intravilan, în Deva, capătul 

i străzii Rosetti, facilități apă gaz, curent, 12 
euro/mp, negociabil. Tel. 0254/222176.
•teren Intravilan tn Simeria, 15 euro/mp. Tel. 
0254/262588.

Organizează ta baza OUG 
n.'.60/2001 selecție de oferte în 
vederea aprovizionării cu alimente, 
după cum urmează: pâine, făină, 
mălai, paste făinoase, zahăr, ulei, 
margarină, telemea de vacă șl de 
oale, conserve de pește, pate de 
ficat, came de pasăre, pastă de 
tomate, fasole șl mazăre boabe ta 
conservă, prt garate din came.

Ofertele ta plicuri sigilate se vor 
depune la secretariatul spitalului 
până ta data de 25.01.2005 ora 1400.

Relații suplimentare, de luni 
până vineri, la telefonul 0254/280.585 
Interior 36 (birou administrativ).

•autKamien, a tone, cu macara 5 tone, neîn
matriculat, 10.000 euro, negociabil. Tel. 
0722/772477.
•Dada latină fabricație 1995, motor Renault 
2003,65 milioane lei. Tel. 714342.

Aparate foto si telefonice 
(50)

Auto străine (37)

«Opal Kadett L6 benzină af 1990, șl un Opel 
pentru piese ♦ piese de schimb, preț 2.500 
euro. Tel. 0723/285122.
•vând Mereadavcobra, roșu, 240 D, af 1978, RK 
motor+caroserie, stare bună 2100 euro, nego
ciabil. Tel 711063.

Microbuze. Dube (38)

•văl mereu» iveco 46-10,20 locuri, af 2000, 
model lung, ușă electrici scaune rabatabile, 
scaun telescopic la șofer, oglinzi electrice șl 
încălzite, preț TIO milioane lei. Tel. 
0722/161661.
•vând microbuz VW LT 28, model lung, înalt, 
14 țuri.stgrabwiă de funcționare, cârlig de 

■ remorcate, B87, '24fo cmc, Diesel, 220 
mlHoane tel, negociabil. Tel. 0722/161661.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

•vând tractor 41 CP, af 1985, tn 4 pistoane, set
motor nou, cu cositoare și remorcă, preț 170 
milioane lei.Tel. 683091.

Piese, accesorii (42)
•cumpăr abtaMil ghilotină manuală pentru 
tablă Tel. 0™> ,0254/222142.

Mobilier si interio/ire (47}

•camera do zl Bonanza, frigider Minsk, 
combină frigorifică cu 2 uși Electrolux, 
grecească bufet bucătărie, 2 fotolii, măsuță 
stare bună preț negociabil. Tel. 218760, 

•cumpăr rafturi pentru magazin. Tel. 
0722/778811.
•mobilă do bucătărie, dulap 7 uși, 4 sertare, 
masă cu 4 taburețl, corp 2 uși, 2 sertare, toate 
doar 4 milioane fel; oglindă hol, 2 fotoffl, Tel. 

0745/260135.
•mobllâ sufragerie stil, culoare neagră 
masivă sculptată vitrină cristal, comodă 
lungă comodă scurtă vltriM rasă exten
sibilă 12 persoane, 2000 euro. Tăi, 216319, 

•vând wgml mobilă de tineret recondiționată 
recent, preț convenabil. Tei. 213244 227610, 
0741/1543M

Televizoare (48)

•totavtzor color, stare bună de funcționare, 
preț negociabil. Tel. 219385.

. . corporație internațională mass-media care deține poziția de
dFWrV lider ta publicarea de ziare și servicii Internet In vestul 
▼ ▼ Austriei, ta nord-estul Ungariei, cât și ta județele Bihor, Timiș,
INFORM' ; / CarașSeverin, Hunedoara și Satu Mare

ANGAJEAZĂ

Organ! zator 
abonamente

Condiții:
- cunoașterea foarte bună a 
localității în care domi
ciliază;
- capacitate de convingere;
- seriozitate;
- abilități de comunicare.

Oferim:
- lucru Intr-o echipă tânără și 
dinamică,
- mediu de lucru profesional 
și competitiv,
- salariu atractiv în funcție de 
realizări.

CV-urile se pot preda personal, până în 15 februarie, la 
secretariatul firmei în atenția difuzării sau prin poștă pe 

adresa: Inform Media, 330161, 
Deva, Bdul. 22 Decembrie,nr 

37A(clădirea Cepromin) 
E-MAIL: 

sorina.sirmai@informmedia
cuvârb JURNAL

•vând canierâ foto digitală Genius G-Shot, 
D2113.1 Megapixel!, nouă, toate accesoriile, 
preț 5.000.000 lei, negociabil. Tel. 0744/510737.

