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Aurelian Serafinceanu a fost identificat

Datornicii din Vale rămân
Măsura va fi pusă în practică de RAAVJ începând de mâine

0 Noua secție de cardiologie a Spiralu
lui Județean din Deva va fi Inaugurată 
astăzi. Investiția permite o mai bună în
grijire a bolnavilor care sunt internați la 
spitalul din municipiul reședință de Județ. 
(M.S.)

săvârșirea unor fapte similare. 
Studenții se aflau la baza de 
pregătire a ANEFS București 
din Parâng, unde urmau un curs 
de schi. Sâmbătă seara ei au ple
cat la discoteca din stațiune. In
cidentul a pornit, se pare, de la 
o fată care se afla în discotecă, 
în timpul conflictului, câțiva stu- 
denți au sărit pe geamul clădirii, 
aflat la o înălțime de 4-5 metri. 
Dintre toți tinerii implicați în 
scandal, doar unul are piciorul 
în gips, ca măsură preventivă. 
Poliția din Petroșani a început 
deja audierile în. acest caz.

Vremea se va menține rece, izolat se 

vor semnala ninsori slabe.

peste 64 la sută din familiile care 
locuiesc în Valea Jiului se află 
în situația de a avea datorii la 
apă repe. Există cazuri în care 
restantele ajung și la 50 de mi
lioane de lei, pentru un con
sumator.

Conducerea regiei de apă a 
decis debranșarea consumato
rilor care au întârziat cu plata 
facturilor mai mult de 60 de zile, 
fiind vizate atât persoanele fi
zice cât și agenții economici sau 
unitățile bugetare. Astfel, în 
atenția angajaților regiei de apă 
se vor afla toți agenții economi
ci cu restanțe mai vechi de două

Valoarea totală a restanțelor 
depășește 170 de tUiard s lei, din 
care populația are de achitat fac
turi care însumează aproape 110 
miliarde lei,

Conform calculelor făcute de 
specialiș i RAAVJ Petroșani,

Mihaela TăMAȘ
EMAIL: inihael.i iamas@informmedia.ro

lei. Comisarul reușește să-i 
rețină semnalmentele, după ce 
în timpul unei altercații îi 
smulge cagula hoțului.

Infractorul a fost prins în 
iulie, anul trecut în zona cetății 
Deva El se află în tenitenc iarul 
Deva, fiind condamnat într-o 
altă cauză, pentru acte de tero 
rism. Costul acțiunilor de 
prindere a lui Alioșa s-au ridi
cat la aproximativ 150 de mi
lioane lei. /p.3

IVVVnr au paitlUlpm ™ 
seară la c sl bă co: ună J 
eumenică $ reprez at iți or 
bisericii Ortodoxe și Greco- 
latolice din municipiu.

(Foto: Tralan Mânu)

Petroșani (M.S.) - Zece stu- 
denți de la Facultatea de Edu
cație Fizică și Sport București 
au fost bătuți in timp ce se aflau 
la o disc stecă din stațiunea 
Parâng.

Tinerii au necesitat îngrijiri 
medicale la Spitalul de Urgență 
din Petroșani. Potrivit celor 
spuse de șeful Poliției Petroșani, 
comisarul șef Florin Nicolae, 
scandalul a izbucnit în noaptea 
de sâmbătă spre duminică și a 
fost declanșat de un grup de 
tineri din Petroșani și Petrila, 
unii dintre ei audoscuți pentru

în locuința sa din Petroșani, 
chiar și o sală cu diferite 
aparate pentru forță. ;

Cel mai răsunător furt a avut 
loc în august 2002, în casa fos
tului prefect de Hunedoara, Au
relian Serafinoeanu, de unde 
„pisica neagră” a furat 735 mi
lioane lei. în februarie 2004, 
pătrunde și în casa adjunctului 
șefului Poliției Petroșani, Dide] 
Babeș, de unde pleacă cu bunuri 
și bani în valoare de 10 milioane

luni, peste 50 de scări de bloc și 
alte 115 apartamente indivi
duale. în cazul în care nu vor fi 
găsite soluții pentru recuperarea 
datoriilor, va fi stabilit un mi
nim de consum tehnologic pen
tru evitarea unor accidente 
tehnologice sau cu impact eco
logic.

în luna martie, RAAVJ 
Petroșani trebuie să ramburseze 
o nouă rată în valoare de un 
milion de dolari din împrumu
tul contractat de la BERI) pen
tru reabilitarea rețelei de ali
mentare cu apă și canalizare din 
Valea Jiului.

de spargi r>. o tâlhărie și un act 
de terorism.

Faptele au fost comise în ul
timii doi ani. Alioșa prefera să 
fure doar din case. în toată 
această perioadă a acționa sin
gur, mascat cu o cagulă neagră, 
îmbrăcat în cămașă și pantaloni- 
salopetă, mânuși, iar ca 
încălțăminte folosea teniși 
chinezești. Caracterizat ca un tip 
foarte agil, cu o pregătire fizică 
bună, individul avea amenajată

după ce miiștoa în car«We 
afla a derapat și s-a lovit'de 
un stâlp de susținere a rețe
lei de termoficare din Ani- 
noasa. Accidentul a avut toc 
la sfârșitul săptămânii, din 
cauză că șoferul mașinii nu 
a adaptat viteza la condițiile 
de drum. Pentru scoaterea 
victimelor din mașina ava
riată a fost nevoie de inter
venția echipei de descarce 
rare de la Grupul Județean 
de Pompieri „Iancu de 
Hunedoara”.

Deva - Un tânăr din 
Petroșani este autorul nud 
multor furturi din locuințe, 
printre care se numără și 
cele din casa fostului prefect 
a] județului Hi ledoara și 
din locuința adjunctului 
șefului Poliției Petroșani.

Albert Alioșa Szakcs, poreclit 
„Pisica neagră” are la activ 25

»■ avaww
Autorul furtului din locuința fostului prefect

mailto:iamas@informmedia.ro
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0 Susținerea acordată de alegătorii fran
cezi de centru-dreapta Constituției euro
pene ar putea scădea cu 15%, din cauza 
problemei aderării Turciei la UE, potrivit - 
Institutului BVA.(MF)

0 Ivo Sanader, premierul 
Croației, a anunțat, sâm
bătă, că alegerile regio
nale și municipale din 
această țară se vor des
fășura la 15 mai. în tim

pul acestui scrutin, croații vor fi chemați 
să își aleagă noii consilieri municipali și 
regionali, pentru următorii patru ani.(MF)

Tăriceanu pleacă la Bruxelles

Participanții la alegeri, vizați de liderul îslamist Abu Mussab al-Zarqawi

București (MF) - Premie
rul Călin Popescu Tăriceanu 
se va afla, astăzi și mâine, la 
Bruxelles, pentru prima vizi
tă oficială pe care o efectu
ează la instituțiile comunitare 
în calitate de prim-ministru 
al României.

Situație tensionata în Kosovo
Belgrad (MF) - Provincia Kosovo, aflată 

sub administrarea GNU, ar putea fi afec
tată de noi violențe care ar putea conduce 
ia destabilizarea întregii regiuni. în cazul 
în care aceasta nu obține statutul final de 
stat independent, se arată într-un raport al 
International Crisis Group. „Situația din 
Kosovo este din ce în ce mai periculoasă 
și ar putea conduce la destabilizare și 
chiar la reluarea războiului”, apreciază 
ICG. „Anul 2005 va aduce Începutul unei 
soluții privind statutul final care să con
solideze pacea și dezvoltarea, ori conflictul 
din provincia Kosovo s-ar putea relua, ge
nerând uistabilitate în regiune”, precizează 
documen iL „Comunitatea internațională 
trebuie sa ajungă la o soluție convenabilă 
tuturor părților din Kosovo”, consideră 
Nicholas Whyte, membru al programului 
Eufcopa al ICG. „întreaga lume a amânat 
problema statutului final al provinciei Ko
sovo prea mult timp. Acest lucru nu mai 
poate dura”, a a

Premierul va prezenta priori
tățile și principalele direcții de 
acțiune ale guvernului, precum 
și modul în care acestea reflectă 
cerințele procesului de aderare 
a României la Uniunea Europea
nă. „Integrarea europeană este 
prioritatea absolută a guvernu
lui. La întrunirea, din această 
săptămână, a Comitetului execu
tiv de integrare europeană am 
solicitat In mod ferm ministere 
lor să monitorizeze modul în 
care sunt puse în practică anga
jamentele asumate ale României 
pentru integrarea europeană, 
pentru a nu exista nici o abatere 
sau întârziere”, a declarat Tări
ceanu. Principalele domenii de 
interes ale discuțiilor cu preșe-

dintele Comisiei Euron ie, pre
ședintele Parlamentului Euro
pean, președintele Comisiei pen

tru afaceri ex
terne a Parla
mentului Euro
pean și liderii 
grupurilor poli
tice din forul 
democratic eu
ropean vor fi 
combaterea co
rupției, reformaC. P, Tăriceanu

justiției și a sectorului economic, 
precum și prioritățile perioadei 
imediat următoare.

De asemenea, se va discuta și 
despre procesul de pregătire a 
țării pentru apropiata semnare 
a Tratatului de Aderare la Uniu
nea Europeană, la 25 aprilie 2005, 
atât ta plan intern, cât și ta raport 
cu instituțiile comunitare.

Cu prilejul vizitei la Bruxel
les, premierul României, Călin 
Popescu Tăriceanu, se va întâlni 
și cu omologul său belgian, Guy 
Verhofstadt

Hamas contrazică Israelul
Gaza (MF) • Principala mișcare islamis- 

tă Hamas, a dezmințit, ieri,
încheierea unui acord de Încetare a focului 
cu liderul autorității pafoaiinienc Mahmud 
Abbas, așa cum decisrase anterior minis
trul israelian al Apărării, Shaul Mofaz. 
„Declarațiile lu: dotez, potrivit cărora am 
încheiat un acord de Încetare a focului, 
sunt incorecte”, a afirmat purtătorul de cu- 
vânt al Hamas, Sami Abu Zohri. „Punctul 
nostru de vedere este că ocupantul israe
lian trebuie să se jeze primul la o în- 

aceea, nu vom avea 
nimic împotrivă să m în mod obiec
tiv pe această temă”, a adăugat el. Abu 
Zohri a confirmat totuși că responsabilii 
Hamas au discutat Îndelung cu Abbas, 
sâmbătă, despre o eventuală „perioadă de 
acalmie” a atacurilor antiisraeliene.

cetare a focului. Di

Iranul nu la în serios SUA
Teheran (MF) - Ministerul iranian de 

Externe a avertizat, ieri, administrația de 
la Jashingto: că orice acțiune lansată îm
potriva Republicii Islamice ar fi „o eroare 
strategică monumentală”, adăugând că nu 
ia în serios declarațiile privind un even
tual atac militar american. „Nu este nimic 
nou. Din când în când. America declan
șează un război psihologic”, a declarat pur
tătorul de cuvânt al Ministerului 'cranian 
de Externe, Hamid Reza Assefi. „Republica 
Islamică este destul de puternică și are ca
pacitatea de a se apăra, din acest punct de 
vedere nu resimțim nici un pericol sau ame
nințare. Nu credem în probabilitatea unui 
atac, decât dacă cineva vrea să comită o eroa
re strategică monumentală”, a adăugat el.
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In memoria victimelor
Madrid (MF) - Peste 10.000 de 

persoane, inclusiv politicieni im
portanți, au participat, sâmbătă, 
la Madrid, la un marș in memo
ria victimelor terorismului.

Asociația spaniolă a victime
lor terorismului a făcut apel la 
organizarea unui marș pe stră
zile capitalei, la zece luni după 
cek nai grave atentate comise 
în Europa de o rețea teroristă is- 
lamistă, care au provocat moar
tea a 191 de persoane. O parte 
dintre participanții la mars au 
criticat absența premierului Za
patero de la manifestație. Minis
trul Apărării, Jose Bono, s-a ală
turat pentru scurt timț iemon- 
stranțllor, însă a plecat după ce 
a fost insultat de aceștia. La marș 
au luat parte și ministrul Func
ției Publics, Jardi Sevilla, ți se
cretarul generai al principalului 

la Madrid, partid de opoziție, Angel Acebee.

Dubai (MF) - Militantul is- 
lamist Abu Mussab al-Zarqa
wi, liderul al-Qaida din Irak, 
a declarat „un război cum
plit” alegerilor din această 
țară, al căror scop este pre
luarea părerii de către șiiți, 
potrivit unei înregistrări 
audio, difuzate ieri, pe un 
siteInternet.

Alegerile de la 30 ianuarie 
sunt „o capcană ibominabilă 
destinată să le asigure șiiților 
controlul pârghiilor puterii în 
Irak și am declarat un război 
cumplit acestui proces josnic”, 
potrivit mesajului audio atribuit 
lui al-Zarqawi. Autorul mesaju
lui, a cărui autenticitate nu a 
putut fi stabilită până în pre
zent, dă asigurări că „patru mi-

lioane de șiiți qu fost aduși din 
Iran pentru a participa la ale
geri, pentru a-și realiza obiecti
vul, acela de a controla majori
tatea mandatelor din Adunarea 
națională provizorie".

