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Vremea se menține închisă, se vor 
semnala ninsori pe arii restrânse.

sl Reprezentant» Federației Sindicatelor 
Valea Jiului se vor întâlni azi, la București, 
cu premierul Tăriceanu. Vor fi abordate 
teme referitoare la problemele cu care se 
confruntă zona și posibilitățile de creare 
a unor alternative de dezvoltare, a de
clarat liderul Costel Postolache. (M.S.)

O deveancă povestește grozăviile dintr-un lagăr nazist de pe teritoriul Rusiei

8 Bîfc® Petroșa 
lider absolut pe pii 
fciclete din județul

0 Potrivit DSP Hunedoara, Ministerul 
Sănătății a retras de pe piață, din cauza 
unei neconformități de calitate, toate 
seriile de produse cosmetice „Ekyced" 
cremă, fabricate de Laboratoires Der- 
matologiques d’Uriage și „Auriderm”, 
fabricat de Laboratoire Auriga. (IJ.)

adoptarea, de către Adunarea 
Generala a ONU, a rezoluției 
prin care sionismul era asimilat 
rasismului - ceea ce a provocat 
o degradare de durată a 
relațiilor dintre Israel și Națiu
nile Unite. Aproape 150 de țări 
din cele 191 membre ale ONU au 
aprobat această inițiativă, spri
jinită de Statele Unite, Israel 
Uniunea Europeană, Rusia, 
Canada, Australia și Noua Zee- 
landă în Deva trăiesc louă per
soane care au trăit eliberatorul 
moment, după ce au petrecut ani

Sanda Bocaniciu '
EMAIL: sanda.t>Oca!iteiii©inforrniwedia.ro

Telefonul cititorului Minerii dome o lege speciala
Proiectul propus vizează angajații care mai au 3 ani pană la pensieniM TĂ smii Ai fost ești victima unui

raTOMillHabuz? Ai dovezi că au- 
r«®*’^toriiățile ți-au făcut o ne

dreptate? în fhmilia ta au loc evenimente ’̂ 
spedate, pe strada ta se petrec lucruri ca®* 
te deranjează? Vino la Cuvântul liber și
vom încerca împreună să găsim o soluție
pentru problemele tale! Ne găsești și lâ» 
numărul de telefon: 211275. (L.G.) ”.’i

Petroșani (M.S.) - 
Federația Sindicatelor Valea 
Jiului (FSVJ) propune o lege 
a protecției sociale pentru 
persoanele care pleacă din 
minerit și mai au trei ani 
până la împlinirea vârstei de

s

Proiectul ar urma să în
locuiască prevederile Ordonanței 
8, referitoare la programele de 
restructurare, a cărei valabili
tate expiră pe data de 30 iunie 
2005 a precizat președintele Fe
derației Sindicatelor Valea Jiu
lui, Costel Postolache în princi

4 X Femei in Management
Deva (L.L.) - Femeia cu spi

rit antreprenorial este beneficia
ra și cea căreia i se adresează 
proiectul „4 X Femei în lanage 
ment” lansat de Centrul de Afa
ceri ,,MASTER” dhTDeva. Aces
ta beneficiază de finanțare prin 
programul Phare 2002 - Coeziune 
economică și socială - compo
nenta de dezvoltare a resurselor 
umane, perioada de imple
mentare a proiectului fiind de 1 
an. Proiectul se adresează exclu
siv femeilor de succes din orașele 
Deva, Hunedoara, Reșița și 
Caransebeș scopul imediat fiind 

pal, propunerea FSVJ se referă 
la acele persoane care lucrează 
în domeniul mineritului și care 
mai au 3 ani până la pensie. în 
cazul disponibilizării acestei a- 
tegorii de mineri, ei ar urina să 
beneficieze de ajutorul de șomaj 
și de veniturile de completare 
până la îndeplinirea vârstei de 
pensionare. Totodată, la plecarea 
din unitatea minieră, aceștia ar 
trebui să primească salarii com
pensatorii. I iderul sindical din 
Valea Jiului a menționat că 
proiectul a fost înaintat ieri 
reprezentanților Ministerului 
Economiei și Comerțului, in 

instruirea, orientarea și con
silierea ia cel puțin 50 de femei. 
Obiectivul general al proiectului 
este creșterea potențialului ecc 
nomic și social al zonei, prin îm
bunătățirea gradului de ocupare 
a forței de muncă existente și 
dezvoltarea abilității forței de 
muncă, pentru a-i crește adap
tabilitatea la schimbările de 
structură ale societății. Toate 
persoanele interesate, care în
deplinesc condiția esențială de a 
fi o femeie aflată într-un post de 
conducere, se pot adrese direct 
Centrului de Afaceri „MAȘTER”.

cadrul unei întâlniri organizate 
la București sub patronajul CNS 
Cartel Jfa Documentul va fi 
trimis și altor centrale sindicale 
miniere pentru a fi discutat, ur
mând ca apoi să fie analizată 
oportunitatea promovării lui ca 
act legislativ. Președintele 
FSVJ a menționat că forța de 
muncă din minele Văii Jiului se 
află intr-un proces de 
îmbătrânire. „Media de vârstă în 
exploatările miniere din Valea 
Jiului este de aproximativ 40 de 
ani, în condițiile în care un mi 
ner se pensionează la 45 de ani”, 
a spus liderul sindical.