Electrocasmce (56)

•vând frigider Arctic mare, stare foarte bună. 
Tel. 0726/158688.
•vând mașină de spălat automată, de Cugir, 
20 ani vechime, stare bună, preț 790.000 fel, 
negociabil. Tel. 226839,0723/024116.
•vând urgont aragaz 3 ochiuri șl cuptor de 
Satu Mare, stare bună, preț 13 milioane lei, 
negodabn.Tai.0745/3430S3.

•pterdut atestai taxi seria CPTX nr. 038753 pe 
numele Marina Comei Remus. Se declară nul. 
•pterdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Alexa Cornelia Se declară nul.
■pierdut camrt asigurări sănătate pe numele 
Bacrău Isac Eugen. Se declară nul.
•pterdut camei asigurări sănătate pe numele 
Dodițolu Mariana Florentina Se declară nul.
•pterdut canwt asigurări sănătate pe numele 
Marina Comei Remus. Se declară nul.
•pterdut cântat asigurări sănătate pe numele 
Mureșan Andrei Paul. Se declară nuL 
•pterdut caniet asigurări sănătate pe numele 
Opruț ileana din Hațeg. Se declară nul.
■pterdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Todlci loan. Se declară nul.
•pterdut cântat șomaj pe numele Copăescu 
Mia Se declară nul.
•pterdut cântat șomaj pe numele Faur Uvlu. 
Se declară nul.'
•pterdut canwt* asigurări sănătate pe 
numele Costea Dacian Llviu, Costea Lilians 
Anuța Se declară nule.
•pterdut pușaport pe numele Crăciun Adina 
Se declara nul.
•pterdut pvnnto pescuit pe numele Grama 
Dragomlr. Se declară nul.
•SC Itanis 2000 SRL declară pierdute polițele 
de asigurare „City Insurance* cu seriile; B 
55899, B119010, B119071, B 232922. Se declară 
nule.

Suntem alături de domnul director, ing. Gheorghe 
Crișan, în greaua pierdere suferită prin decesul 
tatălui său

CRIȘAN IO AN
Sincere condoleanțe.

Colectivul Filialei „Poiana Ruscă” Teliuc SA.

wnadltez iMtemadcă orice nivel. Lucrez 
numai cu un singur elev. Tel. 0788/250112.
•ofer MrvfcH de calitate pentru repararea 
mașinilor de cusut Tel. 224182,0723/499284.
■îmuferi Interioara, montaj faianță, gresie, 
marmură, rlglps, parchet melaminat, 
zugrăveli, șape, tencuieli, avantajos. Tel. 
0724/410910.0741/175435.

•SC IteiMte Company SRL Deva, Str. 
Răndunlcii, nr. 6, angajează personal 
pentru munca la domiciliu a produselor 
tricotate și croșetate și experți în vânza
rea mărfurilor In țaARelații la întreprin
dere șl la tel. 0254/206094,0722/258116.

Plante . r.- . 7
agroalnnentare G7’

•vând tapă, câruțâ, ham, cazan țuică 100 litri, 
Banpotoc nt 177.
•vând ști pechinez vaccinat, deosebit, alb cu 
pete. Tel. 218662.

Solicitări locuri de munca 
(73)

•tânăr, puMuor permis cat B, sdiclt loc de 
muncă, cu sau fără autoturism propriu. Tel. 
0721/4282»’

Prestau servic
Altele <61)

•vând așnrata cu ultrasunete pentru dresat 
câini sau pentru mărare împotriva câinilor 
vagabonzi. Tel. 07^/260135.

•vând carate de piele, noi, pentru mașini de 
cusut casnice. Tel 224182,0723/499284.
■vând lucrări de diplomă din domeniile 
economie, drept, geografie, turism, psihologie. 
Tel. 0740/167812.

•ofootaoz teUMpdrt marfă Devs-Tlmlșoara, 
praiegootaB n runcție degeutțteșl volum, 
maximum 0,6 tone. Tel. 0740/420521.
Mtechrti Mmpmt mar#, local șl Interurban 
cu autoutilitara de 3,2 tone util. Duba este 
prevăzută șl cu stendere pentru confecții L 
600,1240, h 230. Tel. 229611,0740/953297.
••fer Mrvldl de calitate pentru repararea 
mașinilor de cusut Tel. 0254/224182, 
0723/499284.

• SC Csuptact SRL Deva angajează arhitect 
<și Inginer constructor proiectant utilizator 
PC Informații 0722/249528,0254/233236.