Gruparea lui al-Zarqawi este 
responsabilă pentru numeroase 
atentate al căror scop este împie
dicarea derulării procesului elec
toral de la 30 ianuarie, care va 
marca primele alegeri multipar
tite irakiene după 50 de ani. în 
noul mesaj, intitulat „Democra
ție”, care are o durată de 45 de 
minute, liderul al-Qaida din Irak 
califică alegerile drept „o mare 
farsă americană” și respinge ca
tegoric procesul democratic care 
se va desfășura în Irak deoarece 
este contrar legii islamice sha
ria. Zarqawi i-a amenințat pe cei

care se implică în procesul elec
toral, afirmând că „soarta lor va 
fi similară cu a celor care orga- 
” Alegerile sunt o capcană 

abominabili, destinată si le 
asigure șiiților controlul 

pârghiilor puteri u Irak și 
am declarat un război cumplit 

acestui proces josnic.
Abu Mussab al-Zarqawi

W 
nizează alegerile”. Ministrul ira
kian de Interne, Falah al-Nakib, 
a refuzat să confirme, sâmbătă, 
capturarea teroristului Abu Mu
ssab al-Zarqawi.

întrebat, în cadrul unei con
ferințe de presă, despre eventua
la arestare a lui al-Zarqawi, mi
nistrul a răspuns: „Nu vreau să 
comentez' pentru moment. Vom

vedea. Poate vom comenta peste 
câteva zile”. Numeroase zvonuri 
au circulat, în ultimele zile, pri
vind capturarea sa înainte' \ 
scrutinului.

Efectivefe militare care se 
află in Irak și care vor asigura 
ordinea în cadrul scrutinului 
din 30 ianuarie vor fi supli
mentate cu 400 de soldați brita
nici. Totodată, autoritățile ira
kiene au anunțat că aeroportul 
din Bagdad va fi închis in zilele 
de 29 și 30 ianuarie, cu ocazia 
alegerilor generale. „Aeroportul 
din Bagdad va fi închis la 29 și 
30 ianuarie, iar restricția de 
circulație va fi prelungită în 
anumite orașe intre orele locale 
20 și 06 (19-05, ora României)”, 
a precizat Falah al-Nakib, mi
nistrul irakian de Interne.

lușcenko a depus jurământul
dintele polonez, Aleksandr Kwas
niewski, au asistat la ceremonie. 
Noul președinte ucrainean a ți
nut un discurs solemn destinat 
celor 48 de milioane de ucrai
neni. Momentul a avut loc în 
fața a câteva sute de mii de 
ucraineni prezenți ta Piața Inde
pendenței, unde a avut loc „re
voluția portocalie”, cu ajutorul 
căreia a preluat puterea.

Președintele României. Tra
ian Băsescu, a fost prezent ieri, 
la Kiev, la ceremonia de înves
tire a lui Viktor lușcenko în 
funcția de președinte al Ucrai
nei. Alături de președintele Bă
sescu, a participat la eveniment 
și șeful diplomației române, Mi
hai Răzvan Ungureanu, precum 
și ambasadorul României la 
Kiev, Alexandru Cornea. Președintele lușcenko a rostit Jurământul eu mâna pe Constituție.

 ■ ■ :

Kiev (MF) - Noul președin
te ucrainean, Viktor lușcen
ko, a depus j n Bl ieri, 
tn parlamentul de la Kiev, în 
prezența a peste 60 de dele
gații din străinătate.

„Mă angajez (...) să apăr suve
ranitatea și independența Ucrai
nei, să acționez în folosul patriei 
mele și pentru bunăstarea po
porului ucrainean, să protejez 
drepturile și libertățile cetățeni
lor, să respect Constituția și le
gile și să consolidez autoritatea 
Ucrainei pe plan internațional”, 
a declarat lușcenko, cu mâna pe 
Constituție și pe Biblie. Repre
zentanții a peste 60 de state și 
organizații, inclusiv secretarul 
american de stat, Colin Powell, 
secretarul general al NATO, 
Jaap de Hoop Scheffer, și preșe-
____________________________
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Abonamentul lunar la Cuvântul liber valorează 
50.000 de k>i plus taxe poștale și se poate face 

prin intermediul factorilor poștali, la ofidHe 
poștale din teritoriu sau la setfiul redacției.
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B „Tribunalul copiilor este deja realitate 
și în județul Hunedoara, iar în momen
tul în care va apărea un conflict în care 
sunt implicați minori există judecători nu- 

.i câre vor. prelua cazul", afirmă Mi- 
haela Grosu, consilier în cadrul direcției 
care se ocupă de protejarea copilului. In
stanța va prelua cazurile în care orice 
încercare ele mediere nu mai este posi
bilă. (R.l.)
Si FamMÎIIe celor cinci salariați care au 
murit în accidentul produs vineri în lo
calitatea Brîznic, vor primi un ajutor fi
nanciar din partea Termocentralei Mintia. 
Suma ce revine fiecărei familii este de 
aproximativ 100 de milioane lei. (M.S.)

A miți 
v? hael

f

Tâlhari prinși

>

Deva (M.T.) ■ Doi tineri au fost prinși 
după ce au comis o tâlhărie și două fur
turi din poșete. în seara zilei de 17 și 18 
ianuarie Robert Mihai Lazăr, de 20 ani și 
Emil Vasile Bîc, de 18 ani, ambii locuind 
fără forme legale în Deva, au furat gențile 
cu acte, telefoane și bunuri de la trei femei, 
în diferite zone ale Devei. Cei doi au fost 
prinși vineri, de către polițiști. Lazăr a fost 
prins într-un microbuz care circula pe ru
ta Vărmaga-Deva, în dreptul localității No- 
jag, unde drumul era blocat de un echipaj 
al poliției, iar Bîc a fost prins pe stradă, 
în timp ce se întorcea la domiciliu. La 
percheziția făcută la domiciliul acestora au 
fost găsite: o borsetă cu CD-uri, îmbrăcă
minte, aparatură electronică, provenite pro
babil din spargerea unor societăți comercia
le și locuințe. Infracțiunile urmează să fie 
documentate de către polițiști în scurt timp.

FU pe fază! «WâMB te premiază!

Cuvântul liber a lansat un nou concurs în data de 19 ianuarie!
Trebuie să taci doar atât
• Caută și decupează cele 4 piese puzzle care vor apărea In zilele de 19, 20, 21 și 22 ianuarie în cotidia
nul Cuvântul liber,
• Dacă ratezi una dintre cele 4 piese, ai șansa să o Inlocuiești cu un Joker, care va fi publicat luni, 
24 ianuarie;
• Când le ai pe toate, lipește-le pe o coală de hârtie, astfel încât să formeze imaginea alăturată. Scrie . 
pe verso datele tale personale, iar pe plic „Cuvântul liber te premiază în toiul iernii!”;
• Trimite imaginea reîntregită până în data de 28 ianuarie (data poștei) pe adresa redacției Cuvântul
liber: 22 Decembrie, nr. 37 A, Deva; ______________ 2_________
• Poți să aduci plicul la redacție sau să 11 depui în cutiile Cuvântul SS
liber. —

In 81 ianuarie (data extragerii) Cuvântul liber te surprinde cu 
pronii!

Premiul CeL mare va fi un sejur de 7 zile, pentru 2 persoane,
In stațiunea Felix.
Vei avea parte de cazare, mic dejun și multă apă fierbinte!

Abonează-te acum și intri automat
în concurs!

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0254-211275 (int. 8806).

Ai Cuvântul!
Noroc sâ fio!

Cercetați pentru trafic de persoane
Cei doi tineri care vindeau fețe din Valea Jiului au fost prinși de către polițiști
MlHAELA TăMAȘ 
E-MAIL mihaela.tamas@informmedla.ro

Deva - Doi tineri din 
Petrila, care racolau și vin
deau fete, lui Ecea Lenuța, 
administrator la „Night Club 
2000”, din Hunedoara, au 
fost prinși. Aceasta a fost, 
anul trecut, reținută 24 ore 
și cercetată în stare de liber
tate, pentru săvârșirea in
fracțiunii de proxenetism.

Femeia avea ca principală ac
tivitate infracțională racolarea de

tinere de pe raza județului Hune
doara și oferirea acestora pentru 
prostituție clienților clubului de 
noapte „Night Club 2000”, din Hu
nedoara, sub acoperirea de dan
satoare sau dame de companie. în 
noaptea de 18/19 octombrie, anul 
trecut, polițiștii au depistat in lo
calul lui Ecea Lenuța, numită „d- 
na Gabi”, patru tinere, dintre care 
două minore, care practicau pros
tituția în folosul acesteia. Atunci 
s-a mai stabilit că, două dintre 
fete au „migrat”, după închiderea 
clubului „Extaz”, din Deva, spre 
Hunedoara.

Racolatorii au fost prinși
După „captura” de la clubul 

din Hunedoara au mai fost de
pistate alte cinci fete, care prac
ticau prostituția pentru aceeași 
proxenetă. Acestea fuseseră raco
late de doi tineri care la vremea 
aceea erau neidentificați. Se știa 
doar că cei doi, acționau In zona 
Văii Jiului și vmdeau fete proxe
netei contra sumei de 250 euro. 
Tot In acea perioadă s-a constatat 
că Ecea Lenuța nu înregistra în 
evidențele contabile ale'firmei, în
casările provenite din activități

de comerț. Cercetările polițiștilor 
au scos la iveală faptul că în fir
ma proxenetei se spălau bani, și 
acest caz pare că are legătură cu 
„Spumă și Bibanu”. Valentin 
Cristian Curelan, zis „Osu”, de 20 
ani și Vili Florin Lătărețu, de 25 
ani, ambii din Petrila au racolat 
și vândut pentru exploatare sexu
ală cinci tinere minore. Cei doi 
au fost arestați 29 zile, iar Ecea 
Lenuța a fost arestată preventiv, 
vineri, pentru 29 de zile pentru 
proxenetism și trafic de persoana 
Toți riscă o pedeapsă cu închi
soarea de la 3 la 12 ani.

Dascălii - gata de premiere
Deva (R.I.) - Unitățile de învățământ au 

intrat deja în posesia Regulamentului pri
vind acordarea de distincții și premii perso
nalului didactic din învățământul preuni- 
versitar de stat. Personalul didactic poate 
beneficia de mai multe distincții: adresă de 
mulțumire publică, diplomă Gheorghe La
zăr și diplomă de Excelență. Solicitantul 
trebuie să depună la conducerea unității de 
învățământ cererea și raportul de autoeva
luare, însoțite de documentele doveditoare, 
până la data de 28 februarie. Până In data 
de 10 martie consiliul de administrație al 
școlii analizează dosarul și formulează 
aprecieri sintetice asupra fiecărui solicitant 
în parte după care directorul școlii trebuie 
să depună la inspectorat dosarele cadrelor 
didactice. Lista solicitanților se stabilește 
în ordinea descrescătoare a punctajului și 
va fi afișată până la 25 martie. Datele so- 
licitanților validați vor fi înaintate la MEC 
până la data de 10 aprilie.

Aceste fapte sunt parte din dosarul penal al „pisicii negre”
MlHAELA TăMAȘ
EMAIL mihmla.twnes@infoimmedla.ro

Deva - Tânărul din 
Petroșani, Albert Aliosa Sza- 
kcs, de 23 ani, poreclit, 
„Pisica neagra” pe lângă 
spargerile date în casa fostu
lui prefect de Hunedoara, 
Aurelian Serafinceanu, în 
locuința adjunctului șefului 
Poliției din Petroșani, Didel 
Babeș, a mai amenințat cu 
acte de terorism Primăria, 
Prefectura și Poliția din 
Petroșani.

Alioșa anunța, In luna aprilie, 
anul trecut că in incinta aces
tor instituții sunt amplasate 
bombe, producând astfel panică 
în rândul angajaților.

Schimburile 
comerciale

Deva (M.S.) - Volumul schim
burilor comerciale ale României 
va depăși, în acest an, suma de 

50 de miliarde de 
euro, mai mult 
cu 10% decât In 
emul 2004, a apre
ciat ieri, la Deva, 
ministrul delegat 
pentru comerț, 
Iuliu Winkler, El

Iuliu Winkler, a menționat că 
anul în curs va 

fi unul ce va fi caracterizat de o 
nouă creștere economică, care se 
va resimți și în ceea ce privește 
volumul exporturilor. „Evident, 
trebuie tratată în mod respon
sabil și problema deficitului co
mercial, care depășește, la nivelul 
anului 2004, cifra de 7 miliarde de 
euro. Va trebui să găsim acele căi 
prin care să temperăm, să ținem 
sub control, deficitul comercial” 
a spus ministrul Iuliu Winkler.

In opinia ministrului, struc
tura exporturilor românești ar 
trebui schimbată, acordându-se 
atenție acelor produse care au va
loare adăugată mare. El nu a ex
clus posibilitatea ca în cadrul 
strategiei românești pentru export 
să fie acordat un sprijin și in
vestitorilor care doresc să-și pro
moveze propria marcă de produs.

Pentru această faptă este con
damnat la cinci ani de închisoa
re. înaintea acestui incident, în 

luna martie, tâ
nărul este sur
prins de polițiști, 
în zona Dără- 
nești, din Petro
șani, după ce a 
comis o sparge
re. Polițiștii l-au

, Magda Popa, somat să se pre
dea, însă acesta 

a fugit. După acea somație au fost 
trase cinci focuri de armament, 
dintre care două In plan vertical 
și trei asupra lui. Nici de această 
dată nu a fost lovit și a reușit să 
scape. După aceste spargeri din 
care a reușit să scape nevătămat, 
polițiștii au reușit să-l prindă în 
zona Cetății Deva. Alioșa se în

torcea din-cartierele Viile Noi și 
Aurel Vlaicu, cănd a fost văzut 
de polițiștii care erau la pândă. 
Și de această dată a fost somat să 
se predea, însă a fugit. “în timp 
ce fugea, și-a aruncat cagula, 
mănușile și bluza de salopetă, dar 
a fost prins și arestat în scurt 
timp. îmbrăcămintea bărbatului 
a fost recuperată, iar de pe cagulă 
au fost ridicate probe biologice cu 
ajutorul cărora a (fost făcut tes
tul ADN. Toate aceste mișcări ale 
poliției au fost necesare, deoarece 
Alioșa nu a recunoscut că îm
brăcămintea recuperată ii apar
ține”, declară purtătorul de cu
vânt al IPJ Hunedoara, Magda 
Popa. Cercetările în acest caz 
sunt continuate, iar vineri a înce
put urmărirea penală a infrac
torului.