Hunedoara (M.T.) - O 
cantină a Siderurgicii Hune
doara a fost spartă în urmă 
cu două zile de hoți. Aceștia 
au furat din incinta acestei 
cantine doar mâncare, în 
valoare de aproximativ trei 
milioane de lei. „Aceste 
spargeri sunt la ordinea 
zilei, pentru că suntem 
puțini paznici. 4-5 pe o 
suprafață de 400 de hectare, 
este foarte greu să prindem 
hoții”, spune directorul so
cietății „Sid Pază” Hune- 
l® a Andrei Gheorghe. în 

urmă cu două nopți hoții au 
mai avut o tentativă, dar de 
data aceasta eșuată.
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0Încă 80 de miliarde. Administrația 
Bush ar urma să ceară Congresului de
blocarea unor fonduri suplimentare în 
valoare de circa 80 miliarde dolari pen
tru finanțarea operațiunilor din Irak și 
Afganistan, a declarat un membru al Co
misiei pentru Buget a Gambei Reprezerr 
fanților. Administrația nu a precizat încă 
suma pe care vrea să o solicite.

0 Pentru negocieri. Frank Hsieh, desem
nat ieri în funcția de premier al.Taiwa- 
nului, a promis formarea unui Guvern de 
stabilitate, care va coopera cu Opoziția 
în vederea desfășurări de negocieri cu 
China. Frank Hsieh a fost numit de pre
ședintele Chen Shui-bian în funcția de 
premier, după demisia în bloc a fostu
lui Guvern condus de Yu Shyi-kun.

99

Bruxelles (MF) - Vicepreșe
dintele Comisiei UE-RomSnia 
din Parlamentul European, 
IKinga Gal, a declarat luni că 
în România s-au încălcat 
drepturile democratice prin 
interzicerea difuzării docu
mentarului „Trianon”, trans
mite agenția MTI.

proiectat fără autorizare.
Gal a insistat că interzicerea 

filmului încalcă libertatea de e& 
presie, dreptul la libfera asociem 
independența bisericilor și libe
ra circulație a culturii. în plus, î

filmului ,,Trianon” atunci când 
a sesizat Centrul Național al Ci
nematografiei și apoi Poliția, ci 
a dorit respectarea prevederilor 
legale din domeniul cinemato
grafiei.

Ministrul Culturii a rugat au-

Elte W1«mI a vorbM la ONU despre 
lagărele naziste. (Foto: epa»

Kinga Gal, care s-a născut în 
România, la Cluj-Napoca, a mai 
afirmat că interzicerea filmului 
este o reminiscență a dictaturii 
ceaușiste.

Autoritățile române au inter
zis proiecțiile filmului „Tria
non”, citând o lege din 2003, po
trivit căreia un film nu poate fi nu a avut în vedere conținutul

Gri susține că această practică
estt „inacceptabilă” într-o țară toritățile locale să respecte la 
care se declară democratică. Gal 
a adăugat că Uniunea Europea
nă ar trebui atenționată asupra 
acestor practici. i

Conform legii

într-un comunicat al minis
trului Mona Muscă se arăta că 
Ministerul Culturii și Cultelor

in

rândul lor legea, dar să nu facă 
abuz de puterea lor.

Potrivit Legii cinematografiei, 
constituie contravenții și se 
:ai țione; ă cu amendă de la 50 

milioane lei la 250 milioane tei 
desfășurarea oricăror activități 
de distribuție, difuzare sau ex
ploatare de filme cinematografi
ce «ără certificat de clasificare 
a acestora, emis de Centrul Na-

țional al Cinematografiei. S
Premierul Călin Popescu Tă

riceanu a afirmat că reacția au
torităților din România în pri
vința documentarului „Trianon” 
nu a fost, probabil, una potrivi
tă, acest lucru putând însă să fie 
spus și despre inițiativa auto
rilor acestei pelicule.

Filmul documentar se referă 
la impactul Tratatului de la 
Trianon asupra maghiarilor din 
Bazinul Cai pa c Documentarul 
„Trianon” a fost proiectat la în
ceputul lunii ianuarie la Baia 
Mare, Oradea, Cluj-Napoca, Sfân- 
tu Gheorghe, Târgu Secuiesc, 
Miercurea Ciuc și Odorheiu Se
cuiesc.

Reuniune istorică
New York (MF) - O reuniune istorică 

s-a desfășurat, luni, la Adunarea Genera
lă a Națiunilor Unite, pentru comemora
rea a 60 de ani de la eliberarea lagărelor 
de concentrare naziste din timpul celui 
de-al doilea război mondial.

Este pentru prima dată când Națiunile 
Unite sărbătoresc in acest fel eliberarea 
lagărelor naziste.

Sesiunea a început prin păstrarea unui 
moment de reculegere și a continuat cu 
discursul secretarului general ONU, Kofî 
Annan, minat de intervenția lui Elie Wie
sel, laureat al premiului Nobel pentru 
Pace, fost deținut în lagăr, scriitor și a- 
părător al drepturilor omului.