• SC BuM SRL Oradea angajează, pentru 
depozit Deva, agent comercial și merchan
diser. Informații șl depunere CV la tel/fax 
0259/419383,0259/419186.

silvic cu experiență mirMLposesdr*>er- 

mis cat B, disponibilitate ia program pre- 
Wt și deplasări. Tel. 0723/224696,213141,

CMMMVl SRLataUMffeMraun 

Mpttirt* Cartnitt cunoaftarM HmM 
turn (nMnA TU râvwmi

•Mdatute cMwrdalt angajează 
vânzătoare. Condiții: experiență în 
domeniu. Informații latei. 230036.

CASA DEVINURI ZOREȘTI
Angajează ASM pentru zona DEVA

Obtextiv*:
• răwiguraredtawMpImuMdsvtaMp* ara stecatfc

șl iflEttndsraa rafetei de dterfet
• tk dMvoltt afacwaa Zorești 1h smA*
CsrlnțK
• «upvrtMUrafovwSuirâatriiiefouiâiJuiiqi

■ p«rml»(tea>nduc«re (c«tj)

cv - mito ■■ vw tMte 1* tra cneni.m.

p* ivi ■ j H Dacâ Wtlaii adâvârât ea anunțul tiu ai fle remarcat,
FI/1 |J 1|\| ȚIA 7 A .11 Ei î încearcă variantele speciali contra cost.
■ Ilirtaili I mtanF! | tas a aleoeci compi ftfatătaiamiiii

• chioșcul de ziare de lângă
Comtim;
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont' - Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă
Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă
Alimentara Dada; --------------- ----------------------- --- ------------- ---------------------------------------
• chioșcul de ziare intersecția \   --------- ---------------------------------------------—------- ———-------------------------------—————— ,——-------- ——
Zamfirescu - B-dul Decebal. | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—-------------- ;-----------------------------------------

Anunțurile m preiau zilnic, Intre orele a *114 le aodlul radMfta șl M vor publica lin pagina de 
mică puMottate ■ cotidianului Metru. Redacție au tșl asumi rccponoaMUtalaa pentru conținutul 
anunțurilor do mici puMtotate.
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Airbus si Boeing trec Sa armistițiu

0 Audiat. Gerard Depardieu a fost au
diat, miercuri, de brigada Financiară ca 
martor în dosarul Khalifa TV, ce a apar
ținut omului de afaceri algerian Abdel- 
mumen Rafik Khalifa, Actorul este bănu
it că ar fi beneficiat de „generozitatea” 
omului de afaceri.

0 Cuplu perfect. Michael Clark Duncan, 
care a jucat cu Ben Affleck și Jennifer 
Garner în „Daredevil”, spune că cei doi 
formează un cuplu perfect și este covins 
că se vor căsători în cursul acestui an.

în atmosfera lui Titan
Paris (MF) - Sonda Huygens va intra 

în atmosfera lui Titan astăzi și va avea 
ia dispoziție mai puțin de două ore ore 
și jumătate pentru a afla cât mai multe 
despre misterele și complexitatea chimică 
a atmosferei sale.

In aceste două ore, poate cele mai im
portante din istoria explorării spațiale 
de până acum, sonda europeană va trebui 
să colecteze eșantioane pentru a deter
mina compoziția atmosferică, să măsoare 
intensitatea vântului, presiunea și umidi
tatea, să capteze sunete inedite și să fo
tografieze suprafața lui Titan, care rămâ
ne cel mai misterios obiect din sistemul 
nostru solar. Nu este exclus ca sonda să 
întâlnească munți de gheață, lacuri de 
hidrocarburi sau furtuni.

O serie de radio-telescoape din Statele 
Unite, Australia, China și Japonia vor fi 
mobilizate pentru a încerca să capteze și 
cel mai slab semnal emis de Huygens.

Emirates c
Shad Arrays 4
redsrWCxwws 10

370
Sur»»: Corpcn**» Alrtx»,

Se pregătește marea 
Inaugurare

Paris - Airbus își domină ri
valul Boeing pentru al doilea an 

a raportat li- 
aeronave în anul 

2004, șl se prevăd livrări-record 
și o majoritate pe piață pentru 
anul 2005.

Noul model de aeronavă, Air
bus A380, cu punte dublă, este 
pe cale să fie inaugurat în data 
de 18 ianuarie, în fața a 5.000 de 
oameni, inclusiv conducători ai 
unor state ca Franța, Germania, 
Marea Britanie și Spania, la 
Toulouse. A380 in hangar la Toulouse (Foto: ep*> 

— &

Prințul Harry și-a cerut scuze
El a fost fotografiat în uniforma nazistă a trupelor lui Rommel, la un bal mascat

Un film despre Lincoln
Los Angeles (MF) - Regizorul Steven 

Spielberg și actorul Liam Neeson vor co
labora din nou, la 12 ani după „Lista lui 
Schindler”, pentru a realiza un film care 
va evoca viața președintelui american 
Abraham Lincoln. Filmările vor începe în 
ianuarie 2006, precizează revista Variety.