Ziua Unirii
Deva (R.l.) - Astăzi se îm

plinesc 146 de ani de la U- 
nirea Principatelor Române. 
Unirea de la 24 ianuarie 
1859 este considerată a fi 
primul pas important pe ca
lea înfăptuirii Statului Na
țional Unitar Român.

După ce, la 5-17 ianuarie 
1859, Alexandru Ioan Cuza a 
fost ales, In unanimitate, 
domn al Moldovei, la 24 ia
nuarie - 5 februarie, este ales 
și domn al Munteniei.

Alexandru Ioan Cuza a 
obținut recunoașterea unirii 
din partea marilor puteri și 
a decis contopirea adună
rilor de la Iași și București 
într-un parlament unic, nu
mirea unui singur guvern și 
fixarea capitalei noului stat 
la București.

ii
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GALANTARE

DAN - AMAR - NET - TREN
SEGA - LAT - MAGAZII

21£n.-20

va 4ă se amestece în viața dv pat 
Pitmotui si tuați dnițjafiiva,-al«e 

pierdeți tot mai mult teren, lucrurile se complică

^■apț^Qpgt .......________.„7/
Vi se pare că ați putea ayea mai multe realizări, 
și sunteți tentat să vă prea spUcItațL Ar fi bine 
să nu vă impUCsți în prea multe activități.

1949 S-a născut Mircea Dlaconu. actor (.De 
ce trag clopotele. Mitică?', .Mere roșii")__________
lfla- S-a născut Nlcolae Țic, scriitor, scenar

ist și publicist (m. 11.03.1992)

Vălișoara - Ociu

790 Știrile PRO IV. Sport. 
Meteo. Ce se întâmplă 
doctore?

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

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

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott 

Ortțfțirsa ghiulea II (relu-.

0W0 Live: Tenis: Openul Aus
traliei, la Melbourne 1490 Te- J 
calat Tenis: Openul Australiei 
16*30 Reluare: Raliuri: Cam- 1 

pionatul Mondial 1790 Re- [ 
luare: Sărituri cu schlurile: Cu- i 
pa Mondiali, ta Neustadt, Ger- ‘ 
mania 1890 Rezumat Tenis:. > 
Openul Australiei 1830 Repot* ! 

taje: Fotbal: Euragolurl 1930 ‘ 
Reluare: Omnlsport WATTS : 
2090 Reluare: Snooker. Openul . 
Țării Galilor 2130 Reluare: ; 
Sporturi de contact Fight Club J 
K1 2330 Reluare: Fotbal: Euro- j 
goluri 0030 Reluare: Omni- •

ttM - S-a născut 'actrița Arlstizza Romaneses

ior..l Wiîl.anr.

(.Bâlciul deșertăciunilor”, .Familia Newcome”) (n. 

18-07.1811).

2B B Real TV. ReaîTV este 

«rezintă fără cenzură fri- 
tâmplări adevărate de 
necrezut din întreaga

■ ■ .1- lume.
«9U Dincolo de Urnite. Din- 

.. . colo delMte este cea
• mai dramatică și
:: cuprinzătoare serie de 

bcum -ntan Ufuzate 
.vreodată pe micile 
' : noastre ecrane.

WțgTritaitțlbNATO 

KM Focus Plus. CuiSIMa

(Obsesia (thriller, SUA, 
11996). Cu: Victoria Prin-

JpH, Robert Hays, 
Christoph word. 
Regia: Larry Peerce. 

‘Deși căsnlda a început 
cum nu se poate mai 

’bine, Kate (Victoria Prin
cipal) descoperă că _ t iinuw,
Isoțul ei, ofițer de poliție sport WATTS 0190 Reporta]e: 2190 Moarte' 
|Focus pk Sport Me- ! Știri: Ediția spedală a știrilor Eu-> 
mo. (reluare) ’ rospert Old5 Reluare: Tenis ■ 2390 Trauma

Energie electrică:
Sunt programate întreruperi în furnizarea 
energiei electrice:
08.30-15.00 Simeria, străzile A. Vlaicu, 

I. Creangă, Progresului, 1 Mai, 

I'. L Caragiale, 1 Decembrie, 

Mureșului, Șt. O. Iosif, B. Șt 

Delavrancea

2030 InaKiuneli muzeele 
de artă din Marea Bri- 
tanie

2190 Neuitatele personaje. 
Documentar de cultură 
teatrală. Episodul 1 - 
Antigo na

2130 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

2290 Jurnalul Euronews pen
tru România

22:15 Secreta bine păzite
13 (dramă, Franța, 2002).

• Cu: Georges Corraface, 
Guy Marchand 

095 Districtul. Cu: Craig 
ST.Nelson, Janie Brook, 

Lyne Thigpen, Roger 
Aaron Brown, Sean Pa- 
trik Tomas. Regia: Terry 
George.

OSD Incunlune In muzeele 
<: de artă din Marea Bri- 

îBS tenie (reluare) 
1:20 Un Man la pads 

s.- âtdrai ranța,1994). 
£? Cu: Thierry thermite

I - RN - GRABA - ACERE 
RAT - AGORA - NA - STOL

Soluția integrantei din numă
rul precedent:
C-B

EiROSPORT

DISCOVERY

Dispecerat apă caldă 212225

Dispecerat Electrica 929

42«AMBMt«agt JW
Informații CFR 212725

Ambulanța 961

Pompieri 981

Jandarmerie 956

Poliție 955
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El Românii îșl vor putea plata banii, în
cepând din luna aprilie, Tn binol sau în 
acțiuni șlîh afara țârii. Liberalizarea con
tului de capital este biunivocă: străinii Î9I 
vor putea depune banii în conturi în lei, 
Tn vreme ce românii vor avea libertatea 
să-șl pună banii la o bancă britanică sau 
elvețiană, spre exemplu. (C.P.)
0 Energetlclenll, minerii șl angajațil din 
Industria de apărare vor primi în acest 
an salarii majorate cu 4 -7%. „Este o majo
rare de salarii corectă, corelată cu creș
terea productivității muncii”, susțin lide
rii de sindicat din sectorul energetic. (C.P.)

Motorină   26300 W/i
Benzină Premium _ _30650 lei/i
Benzină «te plumb (Euroluk) 29800 lȘf/1
BeSîâ «rfl plumb (98)-------------------------12990 W/i

flMWăâMRMM _JM90W
Benzină cu-RîumbW lel/t
Motorina-...' _27590 eii/l
1.QMV—
Benzina rar mut
Bertenă Premium _

—' Parteneriat Microsoft
Obținut pentru softul performant dezvoltat de o firmă deveană

Volksbank la 
Deva

Deva (C.P.) ■ Volksbank 
a deschis o nouă unitate, la 
Deva. Până In data de 18 
februarie, clienții Volks
bank pot beneficia de des
chiderea de conturi curente 
fără taxe, efectuarea de 
plăți in lei fără plata comi
sioanelor de transfer, ob
ținerea de credite fără taxe 
de analiză a dosarului de 
credit. Noua sucursală ofe
ră credite pentru locuințe 
și automobile, credite de 
consum, cârduri interna
ționale în lei și valută cu 
facilitate de-descoperire de 
cont, e-banking, credite 
pentru dezvoltarea aface
rilor, dobânzi avantajoase 
la depozitele în lei sau în 
valută.

t>

Clasificarea mijloacelor fim

vânzător

vânzător

HUNEDOARA

I
»

Clara PAs
E-MAIL: cl8ra.pai0lnforrTwedla.ro

Deva- Abstract Connection 
a dobândit statutul de Mi
crosoft Certified Partner.

N. 8ALCECU . vânzător

29900 la#
30900 WJ

Bee^asuperiQO

CASIAN CASICOM

* DEVA

Denumire societate__________
SPITALUL MUNICIPAL ORĂȘTIE

HUNEDOARA

CIO CIO SRL DEVA

JONNYS EXPRESSO SHOP SRL DEVA

Meserie 

consilier economic

CRIȘTINA COMIMPEX SRL 

CES PRO 2002 SRL

JONNYS EXPRESSO SHOP SRL

ADENUTZA SRL
ASTRA BETTINGS SRL

S-M2S-
Bomlnă firi plumb 
Berolnâ Euro. ... 
Benzină Eca 
Motorina Euro. 
Motorina SHoariEute

Firma deveană se ocupă de 
zece ani cu proiectarea de pro
grame de calculator pentru afa
ceri si servicii in domeniul teh 
nologiei informației. Abstract 
Connection a primit in luna de
cembrie a anului trecut invitația 
Microsoft de a participa la pro
gramul destinat dezvoltatorilor 
de soft tocmai pentru obținerea 
acestui statut.

„Prima condiție pentru a de
veni partener Microsoft este tre
cerea cu brio a testării unei apli
cații. Această testare gratuită a

fost realizată la VerlTest, singu
ra firmă din lume acreditată de 
Microsoft pentru testarea pro

gramelor de cal
culator.

Produsul pro
pus de noi pentru 
testare, Commer
cial Abstract, es
te ultima versiu
ne a aplicației re
alizate de noi 
pentru gestiunea 
comercială.

dezvoltat de firma

Marian 
Nalcu.

Softul 
noastră acoperă toate formele de 
vânzare, are prevăzută conec
tarea cu echipamente specifice 
vânzării de mărfuri (scanner cod 
de bare, casă de marcat, Pock- 
etPC) precum si extinderea cu 
un sistem performant de analiză

comercială (IntelAbstract). S-a 
verificat dacă am folosit ultimele 
tehnologii șl mai ales stabili
tatea aplicațiilor pe platformele 
de lucru existente. Recent am 
mai trimis și trei referințe de 
la clienții noștri, iar acum 
urmează să primim documentul 
care certifică faptul că deținem 
statutul de Microsoft Certified 
Partener.

în baza acestui statut pe vi
itor vom fi susținuți gratuit cu 
toate tehnologiile de ultimă ac
tualitate, care aparțin Micro
soft”, a declarat Marian Neicu, 
managerul firmei Abstract Con
nection Deva.

în România mai puțin de 100 
de aplicații din toate categoriile 
de programe au trecut această 
testare.

Siderurgia fara ajutoare
Deva (C.P.) - Combinatele siderurgice 

care au primit ajutoare de stat vor mai 
putea beneficia de facilități de acest gen
abia după 1 ianuarie 2008. în această cat
egorie intră șapte societăți: Ispat Sidex, 
Siderurgica Hunedoara, Combinatul 
Siderurgic Reșița, COS Târgoviște, Indus
tria Sârmei Câmpia Turzii, Donasid și 
Oțelul Roșu, care nu mai primesc ajutoare 
de stat de la finele anului trecut. Ream
intim că în perioada 1993-2004, cele șapte 
societăți au primit ajutoare de stat 
echivalate la circa 50.000 de miliarde de 
lei. Celelalte societăți din siderurgie, care 
nu au primit ajutoare de stat, pot primi 
astfel de facilități și până în 2008.

Societatea Preț 
închidere 

î 4170

Variație 
f1el/acț)(%) 

.+4.5SS. SSB RETROM
2. SIF1 10200 +1
i; tlv 11800 +1.72
4. BRD 5100Q +3.24
i. s 7250 el ®

AZOMURESȘ 5200
7. ANDBIOTICE IAȘI 7950 +2.58
8. ROMPETROL

RAFINARE (RRC)
+8.26

9. RABER 5200 +0.97
10. BGCARPAT1CA 6550 +4.80

Impozit pe proprietatea Intelectuală 
care s-a plătit impozit lunar de 
10%, se totalizează după 12 luni. 
Din suma obținută se scad chel
tuielile deductibile care In 2005 
sunt de 40% din venitul brut, ex
cepție fee drepturile de propri
etate intelectuală pentru crearea 
unor lucrări de artă monumen
tală unde deductibilitatea chel
tuielilor este de 50% din veni
tul brut. Diferența dintre veni
tul brut obținut și cheltuielile 
deductibile constituie venitul su
pus impozitării. Acesta este im
pozitat global cu 16%, iar va
loarea rezultată se compară cu 
sumele plătite drept impozit an
ticipat în timpul anului, după 
care are loc regularizarea.

Deva (C.P.) • în cazul con
tribuabililor ale căror venituri 
simt reprezentate de drepturile 
de proprietate intelectuală, im
pozitul unic de 18% se aplică 
doar la momentul globallzării 
venitului, adică la sfârșitul unui 
an financiar. în timpul anului, 
persoanele care obțin astfel de 
venituri plătesc un impozit lu
nar de 10% din venitul brut. în 
categoria veniturilor din drep
turi de proprietate intelectuală 
sunt incluse cele obținute din 
brevete de invenție, desene sau 
modele, mostre, mărci de fabrică 
și comerț, procedee tehnice, 
know-how, din drepturi de au
tor. Veniturile brute, pentru

Localitate
ORĂȘTIE

HUNEDOARA DACIA 87/2

DEVA

Adresa

Deva (I.J.) - Noul Catalog 
privind clasificarea șl duratele 
normale de funcționare a mij
loacelor fixe au intrat în vi
goare la 1 ianuarie 2005 și ab
rogă HG 964/1998, precizează 
Mihaela Boldor, purtător de 
cuvânt în cadrul DGFP Hune
doara. „Conform Ordinului 
M.F.P,1775/2004 privind unele 
reglementări în domeniul con
tabilității, pfentru exercițiul fi
nanciar al anului 2005 se apli
că reglementările contabile 
simplificate, armonizate cu di
rectivele europene. Astfel, în
cepând cu 1 ianuarie 2005, per-

soanele juridice care Îndepli
nesc criteriile de mărime pre
văzute in Ordin vizează firmele 
ale căror valori mobiliare sunt 
admise la tranzacționare pe o 
piață reglementată si soci- 
etățile/companiile naționale re- 
tratează situațiile financiare 
ale anului 2004, urmând să 
aplice efectiv reglementările 
contabile la data de 1 ianuarie 
2005. Celelalte persoane ju
ridice care îndeplinesc criteri
ile de mărime prevăzute pot 
opta pentru aplicarea regle
mentărilor contabile prevăzute 
în Ordinul M.F.P. nr._94/2001.

Str. PRICAZULUI, 16

DECEBAL vânzător 

vânzător
I. CORVIN

1 DECEMBRIE, 18
DECEȘAL
GRĂDINILOR. 4 zidar rosar-tencuitor
H0RIA zidar rosar-țencuftor gj

zugrav, vopsitor

barman ■:

HORIA 

GRIVIȚEI 

MUREȘULUI

DEVA

DEVA
HUNEDOARA casier
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Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 24 ianuarie 2005
Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian fonnt

BNR 38.584 29.686 55.310 24.940 156

Cursul valutar jractica^ de hăLclle din Deva în 24 Ianuarie 2005
Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian forint

0 V CV C V C V C V
BancPost 38.000 38.700 29.200 29.800 54.300 55.800 24.200 25.200 ~150 155
BRD 37.500 38.500 28.870 29.820 53.860 55.750 24.150 25.050 146 T55
Banca Transilvania 37.925 38.625 29.131 29.831 54.210 55.260 24.474 24.949 151,4 156 45
Raiffeisen Bank 37.700 38.400 28.900 29.700 54.250 55.300 24.310 24.910 146 156

Cursul valutar practicat de casele de sci,k^ iaMiai'Bid Deva ....
V

Star Exchange 37.750 38.500 28.700 29.500 52.000 55.000 23.300 25.500 145 155 I
Herdan Exchange 37.800 38.300 28.800 29,300 52.000 54.500 22.500 25.000 151 155 I

■

cl8ra.pai0lnforrTwedla.ro
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0 Rulantele din 2004 față de pro
ducătorii agricoli au fost trimise săptămâ
na trecută în contul direcțiilor agricole 
județene, acestea urmând să efectueze 
în perioada următoare toate plățile către 
800.000 de producători. (M.T,)

0 Producătorii de pește de consum 
care administrează amenajări piscicole 
vor beneficia în acest an, în premieră, 
de subvenții de la bugetul de stat, suma 
totală alocată în acest sens cifrându-se 
la 10 miliarde lei. Se vor acorda sub
venții numai pentru speciile de pește 
cu valoare ridicată, livrate la fondul pieței 
prin unitățile de comercializare auto
rizate. (M.T.)

Cerealele gradate
Hunedoara (M.T.) - Din 2007, se vor 

începe operațiunile de gradare la semințele 
de cereale. Prin efectuarea operațiunilor 
de gradare, semințele cerealelor se împart 
pe clase și grupe de calitate, astfel că ele 
pot fi valorificate la un preț corect, 
aducând beneficii producătorilor. în plus, 
aplicarea sistemului de gradare elimină 
piața neagră a cerealelor. Un alt aspect' 
care a suscitat interes și devine subiect de 
reflecție este că, începând cu anul 2007, 
modul de acordare a subvențiilor agricole 
se va intersecta cu efectuarea gradării 
semințelor la punctele de recepție. Așadar, 
vor beneficia de subvențiile acordate pe 
produs numai cerealele care au fost gra
date, iar subvențiile pentru depozitare se 
vor acorda doar acelora care au depozitat 
produse agricole (cereale) gradate.

MB ș ■ ■■ i ; V*’ 1 1?.
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în unele sate de munte, hunedorene, meseria de fierar este încă la mare căutare
Mihaela TSmaș
E-MAIL nninaela.tanias@lnfornnniedia.ro

Romoșel - Una dintre cele 
mai vechi meserii ale lumii 
se mai păstrează încă în sa
tul hunedorean Romoșel. 
Chiar dacă tehnologia a 
avansat, în sate se mai 
păstrează vechi obiceiuri și 
meserii, cum este și cea de 
fierar, sau covaci.

Meseria de fierar, in cazul 
familiei Ispas, din Romoșel, este 
păstrată din tată în fiu. Când

bătrânul Ion Ispas nu este acasă, 
îi ține locul fiul său, Traian. 
Fierarul prelucrează obiecte și 
piese din diferite metale, cum ar 
fi instrumente, cârlige, lanțuri, 
echipamente de fermă din fier. 
Potcovarul utilizează uneltele și 
îndemânarea de fierar pentru a 
prelucra și a aplica potcoave, 
cailor.

Fierarul alege metalele 
potrivite, le taie, le încălzește în 
forjă, le pune pe nicovală, le 
loVește cu ciocanul, le perfore
ază cu „dom-ul”, le plachează, le 
ajustează sau le lipește, pentru

a le da forma dorită. Mânuiește 
ciocanul, presa mecanică și 
execută și alte lucrări legate de 
munca fierarului, cum ar fi 
repararea uneltelor și echipa
mentelor de metal.
Prelucrarea potcoavelor 
și potcovitul

Pentru ca fierul să poată fi 
prelucrat trebuie să fie încălzit 
în cărbuni. Acești cărbuni sunt 
fabricați din lemn de prun, de 
către Traian Ispas. Potcovarul 
analizează de ce anume are 
nevoie un cal și.evajuează starea

copitelor lui, ajustează protu
berantele nedorite ale potcoavei, 
pentru a-i asigura un echilibru 
bun. Apoi, selectează potcoavele, 
le adaptează dacă este necesar 
cu ciocanul și nicovala. Potco
varul ține piciorul calului între 
genunchi și bate cuie cu cio
canul prin potcoavă ca să o fi
xeze pe copită, sau scoate pot
coava dacă este nevoie. în 
fiecare zi de lucru, în aceste 
sate sunt folosiți caii la diferite 
munci. Astfel că potcoavele se 
tocesa și potcovarul are iar de

în drum spre potcovar. Potcoavele sunt puse tki foc.

Primăvara ta stupină

Se modelează flerul. Sunt bătuta potcoavele.

Culturile agricole
Hunedoara (M.T.) - Starea de vegetație 

se va menține bună la culturile de toamnă 
semănate. Vița de vie și pomii fructiferi 
își vor continua stadiul de repaus vegeta
tiv în bune condiții. Este recomandabil 
pentru această perioadă a'anului, conti
nuarea tăierilor de rodire și a trata
mentelor fitosanitare în plantațiile 
pomiviticole, în zilele fără precipitații. De 
asemenea, e indicată continuarea tăierilor 
de rodire și a tratamentelor fitosanitare în 
plantațiile pomiviticole, în zilele fără pre
cipitații.

Mai- sunt câteva luni de 
iarnă, dar iubitorii albinelor tre
buie să fie pregătiți pentru ano
timpul de trecere bruscă de la 
frigul iernii la căldura verii. 
Sunt câteva lucrări de 
primăvară care au drept scop 
asigurarea condițiilor favorabile 
pentru dezvoltarea puietului, in
tensificarea ouatului mătcii etc.

- revizia de primăvară se 
face după zborul de curățire, pe 
vreme bună, când albinele ies li
niștite din stup și urmărește 
puterea familiei, proviziile de 
hrană, calitatea mătcii, starea 
fagurilor și starea de sănătate.

- puterea familiei. Familiile 
slabe necesită îngrijire supli
mentară precum: hrană, apă,

căldură, solicitând intervenția la 
timp a apicultorului.

- cantitatea proviziilor de 
hrană - să aibă în permanență 
minimum 5 kg de miere în stup. 
Hrana abundentă influențează 
pozitiv ponta mătcii, starea de 
sănătate a albinelor, care devin 
mai puternice și mai sănătoase.

- prezența și calitatea mătcii
- aprecierile calitative ale 

mătcilor se fac după aspectul, 
înfățișarea și cantitatea puietu
lui. Puietul de toate vârstele tre
buie să fie dispus pe faguri, con
centrat sub forma unor cercuri 
concentrice, uniforme și com
pacte, având deasupra și în 
partea lor laterală coroane de 
miere.

» SC FABIMAR
J^PRESTCOM SRL

MVă oferă
W prin depozitul en-gros 
fructe de cea mal bună cal

itate, la prețuri 
fără concurențăl 

Adresa: Deva, 
I.L.Caragiale, nr.21 
(fosta fabrică de conserve) 

Tel. 0722/281.876 sau
0788/281.876.

A șasea promoție de agricultori calificați
Absolvenții pot accesa fondurile programelor de sprijinire a agriculturii
Loredana Leah
E-MAIL loredana.leah@Jnfortnmedia.ro

Deva - Cursurile oferite 
anut trecut de către Oficiul 
Județean de Consultanță 
Agricolă Hunedoara s-au bu
curat de un mare interes din 
partea locuitorilor de la 
sate.

- în acest an, începând cu data 
de 15 februarie, toate persoanele 
interesate pot depune o cerere în 
acest sens la sediul Oficiului de 
Consultanță Agricolă Hune
doara, cerere în care trebuie să 
specifice cursul pe care doresc 
să-l urmeze. Pentru cei care au

susținut cursurile de agricul
tor în culturi vegetale și 
crescător de animale, consul
tanța a Înmânat săptămâna tre
cută la Geoagiu, Certificatele de 
Calificare în respectiva meserie.

Cei 28 de participant! și-au în
sușit și aprofundat pe parcursul 
a șase luni de studiu teoretic și 
aplicație practică tehnologiile 
performante privind cultivarea 
terenurilor și creșterea ani
malelor. Materiile parcurse de 
către eursanții din localitatea 
Geoagiu, au fost structurate în 
șase module de prgătire și au 
cuprins 248 de ore teoretice și 
479 ore practice.

Temele au fost predate de spe-

cialiști ai C.L.C.A. Geoagiu și 
O.J.C.A. Hunedoara precum și 
de profesori din cadrul Colegiu
lui Tehnic Agricol „Alexandru 
Borza” din Geoagiu.

Cursanții care au parcurs 
acest plan de învățământ au fost 
examinați în cadrul unor probe 
scrise și practice de către 
comisia de examinare prezidată 
de dir. O..J.C.A. Hunedoara - 
Liviu Staler. Certificatele obți
nute de către absolvenți atestă 
calificarea într-o meserie din 
domeniul agricol și îi oferă 
deținătorului posibilitatea de a 
accesa fondurile programelor'de 
sprijinire a agriculturii 
românești.

mailto:nninaela.tanias@lnfornnniedia.ro
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Deva (C.M.) - Programul etapei a XI-a, sâmbătă, 
22 ianuarie 2005: U. Jolidon Cluj - Univ. Timișoara 

35-23; Rulmentul Brașov - Salmon! B.M. M45; 

Cetate Deva - Oltchim Rm. Vâlcea 23-29; Tomis Con
stanța - Rapid București 31-35; Astral Poșta Câlnău 

- U. Remin Deva 32-30; Oțelul Galați - Sileotub Zalău 

20-32; HCF Piatra Neamț - HCM Roman 24-23

ltapa a Xll-a, 30 ianuarie 2005: Universitatea Ti- 
| -rnișoara - HCM Romani Sileotub Zalău - HCF Pia- 
i tra Neamț; U. Remin Deva - HG Oțelul Galați; Rapid

București - Astral Poșta Gâlnău; Oltchim Rm. Vâl
cea - Tomis Constanța; Seimeni B.M. - Cetate 

Deva; U. Jolidon Cluj - Rulmentul Brașov.

ț. Oițe. Rm. Vâlcea
2. Rapid CFR Buc.

11
11

10
10

0
0

1
1

323-257
365-291

20
20

3. Sileotub Zalău 11 8 I 2 343 263 17
4. Tomis Constanța 11 8 1 2 308-279 17
5. Rulmentul Brașov 11 7 1 3 278-232 15
6. Astral Poșta Căinau 11 6 f 4 340-317 13
7 HCE Piatra Neamț 11 4 1 6 297-313 9
S. y. Jolidon Cluj 11 4 1 6 274-287 9
9. U. Remin Deva 11 4 S 7 290302 8

10. Selmont Baia Mare 11 3 2 6 299-328 8
11. Cetate Deva 11 3 2 6 257-290 8
12. Oțelul Galați 31 2 1 B 251-289 5
13. HCM Roman 11 2 6 9 ‘278-317 4

k!4. Univ. Timișoara ..ii * 0 1 10 249-387 1

Profesionalism sau 
balcanism la FC CIP?

Deva (C.M.) - Vicecampioana națională 
va primi, azi, de la oral9.00, în Sala Spor
turilor din Deva, replica ocupantei locului

11, Pandurii Tg. Jiu, în- 
tr-o partidă, contând pen
tru etapa a 19-a a Diviziei 
A la fotbal în sală.

FC CIP pare favorită 
certă la prima vedere, dar 
meciul poate fi unul al 
surprizelor. Paul Grecu, 
vicepreședintele FC CIP, 
declara că se teme că ju

cătorii nu vor avea profesionalismul să
scape de euforia succesului de joi cu FC 
Bodu și nu vor trata cu seriozitate și par
tida cu Pandurii.