Proiectul filmului ar trebui să se con
centreze asupra anilor petrecuți de Lin
coln la Casa Albă (1861-1865).

Regizorul lucrează în prezent Ia o nouă 
versiune a „The War Of The Worlds”, un 
film cu Tom Cruise, căre ar trebui să fie 
gata în martie.

Londra (MF) - Prințul Har
ry, fiul prințului moștenitor 
al coroanei Marii Britanii, 
și-a cerut scuze după ce ta
bloidul The Sun a publicat 
pe'prima pagină o fotografie 
cu el îmbrăcat în uniformă 
nazistă la un bal mascat, 
transmite AFP, citând surse 
de la Buckingham Palace.

Ediția de joi dimineață a ta
bloidului are pe prima pagină o 
fotografie în care prințul in vârs
tă de 20 de ani poartă o uniformă 
kaki cu o svastică pe braț.

„îmi pare sincer rău dacă am 
jignit sau stânjenit pe cineva”, 
arată prințul într-un comunicat 
dat publicității de purtătorul de 
cuvânt a] casei regale britanice. 
„Alegerea acelui costum a fost 
o greșeală și îmi cer scuze", con
tinuă el. Balul mascat a cărui 
temă era „Indigeni și coloniza
tori” s-a desfășurat la Începutul

THIS IMAGE MUST BE USED IMCROPPED.

' ePA»Prtnțui Hany, pa prima pagină a tabloidului The Sun

lunii ianuarie. Doug Header- i se pemită să devină ofițer în 
son, deputat, laburist și fost mi
nistru al Apărării, a estimat că 
prințului Harry nu ar trebui să

armata britanică.
Jeff Barak, redactor-șef ad

junct la Jewish Chronicle, a de-

clarat că fotografia prințului în 
uniformă nazistă l-a șocat și dez- 
gustat, fiind inacceptabil și în ■/ 
nici un caz amuzant să mergi la 
un bakmascat costumat în nazist 

Consiliul reprezentanților co
munității evreiești- din Murea 
Britanie a acceptat scUz'.«f fiu
lui cel.mic al prințului Charles. 
„Incidentul a fost de prqst gust, 
mai ales că s-a întâmplat In pe
rioada ce precede ziua comemo
rativă a Holocaust!' 
căreia femilia rS0s_ __
rot important”el. Co
memorarea Holocaustului va a- 
vea loc în 27 ianuarie 
t Peptru un fost atașat presă 
al casei regale, DkXie irbiter, 
gafa Iui Harry erezul  totul unei 
lipse de disciplină șLcontrol. 
„Prințul de Wales e un fpnanist 
și face o treabă formidabilă, dar 
nu cred că își disciplinează cum 
trebuie copiii, și mai aids pe prin
țul Harry”, a declarat Arbiter.

ui.în cursul 
Sucaun 

el. Co-

Toalete publice scumpe
Geneva (MF) - Primăria orașului Gene

va vrea să instalez^ 35 de noi toalete pu
blice pentru un cost total de 13 milioane 
de franci elvețieni (8,6 milioane de euro), 
scrie Le Matin. Fiecare toaletă va costa . 
247.000 euro, anume prețul unui aparta
ment la Geneva. Toaletele vor fi conce
pute de mai multe fane de arhitectură, 
precizează autoritățile.

Vor fi echipate cu „unități sanitare 
standard” și adaptate decorului unde vor 
fi «faplasate.

Geri Halllwell, invitată la Balul Operei din Viena
Viena (MF) - Cântăreața 

britanică Geri Halllwell,
fostă membră a trupei Spice 
Girls, va fi Invitata de onoa
re a Balului Operei din Vie
na, pe 3 februarie, transmite 
AFP, citând un anunț făcut i 
de milionarul Richard Lugner.

Directorul Operei din Viena, 
loan Holender, a decis să menți
nă balul la data fixată, deși șefii!

opoziției social-democrate, Al
fred Gusenbauer, a cerut anula
rea acestuia din cauza catastro
fei din Asia.

Dacă își confirmă partici
parea, Geri Halllwell (31 ani) va 
urma altor personalități din 
showbiz precum Andie McDow
ell (2004) și Pamela Anderson 
(2003), pe.gare Richard Lugner și 
soția sa la invită în loja lor din 
1992 încoace.

Alfred Gusenbauer a cerut 
săptămâna trecută anularea bar 
lului și donarea banilor obținuți 
din vânzarea biletelor familiilor 
victimelor valurilor seismice, 
printre care se află cel puțin 300 
de cetățeni austrieci.

Richard Lugner a calificat 
propunerea drept „o declarație 
de politician” și a spus că se va 
deplasa probabil In Asia pentru 
a face donații.