Conștient că trebuie să-și readucă jucă
torii cu picioarele pe pământ, antrenorul 
principal, Virgil Stoica, era, la rându-i, 
preocupat de refacerea fizică și recuper
area jucătorilor Măgureanu și Stăncuța 
care acuză unele lovituri la genunchi. 
Rămâne de văzut dacă în aceste circum
stanțe jucătorii deveni se vor dovedi pro
fesioniști sau vor etala o mentalitate bal
canică care ar putea însemna consemnarea 
unui rezultat nedorit.

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 19 -a, 22-23 ian
uarie: Poli Timișoara - FC Bodu București 3-7; Fut

sal Municipal Constanța - Senic Craiova 6-2; Silvanus
I Reșița - MGA București 3-1; Eurolines București - 

FC Transilvania Tg. Mureș 1- 4; ACS 3 București - 

AS Odorheiu Secuiesc 2-4; Gomonth Ploiești - En-
I ergoconstrucția Craiova 1-5. Partida FC Cip Deva - 

Pandurii Tg. Jiu. se va disputa azi, de la ora 19.00.

14. CS Poli Tim. 19 5 1 13 65-92 16
Etapa a 20 -a, 29-31 Ianuarie: FC Bodu București 

- Energoconstrucția Craiova; Senic Craiova - Poli 

Timișoara; MGA București - Futsal Municipal Con
stanța; FC Transilvania Tg. Mureș - Silvanus Reșița; 

Pandurii Tg. Jiu - Eurolines București; AS Odor

heiu Secuiesc - FC Cip Deva (sâmbătă, 29 ian
uarie, TVR1, ora 12.15); Gomonth Ploiești - ACS 

3 București.

1. FC Bodu București 19 15 2 2 95-48 47
2. A5 Odorheiu Secuiescl913 1 5 84-61 40
3. FC Municipal C-ța 19 12 4 3 8267 40
4. FC Cip Deva 18 12 1 5 98-79 37
5. ACS 3 București 19 9 4 6 65-57 31
6. inergs. Craiova 19 8 1 10 75-67 25
7. Gomonth Ploiești 19 7 3 9 46-57 24
8.CS Senic Craiova 19 6 5 8 69-79 23
9. Eurolines București 18 6 2 10 58-64 20

10. Silvanus Reșița 19 7 1 11 65-74 19
11. Pandurii Tg. Jiu 18 5 4 9 55-75 19
12. MGA Domnești 18 5 3 10 46-57 18
13. Trans. Tg. Mureș 19 5 2 12 47-73 17

0 Arbitrii hunedoreni, Cristina lonescu 
(Vulcan) și Edy Kovacs (Deva), au con
dus, ieri, partida dintre Eurolines Bu
curești și Transilvania Tg. Mureș, din 
cadrul etapei a 19-a, a Diviziei A de 
futsal. Arbitrajul a fost foarte bun, dovadă 
elocventă în acest sens fiind faptul că 
victoria a revenit echipei oaspete care 
înaintea întâlnirii era „lanterna roșie” a 
clasamentului. (C.M.)

Laura Poenaru, cea mai bună 
jucătoare a echipei Cetate.

Inurajările și indicațiile antrenorilor Marcel Șerban și Ladislau Kapornay nu au avut efectul scontat, 
handbalistele de la Cetate Deva fiind învinse de Oltchim fără drept de apel.

Dezamăgire în loc de surpriză
Anunțata evoluție bună a handbalistelor de la echipa Cetate Deva s-a dovedit nefondată
ClPRIAN MARINUț
E-MAIL: ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Așteptările preșdin- 
telui clubului Cetate, Marian 
Muntean, și a celor peste 600 
de spectatori, veniți să salute 
un anunțat succes al de- 
vencelor, au fost înșelate. 
Galonata Oltchim s-a dovedit 
a fi prea puternică pentru 
Cetate chiar și în contextul 
schimbării în bine a echipei 
devene în perioada de între
rupere a campionatului.

Aducerea unui antrenor nou, 
transferarea unor jucătoare bine 
cotate și rezultatele promițătoare 
din perioada de pregătire l-au 
determinat pe Marian Muntean, 
președintele clubului Cetate De
va, să fie optimist și să anunțe 
o posibilă surpriză în partida cu 
lidera clasamentului. Pronosti
curile oficialului devean au avut 
acoperire în realitate doar în 
primele 20 de minute ale par
tidei.

în acest interval Cetate Deva 
a condus de mai multe ori pe 
tabela de marcaj și a revenit

în repriza secundă, Oltchim a 
controlat autoritar jocul, chiar 
dacă principala marcatoare - 
Alina Braniște - s-a accidentat 
în minutul 43. Evident stăpâne 
pe meci, jucătoarele Oltchimului 
s-au desprins la un moment dat 
la 10 goluri diferență, deși și-au 
permis încercarea unor scheme 
spectaculoase și a unor execuții 
de efect, iar Cetate a redus din 
diferență doar pe final, când ol- 
tencele au redus ritmul. „Sunt 
dezamăgit, pentru că am crezut

că vom face o surpriză. Nu sunt 
atât de supărat că am pierdut, 
pentru că la investițiile pe care 
le-a făcut Oltchimul ar fi fost 
rușions să piardă la Deva, dar 
sunt nemulțumit că am jucat 
slab. Chiar și așa, clasarea pe 
locul cinci nu e imposibilă, în 
contextul în care voi întări și 
mai mult lotul prin aducerea a 
două jucătoare din naționala Slo
vaciei”, comenta după meci, Ma
rian Muntean, președintele clu
bului devean.

când era în dezavantaj, jucând 
de la egal la egal cu puternica 
sa adversară.
M’.................................... 
Sânt dezamăgit, pentru că am 
crezul că ram face o surpriză. 
Nu sunt atât de 
supărat că ara 
pierdut, ci sunt 
nemulțumit câ 
am jucat slab
Marian Muntean, 
PREȘEDINTE 

Cetate Deva

............ ...............................M
De la 8-8, erorile personale și 

lipsa de experiență și concen
trare a devencelor au fost specu
late prompt de experimentatele 
jucătoare ale Oltchimului care 
au înscris de patru ori consecu
tiv: 8-12 (min. 26). Ultimele pa
tru minute ale primei reprize au 
fost halucinante. Cetate a avut 
superioritate numerică, dar 
chiar și cu trei jucătoare în plus 
pe teren nu a reușit să refacă 
diferența, la pauză tabela in
dicând cinci goluri avans în 
favoarea oltencelor.

Roxana 
Aiacoboaie
a fost golghetera 
U. Remin în par
tida din de
plasare cu Astral 
Poșta Cîlnău, dar 
in ciuda celor 
nouă goluri mar
cate de extrema 
stânga, viperele 
galbene au pier
dut partida: 30- 
32.

(Foto:Ciprian Marinat)

Sala Sporturilor Deva; Spectatori: 600.

Evoluția scorului: 2-1 (min. 4); 2-a (min. 7); 4-3 (min. 9); 4-6 (min. 15); 

8& (min. 20); s-12 (min. 26); (min. 28); 22-17 (min. 30);
(min. 33); 13-22 (min. 38); 10-22 (min. 42); 1S-ȘI (min. 45); 18-2S (min. 
53); 19-2® (min. 57); 23-® (min. 60).

Eliminări: Filip 11, Nica 30. Pasca 34 / Tilvic 16. Manea 28. Nechita 

28, Gheorghe 29, Tîlvic 33.

Cetate: Poenaru - 12 intervenții reușite: Cartas - 8. Fllip - 5. Pașca și 
Mitrea - câte 3. Doiciu - Gyorfi - 2, Nica și Șovar - câte 1. Antrenor - 

Marcel Șerban.
Oltchim: Pelin - 11 intervenții reușite; Braniște - 7, Gheorghe - 6, Răceală 

și Tîlvic - câte 5, Nechita -3, Manea - 2, Gîscă 1.

Arbitri: Bogdan Anton și Cristian Iulian (ambii lași).

Jiul Petroșani a câștigat derby-ul 
„liderelor” din Valea Jiului

Petroșani (C.M.) - Liderul Di
viziei B3, Jiul Petroșani, a dis
putat, sâmbătă, la Lupeni, în
cepând cu ora 11.00, primul său 
joc amical din acest an. Echipa 
antrenată de Gigi Mulțescu a 
dispus cu scorul de 2-0, grație 
golurilor semnate de Movilă, de 
liderul seriei C7, Minerul Lu
peni. echipă care la fel ca și Ji
ul are obiectiv promovarea, dar 
în Divizia B. Disputată pe un 
timp geros și un teren acoperit 
cu un strat subțire de zăpadă, în
tâlnirea a atras la stadionul din 
Lupeni numeroși spectatori dor
nici să le vadă la lucru pe cele

mai în formă echipe ale mo
mentului din Valea Jiului. Pe 
parcursul celor trei reprize a 
câte 35 de minute, în care s-a 
derulat meciul, amatorii de fot
bal nu au fost dezamăgiți. Fazele 
spectaculoase, acțiunile cursive 
și rapide, duelurile aprige pen
tru minge și cele două goluri 
marcate de echipa mai valo
roasă, au constituit un spectacol 
mai mult decât agreabil. în 
edițiile viitoare ale ziarului nos
tru vom reveni cu amănute des
pre pregătirile acestor formații 
hunedorene care au ca obiectiv 
promovarea.

Victorie în prima partidă amicală
CS Deva a câștigat meciul de verificare cu CFR Marmosim
ClPRIAN MARINUț 
Florea Nedeleciu 
7--------------------- :----------------------- I----------------------

Deva - Echipa antrenată 
de Romulus Gabor a câștigat 
prima partidă amicală de 
verificare, susținută, 
sâmbătă, la doar cinci zile 
de la reluarea pregătirilor, 
pe Stadionul „Cetate” din 
Deva, în compania di
vizionarei D, CFR Mar
mosim.

în ciuda diferenței de două 
eșaloane existentă între cele 
două combatante, meciul a fost 
dârz disputat, cu multe ocazii de 
gol la ambele porți.

Profitând și de terenul greu 
care nu le-a permis devenilor să- 
și pună în valoare superioritatea 
tehnică, divizionara D a dat o 
replică foarte bună, punându-i

deseori în dificultate pe compo- 
nenții echipei din eșalonul se
cund.

Oaspeții au reușit deschide
rea scorului, dar apoi devenii s- 
au trezit și au înscris de patru 
ori consecutiv, după care scorul 
final a fost stabilit de simerieni. 
Golurile echipei antrenate de Ro
mulus Gabor au fost marcate de

Moț (de trei ori) și Lintaru, în 
vreme ce pentru CFR Marmosim 
Simeria au punctat Bejean și 
Ovidiu Buta.

Divizionara B își va continua 
pregătirile la Stadionul „Cetate” 
până miercuri, 26 ianuarie, când 
este programată plecarea în sta
țiunea Băile Herculane, pentru 
un cantonament de 10 zile.

Stadion: Cetate; Teren: îhghețat; Spectatori: 50:

5..-.V4

CS Deva: Cibotariu - Velea, Tănasă, Hațegan, Oprean - Negrilă, Bunea, 
Găman, Vălâșutean - Pâuna, Moț. Au mai jucat: Rahoveaanu, Lintaru, 

Simion, Ceaușu, Gigi Ștefan, Petcu, E. Popa, A. Gabor, Zudor. Antrenor 

- Romulus Gabor.
CFR Marmosim: lancău - Mihăiescu, Lăcătuș, Jușcă, Banc, I. Buta - 
Mihăilă, Giurașa, Bejean - Furdean, Ov. Buta, Au mai jucat: Bolfoși, Biriș, 

Andrei, Borlea, Dăncuș, Duma. Antrenor - loan Bădoi.

Arbitraj bun: Florin Anca, Cosmin Danciu și Cristian Măluțan (toți Deva).

Tănase, căpitanul CS Deva.

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
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0 Președintele Agenției Mondiale Anti
doping, Dick Pound, a declarat că rezul
tatul pozitiv al testului antidoping la care 
a fost supusă jucătoarea de tenis Svet
lana Kuznețova în decembrie nu înseam
nă automat că există un caz de dopaj.(MF)

Visează să joace în Spania
Daniel Pancu: „Șahtior Donețk mi-a făcut o ofertă, pe care însă am refuzat-o”

0 Clubul elvețian Servette Geneva, la ca
re activează atacantul Viorel Moldovan 
și tehnicianul Adrian Ursea, a obținut, 
vineri, o amânare din partea Camerei de 
comerț a tribunalului din Geneva în pri
vința declarării falimentului.(MF)

0 Fotbalistul echipei Beșiktaș, Sergen 
Yalcin, a fost lovit cu pumnii în timp ce 
încerca să își apere un prieten implicat 
într-un scandal dintr-un club de noapte. 
Sergen a vrut să îl apere pe Cevahir, în
să a primit câțiva pumni în altercație.(MF)

B. Lizarazu

Istanbul (MF) - Fotbalistul 
echipei Beșiktaș, Daniel 
Pancu, a declarat, într-un 
interviu apărut în cotidianul 
Hurriyet, că a refuzat o 
ofertă de la echipa Șahtior 
Donețk, pregătită de teh
nicianul român Mircea 
Lucescu.

„Șahtior Donețk mi-a făcut o 
ofertă, pe care am refuzat-o, 
deoarece ultimul loc în care voi 
juca, după Beșiktaș, va fi 
Spania. Fiecare jucător are un 
vis, iar âl meu este campionatul 
Spaniei”, a. spus Pancu, care a 
precizat că nu va evolua în 
Turcia la altă echipă în afară de 
Beșiktaș Istanbul.

Jucătorul român a afirmat că 
nu poate face o comparație între 
fostul și actualul său antrenor, 
Mircea Lucescu, respectiv Vicen
te del Bosque. „Cred că amândoi 
sunt filozofi. Eu am venit la Be
șiktaș cu Lucescu și îmi pare bi
ne că am făcut acest pas. De la 
începutul acestui sezon, ghinio
nul nu mi-a dat pace deloc. Am

Daniel Pancu (s), unul dintre cel mai buni atacanți români «Foto? epaj

rămas departe de terenul de joc 
din cauza unor dureri în zona 
abdominală, însă problemele nu 
mă fac să renunț. Del Bosque

este o persoană incredibilă. Mi- 
aș fi dorit foarte mult să cola
borez cu el în Spania, însă șansa 
a făcut ca noi să ne întâlnim la

Beșiktaș”, a declarat atacantr 
Daniel Pancu.

A plâns după un meci

Fotbalistul român Daniel Pan
cu consideră că Beșiktaș a ratat 
câștigarea mai multor puncte în 
campionat și calificarea în faza 
următoare a Cupei UEFA deoa
rece și-a subestimat unii adver
sari. „Am plâns după meciul cu 
Ankaraspor (n.r. - disputat la Is
tanbul, în etapa a VH-a a cam
pionatului Turciei, scor 2 - 3) 
pentru că am pierdut o partidă 
în care ne așteptam să învingem 
la o diferență mare de goluri”, 
a adăugat Pancu.

Jucătorul român a precizat că 
echipa Beșiktaș nu are nevoie de 
aducerea a alți jucători străini 
în lot. „Cei din echipă sunt de o 
calitate foarte bună. Vom câștiga 
în primul rând Cupa Turciei, iar 
apoi ne vom încerca norocul în 
campionat”, a mai spus atacan
tul echipei turce Beșiktaș, româ
nul Daniel Pancu.

Lizarazu stă pe tușă
Munchen (MF) - Fundașul echipei Ba

yern Munchen, Bixente Lizarazu, va fi in
disponibil 15 zile, în urma unei rupturi mus

culare la piciorul stâng, 
suferită în timpul parti
dei câștigate, vineri, cu 
scorul de 3 - 0, în fata 
formației Hanovra 96, în 
etapa a XVIH-a a campio
natului Germaniei, infor
mează AFP. Lizarazu, în 
vârstă de 35 de ani, aflat 
la primul său meci pen

tru Bayern Munchen după revenirea, în 
această iarnă, de la Olympique Marseille, 
s-a accidentat în minutul 8 al partidei, 
când a alunecat din cauza terenului ușor 
acoperit de zăpadă. „Accidentarea lui Liza
razu este singurul lucru care a umbrit o 
seară reușită pentru Bayern”, a afirmat 
antrenorul Felix Magath. După 18 etape, 
echipa Bayern Munchen ocupă locul întâi 
în clasament, cu 37 de puncte, cu trei mai 
multe decât a doua clasată, Schalke 04, 
care are însă un meci mai puțin disputat.

Crișan a părăsit Croația
Zagreb (MF) - Jucătorul român Adrian 

Crișan a ratat calificarea în semifinalele 
Openului Croației la tenis de masă, con
tând pentru ITTF Pro Tour. Crișan a fost 
învins, sâmbătă, în sferturile de finală, cu 
scorul de 4 - 1 de jucătorul Chih-Yuan 
Chuan, din Taiwan. Crișan a trecut pe 
rând, în primul tur, cu 4 ■ 2, de germanul 
Thomas Keinath, în turul secund, cu 4 - 
3, de japonezul Kaii Yoshida, iar în turul 
trei a dispus, cu scorul de 4 - 2, de Ching 
Li, din Hong Kong. Jucătorii Constantin 
Cioti și Andrei Filimon au fost eliminați, 
vineri, în primul tur al competiției.

La feminin, Mihaela Steff a fost elimi
nată în turul doi de germana Jessica Go 
bel, care a învins-o cu 4 - 2, în timp ce ju
cătoarea Olga Nemeș a pierdut, tot în tu
rul doi, cu scoriil de 1 - 4, în fața sportivei 
Tamara Boros. în primul tur, Steff a dis
pus, cu 4 - 2, de Ling Lin, din Hong Kong, 
iar Olga Nemeș a învins-o, cu 4 - 0, pe 
americana Jasna Reed.
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învins, cu 
scorul de 
1 - 0, 
formația 
Cagliari, 
sâmbătă, în 
etapa a XX-a 
a campiona
tului Italiei. 
Golul vic
toriei a fost 
marcat de 
Bellucci 
(dreapta), în 
minutul 70 al 
meciului, 
desfășurat pe 
stadionul 
Dall'Ara. 
Bellucci a 
luptat mult 
să scape de 
marcajul 
adversarului 
său, Diego 
Lopez, de la 
Cagliari.(D.Ș.) 

(Foto: EPA) II
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Turneu de spadă
Budapesta (MF) - Sportiva română Ana 

Maria Brânză a ratat câștigarea turneului 
de spadă, desfășurat săptămâna trecută în 
Ungaria, la Budapesta, contând pentru 
Cupa Mondială de scrimă, fiind învinsă, 
sâmbătă, în finală, cu scorul de 15 - 8, de 
germana Imke Duplitzer, informează A- 
genția France Press.

în sferturile de finală ale competiției 
din țara vecină, sportiva noastră, Ana Ma- 
ria Brânză, a învins-o, cu scorul de 15 - 
10, pe sportiva chineză Zhang Li, iar în 
semifinalele turneului românca a trecut, 
cu scorul de 15 -10, de adversara Hajnalka 
Kiraly-Picot, din Franța.

„Stranieri”
București (MF) - Mijlo

cașul Marius Mitu a evolu
at pe toată durata partidei 
pe care echipa sa, Lierse, 
a câștigat-o, sâmbătă, pe te
ren propriu, cu scorul de 
3 - 0, în fața formației Wes- 
terlo, în etapa a XlX-a a 
campionatului Belgiei. Ju
cătorul Stelian Cărăbaș a 
jucat până în minutul 83 al 
meciului pe care formația 
sa, Xanthi Skoda, l-a pier
dut, sâmbătă, în deplasare, 
cu scorul de 1 - 2, în fața 
echipei Aris Salonic, în e- 
tapa a XVI-a a campio
natului Greciei. La Ober
hausen, fundașul Marius 

> Baciu nu a evoluat.

Doar Gică Hagi îl vrea pe Pleșan
Galatasaray nu îl vrea pe oltean din motive financiare

Istanbul (MF) - Mijlocașul 
Mihăiță Pleșan este dorit la 
Galatasaray doar de 
tehnicianul Gheorghe Hagi, 
conducerea clubului și 
jucătorii nefîind de acord cu 
achiziționarea jucătorului 
român, susține cotidianul 
Hurriyet.

Jurnalul turc notează că pri
mul motiv pentru care conduce
rea clubului nu este încântată de 
o eventuală achiziționare a lui 
Pleșan este de ordin financiar. 
„Ca să îl poată aduce pe jucăto
rul român, clubul Galatasaray 
Istanbul trebuie să renunțe la un 
fotbalist străin, iar din cauza u- 
nor probleme financiare nu poa

te rezilia contractul lui Saidou. 
Al doilea motiv este faptul că 
cercetările legate de Mihăiță Ple

șan nu au avut 
rezultate pozi
tive. Toți cei 
care îl cunosc 
îndeaproape pe 
Pleșan spun că 
el nu este nu
mărul 10 căutat 
de Galatasaray. 
Al treilea motiv

este faptul că jucătorii se opun 
unui nou transfer”, se mențio
nează în cotidianul turc Hurri
yet. Potrivit cotidianului citat, 
oficialii clubului din Istanbul 
consideră că și în cazul în care

Gheorghe Hagi

Pleșan ar fi achiziționat cât mai 
curând, el nu va fi de prea mare 
folos echipei. Jurnalul Fanatik 
scrie că antrenorul Gheorghe 
Hagi este nemulțumit de atitudi
nea conducerii clubului, despre 
care spune că atunci când echi
pa este învinsă vrea imediat un 
raport de la el, iar atunci când 
învinge nici măcar nu îl sună.

în plus, Gheorghe Hagi le-a 
spus unor prieteni că este supă
rat deoarece Galatasaray nu a 
achiziționat încă jucătorii pe ca
re îi dorește. La gruparea turcă 
a fost transferat, în această iar
nă, doar un portar, Fevzi, deși 
pe lista întocmită de Hagi se 
aflau șase jucători.

Lucescu, la centenarul Galatasaray

Clasament finalClasament final
1. Imke Buplteer__________ (Germania)
2. Ana Maria Brânză _____ (România)
3. Eaura Flessel-Cotovic ______(Franța)
4. Hajnalka Kiraly-Pîcot_______ (Franța)
5. Li Na __________  (China)
6. GiisMna Cascioli ______ (Italia)
7. Jtaafi. Ei__________________________ (China)
8. Anna Zivkova (Rusia)

Istanbul (MF) - Tehnicianul 
Mircea Lucescu a primit o invi
tație pentru a asista la meciul 
dintre Dream Team și o formație 
alcătuită de fotbaliști turci care 
au activat la Galatasaray, orga
nizat, în luna aprilie, cu ocazia 
centenarului clubului din Istan
bul, a anunțat vicepreședintele 
grupării, Turgay Kiran.

Potrivit cotidianului Hurri
yet, Turgay Kiran a precizat că 
Karl-Heinz Feldkamp și Graeme 
Souness au fost desemnați ca an
trenori ai Dream Team, o echipă 
formată din foști jucători străini 
ai formației Galatasaray, în ur

ma unui sondaj de opinie reali
zat pe site-ul oficial al clubului. 
„Suporterii l-au vrut cel mai 
mult pe Feldkamp, iar pe locul 
doi s-a situat Souness. Lucescu 
era pe poziția a patra. La un ast
fel de eveniment pot fi invitați 
20 - 30 de fotbaliști, dar tehni
cieni pot fi chemați doar doi. 
Joi, l-am invitat pe Lucescu să 
asiste la acest meci. El nu va 
putea sta pe marginea terenu
lui”, a explicat Kiran. Partida 
dintre Dream Team și o echipă 
alcătuită din jucători toci care 
au evoluat la Galatasaray se va 
disputa pe 23 sau 24 aprilie. Sol Campbell

Rămân la Arsenal
Londra (MF) - Fundașii Sol ,5 

Campbell și Lauren și-au prelun
git contractele cu echipa de fot
bal Arsenal Londra, care expi
rau la finalul acestui sezon coni- 
petițional, a anunțat managerul 
clubului londonez, Arsene Wen
ger, citat de Agenția France Press.

Lauren, în vârstă de 28 de 
ani, și-a dat acordul pentru a 
rămâne încă doi ani sub culorile 
clubului englez Arsenal Londra, 
în timp ce jucătorul Campbell, 
în vârstă de 30 de ani, a acceptat 
prelungirea contractului tot pen
tru următoarele două sezoane 
competiționale.



Avram Andrei, I A

Bobăllă Noemi, I A Clonca Alexandru, I B

Balazs lulia, I B Bot Adela, I B

Cotocea Roxana, I A

/

Cei mai tineri elevi ai unui vechi liceu
Bobocii claselor întâi învață la fel ca și colegii lor de generație

Deva (V. R.) - Elevii 
claselor întâi A și B, de la 
Liceul Pedagogic „S. Drăgoi” 
Deva sunt mândri că învață 
într-o instituție școlară cu o 
veche și frumoasă tradiție.

în acest an, liceul care a dat

județului și țării foarte multe ge
nerații de dascăli, împlinește 135 
de ani. Pentru rezultatele bune 
obținute de-a lungul vremii, 
dascălii și elevii liceului consi
deră că școala ar fi îndreptățită 
să primească titlul de colegiu. Cei 
mai tineri elevi ai școlii, bobocii,

învață aceleași lucruri pe care le 
studiază colegii lor din celelalte 
școli generale. Asemeni celorlalți 
elevi de clasa întâi și ei se 
străduiesc să descifreze tainele 
cititului, scrisului și ale socoti
tului, să fie ordonați, disciplinați 
și să-și facă temele.

înv. Oprlșa Ersllla, I A

Cuzmlnschl Bogdan, I A

Harvat Lea, I A

Radak Ioana, I A

Cîrdel Alteia, I B

Feraru Denies, I A

Hoancea Bogdan, I A

Suclu Bogdan, I A

Elevii claselor 
întâi A șl B 
ale Liceului 
Pedagogic 
„Sabin 
Drăgoi" din 
Deva, după 
un semestru 
de școală știu 
mult mal 
multe lucruri.

(Foto: Traian 
Mânu)

Nan Robert, I B Poenar Roxana, I B

Martnca Eduard, I A Popa Paul, I B

Popescu Anastasia, I A Smeu Gabriel, I B

Damlan Alexandru, I B

înv. Jude Marla, I B

Pop Denis, I B

Păcurar Alexandra, I B

Ștefanovlcl Sergiu, I B
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Peugeot 406 TDI, af. 2001, diesel, 
airbag, fullelectric. Preț 8 700 euro, 
negociabil. Tel. 0722/445860.

Ford Focus Tumier, af. 2001, fullop
tion. Preț 8 400 euro, negociabil. Tel 
0745/364948.

Opel Vectra, af. 2003, fulloption. Preț
13 500 euro, negociabil. Tel. 
0722/848692.

Seat Leon, af. 2001, diesel, fulloption. 
Preț 1Q 400 euro, negociabil. Tel. 
0744/396864 ; 0254/221635.

Volvo 340, af. 1987. economizer, mo
tor Renault. Preț 67 mii. lei. Tel. 
0722/794788 ; 225578.

VW Passat Variant, af, 2002, benzină, 
fulloption. Preț 10 500 euro, negocia
bil. Tel. 0723/767433.

Nissan Patrol, af. 1984, diesel, servo, 
4X4, radiocas, 5 locuri. Preț 5 500 eu 
ro, negociabil. Tel. 0722/169074.

Mercedes 250, af. 1994, diesel, 
airbag, ABS, climă. Preț 10 600 euro, 
negociabil. Tel. 0722/826942.

Ford Mondeo, af. 1995, benzină, ser
vo, airbag, trapă. Preț 4 500 euro, 
negociabil. Tel. 0254/611939.

Opel Corsa, af. 2001, toate dotănle. 
Preț 6 350 euro, negociabil.
Tel. 0722/445860.

VW Vento, af. 1993, diesel, servo, 
trapă, închidere centralizată. Preț 5 
450 euro, negociabil.
Tel. 0742/553466.

VW Passat, af. 200,1, fulloption.
Preț 11 900 euro, negociabil, variante. 
Tel. 0742/0052301

Opel Corsa, af. 2002, 900CMC, Euro 
4. IM 6 250 euro, negociabil; Tel. 
0722/417544.

Daewoo Matiz, af. 2003, benzină și 
gaz. Preț 3 650 euro, negoclabll.Tel 
0740/762620.

ARO 244, af. 1994, cu remorcă și o 
tnașină piese de schinb. Preț 2 400 
euro, negociabil. Tel. 0721/485186.

Renault Trafic, af 1991, diesel, radiocas, persoană fizică, 
6 Jocuri. Preț 4 750 euro, negociabil, variante. 
Tel.0726/376293.

Vino cu un CV si un zâmbet!

Flanco recrutează pentru completarea echipei 
magazinului di Deva

ASISTENT! VÂNZĂRI
9

Dacă ai cel puțin studii medii, experiență de minim 1 an 
în vânzări, cunoștințe foarte bune de operare pe 
calculator (MS Office), ești o persoană sociabilă, 
dinamica, cu excelente abilități de comunicare, cu spirit 
de inițiativă, flexibilă și cu o capacitate de a lucra sub 
stres est . rsa ia potrivită pentru ocuparea acestei

Trimite CV-ul tău cu Scrisoare de Intenție ia fax: 
02120112 90 sau la adresa de e-mail: CV@flanco.ro, cel 
mai târziu până ia data de 29 'ranuarie ax

■.

Doar candidați) eligibili vor fi contactați.
' ■ ......................... '

SC A&B Expert Insolvents SRL Hun-* oara, 
societate de: reorganizări șl lichidări judiciare, notifică toți credi
torii și acționarii că s-a deschis procedura prevăzută de Legea 
64/1995 cu privire la următoarele societăți comerciale:

1. SC ELISEM 98 SA, cu sediul în Simeria Veche FN - Sentința 
nr, 2355/CA/25.11.2004, dosar 6053/2004 - Tribunalul; Hune

doara, termenul limită pentru depunerea declarațiilor de creanță 
este 11.02.2005.

2. SC GGM INTERCONS SRL, cu sediul în Deva, Piața Victo
riei; clădirea IPH nr. 2 - Sentința nr. 2200/CA/07.10.2004, dosar 
6238/2004 - Tribunalul Hunedoara, termenul limită pentru 
depunerea declarațiilor de creanță este 15.02.2005.

3. SC ORIZONT HIDRO SRL, cu sediul în Deva, Str. Crângului, 
nr. 23 - Sentința nr. 2078/CA/14.09.2004, dosar 5422/2004 - 
Tribunalul Hunedoara, termenul limită pentru depunerea de
clarațiilor de creanță a fost prorogat la data de 31.01.2005.

4. SC U.I.F. ALCOM SRL, cu sediul în Hunedoara, Str. Pri
vighetorilor, bl.9/35 - Sentință nr. 2144/CA/24.09.2004, dosar 
6052/2004 - Tribunalul Hunedoara, termenul limită pentru 
depunerea declarațiilor de creanță este 15.02.2005.

5. SC EUROFOREST SRL, cu sediul în Petroșani, Str. 22 De
cembrie, bl.22/1 - încheierea nr. 2443/CA/17.12.2004 - Tribunalul 
Hunedoara, termenul limită pentru depunerea declarațiilor de 
creanță este 15.02.2005.

(r53o®) importator piese auto 
organizează concurs pentru postul de

, CV si scrisoare de intenție la fax:
021/434.11.74 sau la e maB: vanzari@comnicoserv.ro

CERINȚE: SE OFERĂ:
• experiența minim 2 ani in • pachet salarial atractiv;

domeniu; • mașina de serviciu;
• studii superioare tehnice; ■ telefon mobil;
• disponibilitate program prelungit; • oportunitatea dezvoltării
■ spirit de echipa; profesionale intr-un mediu
« abilitați de negociere; dinamic.
■ dinamic, cooperant. *

SCEUROC
Lichidator al SC Transport Local Valea Jiu

lui SA Petroșani - în faliment
Organizează licitație în vederea valorificării 

următoarelor bunuri din patrimoniul SC 
Transport Local Valea Jiului SA:

■ calculator 486+monitor 200.000 lei
- copiator Xerox format A3 7.000.000 lei 
Licitația va avea loc în data de 07.02.2005, 

ora 11, la sediul lichidatorului din Deva, str. 
M.Kogălniceanu, nr.4, cam.l8,.et.l, județul 
Hunedoara. în caz de neadjudecare, licitația 
se va relua în datele de 08.02.2005, 09.02.2005, 
11/02.2005, ora 11.

Informații la tel.0254/231279, 0741-131935.

SC EUROCONSULT SRL Arad - filiala Deva
Lichidator al SC ORIX Ttranscom SRL Ani- 

noasa ■ în faliment
Organizează licitație în vederea valorificării 

următoarelor bunuri din patrimoniul SC Orix 
Transcom SRL:

calculator 386+monitor 
calculator486+monltor 
sobă Bosch 
excavator
buldotanc 90.000.000lei
Licitația va avea loc în data de 7.02.2005, ora 

10, la sediul lichidatorului din Deva, str. 
M.Kogălniceanu, nr.4, camera 18, et.1, județul 
Hunedoara. în caz de neadjudecare, licitația se 
va relua în 08.02.2005, 09.02.2005, 10.02.2005, la 
ora 10.

Informații la tel. 0254/231279, 0741131935.

0FEMA IMURI DE MUNCA
k HmoewmwmusucuMk Marat 

angajează ÎS flnfe ori construcți, cu vârste 
de până la 35 de am.

Contlp de muncă șl salarizare:
/ salarizarea se face la rețeaua construcții, în funcție de 
pregătirea profesională și aptitudini.
/ se acordă spor de condiții grele 10%, spor de vechime 5- 
25% aferent vechimii in muncă și cazare in coloniile sucursalei. 
Relații la telefoanele 0254/777.746 sau 0254/’r77.061 InUIl.

\ 4,

k . ■ ■ , - ■■

mailto:CV@flanco.ro
mailto:vanzari@comnicoserv.ro
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Vanii ap. 2 camere (03)
• apateant 2 camere, decomandat, conto- 
rizat, Gojdu, parter, renovat, balcon- tnO mlHoane 
leL Tel. 0742/223470.
• apartament 2 camere, decomandat, conto- 
rizat, balcon închis, ultracentral, gigacalo- 
rimetru, Interibn, 90S milioane lei, și Lada 1200,

.similtoaine lei Tel 2216*7.

• vând tractor u 650, plug PP3, remorcă 31, 
tractor L *45, piu- w -roză legumicoli Tel. 
0744/7703*4.

Piese, accesorii (42)
• rtai ndmar cu seleniu, profesional 120-220 
V, 648 Vcc, 0-10A, reglaje: brut și fin, protecții, 
preț2 milioane lei. Tel. 261127.

Cumpăr ap.2 camere (04) Mobilier si interioare (47)

Decese (76)

• mfaet apartament. 2 camere, zona Gojdu, etaj 
1 - 2 • 3. ofef 700 milioane lei. TeL 224296, 
0788/361782.

Vând ap. 3 camere (05)
• apartament, Jcamere, cartier Dacia, ocupabil 
imedat, coritorizat bloc cărtmidi parchet, baia 
cu geam, preț 700 milioane leL Tel. 0745/356072

• vând mcMă hol, din pal, 25 milioane lei, 
mobilier birou 15 milioane lei, dulap 2 milioane, 
atv 850.000 lei, Pentium 133,1.7 GB, 32 

2 milioane lei. TeL 0722/1616**, 2256*0.
• vând urgent canapea extensibilă șl mobilă 
tineret, prețuri convenabile. Tel. 227610,213244, 
0741/154394.

Vând case, vile (13)

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

Familia anunță cu durere in suflet dispariția după o grea 
suferință a dragului lor fiu

MUNTEAN NICOLAE GABRIEL
de 17 ani, din Deva.
Corpul neînsuflețit se află depus la Capela din Micro 15. 
înmormântarea va avea loc astăzi, la ora 13, la Cimitirul 
Sejan.
Dumnezeu să-i odihnească sufletul!

• cad ta Simeria, 3 camere, bucătărie, baie, 
beci, anexe, garaj, gaze, canalizare, zonă 
centrală, st 435 mp, 15 mid. lei. Tel. 261127.
• cai*, ta Deva, sau schimb cu apartament 2-3 
camere, etaj 1, zonă cenfcală. Tel. 025*7215796.
• vând cart, zonă centrală, 5 camere, 2 băl, 
centrală și Instalații noi, termopane, garaj, 
grădină, suprafață totală 700 mp, pretabilă și 
pentru societate. TeL 215*87.

•Mctetate comercială vinde antene de 
satelit digitale, preț începând de la 65 
milioane lei, recepționează până la 26 
programe românești, 500 programe străine, 
un an garanție, fără abonament 
Deplasarea și montarea gratuită. Tel. 
0723/481776,07*5/840*74.

• vând ampMkator Yamaha și videorecorder. 
Tel. 0745'253*13.

a cart frtnata la șosea, 3 camere, hol, 
dependințe, pidlnă 2000 mp, posibilitate 
de racordare la gaz. Telefon 0723/531756. 
0788/19177*.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

Vând case de vacanță (15)
• «w- rtrtdâ șl guler nurcă noi, preț nego- 
dabil. tk 212816.

• cart de vacantă P+l, în stațiunea Geoaglu- 
BăL și grădină Intravilan, ta satul Jetedlnți.Tel. 
2410**, după ora 17.
• cart «te vacanță, construcție 2002, D+P+E, 
stațiunea montam Straja, 7 camere decoman
date, 3 băi, 3 wc, sc 180 mp, toate utilitățile, 
facilități HG 1307/200*. Tel, 0723/320995.

FJectrocasnice (56)
• rthdtedâ frigorifică Arctic, 4 sertare, stare 
bună fără reparații, preț 2 milioane lei, nego
ciabil. TeL 0788/25Î115.

• rtMâmntmașină de cusut electrică Sanda, 
cu toate dotările, piese atașatele și incubator 
electric, prețuri negociabil^Tel. 0742/870263.

Vând garsoniere (19) Altele (61)
* - -  ----- 1 ■*- . ta. - ■ + ■-»- afa.fWtoflM 2 camere, rona 80)au, txjcatane op

• rtnd amaatert Dorobanți, etai 1. deco- 
mandată QO mtlkwie P Tel 0722/693683, 
211021. ,

• vâM barat irior «litri, pompă mare de apă 
cu motor monofazic, preț negociabil, 216753.
• rtdd cârttaM nouă preț foarte bun, orice 
cantitate. T< 072466255.

Prestări servicii (72)

Cumpăr garsoniere (20)
• «aMpărțaMrtră zonă centrală Tel. 21526*, 
după ora li

Vând terenim •; ii
• vând M parcele' teren a 500 mp, zona 
Căprioara. Tel. 21112*.
• vând tarea Intravilan la șosea. Hunedoara, 
apă gaz, curent, suprafață plană 6 eura/mp. 
Tel. 0723/005657.

execută amenajări interioare șl construcții 

la cheie. TeL 213370,07*5/8638

Imobile chirii (29)
• tachktez cart de vacanță P+l, la sfârșit de 
săptămână în stațiunea Geoagiu-BăL Tel. 
24104*, după ora 17.
• oter spre închiriere în Deva spațiu comercial 
ultracentral 30 mp, în prezent amenajat ca sediu 
firmă. Tel. 0722/33008*.

• vfoatara traraporl marfă Deva-Timlșoara, 
preț negociabil, în funcție de geutate și volum, 
maximum 0£ tone. Tel. 0740/420521.
• ttectME fearaport marii local șl interurban 
cu autoutilitară de 32 tone utiL Duba este 
prevăzută și cu stendere pentru confecții L 600,1 
240, h 230. TeL 229611,0740/953297.

Oferte locuri de muncă (74)
• pibimc ta gazdă 2 eleve de la țară aparta
ment situat în zona Astoria, centrală termică.
tapometre, în apropierea liceelor Traian, Ener- 

PMetlc, Grigore Moisii. tel. 229897.

Auto românești (36)
• vând Dada Super Nova Clima, af 2002, august 
preț negociabil. Tel. 0721/974276.
• wind Dada Logan culoare verde ficus, metal
izat închidere centralizată CD player. Tel. 
07*4/914451.

Auto străine (37)
• vând tort Mondeo 1,6 cu injecție, af 1994, 
stare foarte bună Tel. 0254/247703,0788/3*4367.
• vând VMw 340, af 1987,2+1 uși, motor Renault 
1721 cmc, stare perfectă de funcționare, preț 67 
milioane lei. TeL 225587,0722/794788
• vând VW LT 28 pentru dezmembrare, motor 
benzină. M 0722/161661.

• nu tobrieionrartan angajează șoferi cu 
.mașină proprie, Dacia, camionetă sau 
dubiți TeL 0744MWI77,0740/151144

Microbuze. Dube (38)
• vând Bdaobuz VW LT 28 model lung și înalt, 
14 locuri, stare bună motor 2400 cmc Diesel, 
1381, cârlig de remorcate, licență clasificare, 
revizie. TeL 0722/161661.

Utiîaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• rtad ttofcta cu circular și mandrină 
compresor cu pistol de vopsit ambele cu 
motoare monofazice. preț negociabil. TeL 
-rrnreo

C ine, remorci (39)
■taa>L^*«icumacara8+5tune,neîn- 

matricUat, |5reț negociabil. Tel. 0722/772477.
• rtad aaatl furgon, două axe, 2000 kg, 
model deosebă agreată tir, fabricație 1999, 
stare toarte bună 115 milioane lei. 
Tel. 0722/161661.

Yoiusn,MutwXi yuj huimri n uipviii* 
imcradcautoaimotoathndtoftoLCVIa 
tu *0(4/222344, pârt la data de 
3L0L2MS.

• MCtotato caararctală angajează 
sudori autorizați, cu poamow, ta 
dontratiui structurilor metaBco. TeL 
0254/217533.

WIWWI. I.IOB D"
ymiHtlOB rtlătut I

Contrai
Tel: 230.630^33470,233460
Fax: 224.550,

www.shMl.ro, ohnaKsmart.ro 

Mobilier de apartament, 
--------- Mobilier de birou, 
uși PORTA-------------- i-----

Taplțerff, Camere da
tineret

t
 Suntem alături de familia Bublea Victoria, fiica Dana 
cu soțul, fiul Gigei cu Otilia, la decesul lui

BUBLEA ROMAN
din Ohaba. Vom păstra o veșnică amintire.

Fam. Bocșeri Remi din Pricaz

OFERTĂ LOCURI DE MUNCĂ
SC HIPROCOHSÎRUCțlA » Sucursala HM. 

Retezat angajează 20 de muncitori cafificați în meseriile., 
de electromecanic și/sau lăcătuș mecanic, cu vârste de 

până la 35 de ani, pentru Șantier 1 Baraj ■ Gura Apei.
• J salarizarea se face la rețeaua mine subteran, în funcție de

pregătirea profesională și aptitudini;
1 / se acordă: spor de condiții grele 15%, spor de vechime 
te 5-25% aferent vechimii în muncă, concediu de odihnă 
| suplimentar pentru lucru în subterani zlle/an, o masă 
| gratuită/zi și cazare în colonia Baraj;
/ angajații beneficiază de grupa de muncă pentru 

/ condiții deosebite;
JF se lucrează în regim de lucru „Tumus", 3 săptămâni 

lucrătoare și una liberă.
4 se asigură transport gratuit pe ruta Baraj - Hațeg.

Relații la telefoanele 777.746 sau 777.061 intlll.
y

J-Lrtz lijuhtikin conwuiaia

VOLKSBANK,
£ Romania

W'?-v-
DecebalBI.Fl

primite un Flection FARA TAXĂ DE

- -țieWottine CREDITE ca persoana ftrtca stc»i 
•' MH IM» (^128 a IWdft eu» \

S.C. "BOROMIR PAN” S.A. HUNEDOARA

ANGAJEAZĂ
Director vânzări proause de morărit și panificație 

Cerințe:
- Experiență minimum 2 ani în vânzări bunuri dt larg 
consum
- O bună cunoaștere a pieței de vânzări
- Abilități de negociere, vânzare și comunicare
- Capacitatea de a lucra într-un mediu dinamic 

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un C.V. la 
nr. de fax 713421 sau la sediul societății din strada 
Mihai Viteazul, nr. 1 Hunedoara.

EVIDENTIAZĂ-TE!
r

Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
încearcă variantele speciale contra cost.
ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

• chioșcul de ziare de lângA 
I Comt Im. .
• chioșcul de ilare din xtatia 
de autobuz Orizont- Micro 15:

i • chioșcul da tiare de lângă
Galeriile de Arta Fomia.
• chloacul de ziare de lângă 

\ Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare Intersecția 
Zamflreacu B dul Decebal.

an» Anunțurile m preiau zilnic, Intre orele 8 fi 14 la sediul retiacțlel fi ae vor publi49a bl patfna de 

mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu îfi asumă responsabilitatea pentru conținutul 

anunțurilor de mică puMoltate.

http://www.shMl.ro
ohnaKsmart.ro
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Zvonuri despre Ozzy

Imagini da pe Titan

Paleontologii spun că datorită unei încălziri atmosferice în urma erupțiilor vulcanice

Un Tyrannosaurus Rex expus la Royal Dublin Society

Discul nominalizaților

de reptile și amfibieni. desco
perite într-un strat de sedimente 
cu o grosime de 300 de metri, 
din bazinul Karoo, din Africa de 
Sud. Sedimentele datează de la

Cercetătorii de la Washing
ton, de la Muzeul Național din 
Africa de Sud și Institutul de 
Tehnologie din California, au e- 
xaminai 127 de schelete fosilizate

Munchen (MF) ■ Cățelușa 
Daisy, șoferul și persoanele 
fără adăpost sunt moșteni
torii averii lui Rudolph Mo
shammer, potrivit testamen
tului excentricului creator 
de modă asasinat săptămâna 
trecută, scrie Bild.

Paris (MF) - Părți impor
tante din suprafața satelitu
lui Titan sunt acoperite de 
metan lichid, au descoperit 
cercetătorii în urma analizei 
primelor date trimise de son
da Huygens, transmite AFP.

Washington (MF) - O 
schimbare climatică, și nu 
un asteroid, ai* î provocat 
marea extincție a dinozau
rilor, care a debutat în urmă 
cu 250 milioane de ani, 
potrivit studiilor unor 
echipe internaționale, publi
cate joi în Statele Unite.

„Există lichid pe Titan, metan 
lichid”, a confirmat șeful proiec-

sfârșitul Permianului și începu
tul Triasicului.

Datorită indiciilor chimice, 
biologice și magnetice, cercetă
torii au putut stabili că marea 
extincție a avut loc progresiv, 
de-a lungul unei perioade de ze
ce milioane de ani, urmată de o 
accelerare accentuată timp de 
cinci milioane de ani.

Paleontologii de la Universita
tea de Tehnologie de la Perth, 
Austrtâia. au analizat sedimente 
din aceeași epocă geologică de 
pe coastele australiene și chine
ze, în care au găsit indicii chi
mice care sugerează că la vre
mea respectivă oceanul era Lip
sit de oxigen și conținea nume
roase bacterii care se dezvoltau 
în mediu bogat în sulf.

Din rezultatele ambelor studii 
rezultă că atmosfera terestră din 
acea perioadă era săracă în oxi
gen și poluată de emisiile de ga
ze sulfuroase calde provenind 
din erupțiile vulcanice.

£) Revine la actorie. Actrița Gwyneth Pal
trow, devenită mamă în luna mai a anu
lui trecut, se va întoarce în curând pe 
platoul de filmare. De curând ea a sem
nat un contract pentru a juca în „Run
ning With Scissors" și va începe filmările 
la Los Angeles în martie.

Los Angeles (MF) - Capitol Records 
(EMI) s-a asociat cu Academia Națională 
de Muzică din Statele Unite pentru a edi
ta cea de a 11-a compilație dedicată artiș
tilor nominalizați la premiile Grammy 2005

Discul conține 2] de melodii care apar
țin celor mai importanți nominalizați la 
premiile Grammy din acest an: cea mai 
bună interpretare feminină, cea mai bună 
interpretare masculină, cel mai bun album 
pop, cea mai bună interpretare rap etc.

Printre cei cuprinși pe compilație se 
numără Black Eyed Peas, Ray Charles și 
Norah Jones, Usher, Maroon 5, Prince, 
Seal, Evanescence, U2 și Beastie Boys. Al
bumul va fi pus în vânzare la data de 1 
februarie.

Decernarea premiilor Grammy 2005 va 
avea loc pe 13 februarie 20Q5 la Staples 
Center, Los Angeles.

Daisy va trăi până la sfârși
tul vieții în somptuoasa vilă a 
lui Moshammer, împreună cu 
noul său stăpân, șoferul Andreas 
K., potrivit dispozițiilor testa
mentare ale designerului. După 
moartea lui Daisy, vila va fi vân
dută, iar banii vor fi donați u- 
nor fundații de binefacere.

La rândul său, șoferul devine 
proprietarul apartamentului de 
100 mp în care locuia înainte de 
moartea șefului său. Rudolph 
Moshammer a lăsat, de aseme
nea, o parte din averea sa unor 
asociații de asistență a persoa
nelor fără adăpost.

Rudolph Moshammer a fost 
găsit mort în vila sa, la 14 ianua-

tlvlvllll din zăpadă și
Ac. > «ra —m-.. c. < <.]

Ui TjHcFOiH}

Potrivit unei televiziuni din 
Philadelphia, o femeie care 
locuiește în prezent în Canada 
susține că actorul s drogat-o și 
apoi a agresat-o sexual în luna

E Fabricile devin muzee:. în jur de o sută 
de fabrici din Bulgaria, construite în tim
pul regimului comunist, vor fi transfor
mate în muzee ale artei socialiste, ur
mând exemplul unor țări precum Ger
mania și Ungaria.

tie. A doua zi, poliția a arestat 
un irakian de 25 de ani, care a 
recunoscut că l-a ucis pe Mosha
mmer în urma unei dispute pri
vind plata serviciilor sal xuale

Numit adesea cu diminutivii 
„Moși”, designerul în vârstă de 
64 ani era o personalitate a vieții 
mondene germane. El se îmbră
ca excentric și avea o frizură im
pozanta. după modelul Iui Ludo
vic al II-lea de Bavaria, ceea i-a 
adus porecla de „țarul modei”.

iannarie a anului trecut. Poliția 
verifică declarațiile femeii, dar 
actorul nu a fost pus sub 
acuzare pentru moment.

„Acuzațiile sunt în mod cate
goric false, altceva nu mai avem 
de comentat'’, a declarat agentul 
de presă al lui Cosby.

Un ziar din Cleveland re
latează că Bill Cosby și-a anulat 
o apariție publică programată

Londi a (MF) - Reprezentanții lui Ozzy 
Osbourne s-au văzut nevoiți să infirme 
public zvonurile care au circulat pe Inter
net joi și care informau că rockerul ar fi 
_______ murit, „î» mod obișnuit, 

nu aconi atenție acestor 
lucruri, dm am primit atât 

% mu^e telefoane încât
■ m-am simțit obligat să 

R '«H verific. Pot să vă asigur că 
.jwjl Ozzy se simte bine și zvo- 

nurlie nu sunt adevărate', 
a declarat asistentul vede
tei, Jay Morose.

Ozzy (Foto: fan) Se pare că zvonurile au 
început să circule după ce 

Ozzy și Sharon, soția lui, și-au anulat 
apariția la emisiunea americană de tele 
viziune The Tonight Show și au fost în- 
locuiți în ultima clipă de către Arnold 
Schwarzenegger.

Potrivit lui Morose Ozzy Osbourne se 
află în prezent în Marea Britanie, unde 
înregistrează alături de Rod Stewart, El
ton John și alte staruri, un single pentru 
ajutorarea victimelor valurilor seismice 
din sudul Asiei.

. ... _ ...„ :feiâ,thirat9;^teșiJ
s-au folosit 5-floo metri cubi de zăpadă. 

(Foto: EPA)

tului, Jean-Pierre Lebreton, pre
zentând presei, vineri, primele 
infoi mâții decriptate h o săptămâ
nă de la sosirea sondei pe Titan.

..Avem dovezi ale unor pro
cese foarte asemănătoare cu cele 
de pe Pământ, precum ploaie, 
eroziune și abraziune, însă ma
terialele simt foarte exotice”, a 
precizat un alt cercetător, ameri
canul Marty Tomasko.

Lebreton a adăugat că meta
nul lichid, a cărui prezență în 
cantitate necunoscută a fost con
firmată la scurt timp de la con
statarea succesului misiunii, a 
jucat pe Titan un rol la fel de 
important ca acela pe care l-a 
avut apa pe Pământ.

Huygens a sosit Ia sfârșitul 
săptămânii trecute pe Titan, cel 
mai mare satelit al Lui Saturn, a- 
Qat la 1,5 miliarde km de Pământ, 
la capătul unei călătorii inter
planetare de peste șapte ani.

După ani de: cercetări, pale
ontologii au ajuns la concluzia 
că dispariția a 90% dintre speci
ile marine și a 75% din flora și 
fauna terestră la sfârșitei Per
mianului și începutului Tria
sicului a fost rezultatul unei 
încălziri atmosferice cauzate de 
efe< tul de seră creat de erupțiile 
vulcanice,

„Pe baza indiciilor geochimi- 
ce pe care le-am găsit, putem 
spune că extincția speciilor ma
rine și terestre pare să se fi pro
dus simultan și progresiv”, a ex
plicat Peter Ward, paleontolog la 
Universitatea din Washington.

pentru joi seară în acest oraș, 
din cauza unor motive person
ale.

în vârstă de 68 ani, Bill Cos
by este inițiatorul serialului 
„The Cosby Show”, care a adus 
postului NBC audiențe-record în
tre 1985 și 1987 și care l-a con
sacrat drept unul dintre cei mai 
puternici oameni de televiziune 
americani in anii *80.