Guvernul, reclamat de PSD
București (MF) - PSD va înștiința Dele

gația UE la București și Congresul puteri
lor locale și regionale ai Consiliul Europei 
în legătură cu abuzurile făcute de actua
lii guvernanți, care „au dat startul discri
minării funcționarilor publici pe ci iței ii 
politice”, a declarat ieri senatorul PSD 
Cristian Diaconescu.

Diaconescu, fost ministru al Justiției, 
a spus că Secretariatul Genera] al Guver
nului a emis o notă circulară în care a 
dispus împărțirea funcțiilor de conducere 
de la nivelul serviciilor publice descentra
lizate din teritoriu între PNL, PD, UDMR 
și PUR, în funcție de rezultatele obținute 
de acestea ia algerile parlamentare.

El a arătat că prin această circulară se 
încalcă Legea tir. 88 din 1999 și modifica
tă în 2002, care interzice discriminarea 
funcționarilor publici pe criterii politice, 
arătând că acești funcționari publici își 
ocupă legal funcțiile și sunt îndepărtați 
pentru a face loc clientelei politice sau 
economice ale Alianței D.A.

întrebat în legătură cu faptul că în pe
rioada 2000-2004 Guvernul PSD a fost acu- 
zat și el de epurări pe criterii politice, 
Diaeonescu a spus că* acum sunt norme 
europene care obligă România să aplice' 
stane xSdi europene, iar legislația este 
mai rigidă în privința modului în care 
fhncțkmrii publici pot fi schimbați.
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Quetta (MF) - O explozie 
a avariat o importantă 
cale ferată din provincia 
Balucistan, în sud-vestul 
Pakistanului, cinci persoa
ne fiind rănite, iar o altă 
deflagrație s-a produs, 
luni, într-o clădire guver
namentală din Quetta, 
capitala regiunii.

*
O grupare naționalistă a 

revendicat cete două atacuri 
cu bombă. în Balucistan se în
registrează o recrudescență a 
violențelor comise de grupări 
tribale knpotrive ftstltuțiilor 
de stat și a forțelor de securi
tate. Erezia, produsă la ora 
locală 22:00, a distrus un me
tru de cale ferată fa apropiere 
de Sibi, lângă Quetta.

Cinci ingineri ai St ietății

Căilor Ferate, care încercau 
să determine locul exact al ex
ploziei, au fost răniți atunci 
cînd vehiculul cu care se de
plasau a deraiat.

Această explozie a interve
nit după deflagrația produsă 
sâmbătă, la o trecere de cale 
ferată din Quetta. Incidentul 
nu s-a soldat cu victime, dar 
linia ferată a fost distrusă pe 
o lungime de un metru, iar 
traficul a fost întrerupt timp 
de patru ore. Luni, uri alt 
atentat cu explozibili a fost 
comis împotriva unei clădiri 
administrative - din Quetta, 
fără a se-solda cu victime.

Atacul a fost revendicat de 
Armata pentru Eliberare din 
Balucistan, într-un apel telefo
nic adresat unui cotidian lo
cal înainte de explozie.

Președintele Parlamentului Euro
pean, josep Borell (Foto: EPA,

Borell, in
Președintele PE va veni în România

'.liuxeUes (MF) - Președin
tele Parlamentului Euro
pean, Josep Borell, a anun
țat ieri că va efectua o vizită 
in România cu aproximativ 
o lună înainte de semnarea 
Tratatului de aderare a Ro
mâniei și Bulgariei la UE, 
pentru a rezolva eventualele 
dificultăți care ar putea 
apărea în ceea ce privește 
semnarea documentului.

România și Bulgaria urmează 
să semneze Tratatul de aderare 
Ia Uniunea Europeană Ia 25 apri
lie 2005.

Oficiata sur opt an s-a întâlnit 
la Bruxelles cu premierul Călin 
Popescu Tăriceanu, căruia i-a 
explicat faptul că anumite gru- 

;/ y'X'S; ««•»«
Am primit asigu
rări că România 
este o fitâ OMită 
în Vnlaosa Euro- 

va întâlni la 23 februarie cu can- pwni 
celarul geranan, Gerhard Schroe-

se va întâlni cu omologul său der la Mayence (Germania), a- Cjujn Powscu 
poi cu președintele rus, Wadi- IXMic&wu 
mir Putin, la 24 februarie în ca- 
pitala Slovaciei, Bratislava.

Franța, Germătete-și Rusia puri politice din Parlamentul 
s-au qpus războiului declanșat în European și-au exprimat îngri- 
inartte 2003 de Statele Unite și jorarea față de capacitatea celor 
Marea Britanie împotriva Iraku- două state candidate de â înde- 
lui, provocând o tensionare a re- plini criteriile de aderare, 
lațiilor cu administrația Bush. Tăriceanu i-a prezentat ofi-

Washingtcm (MF) - Președin
tele americarj, George Vf. Bush,. __
francez, Jacques Chirac,, la 21 
februarie, pentru un dineu de lu
cru, a anunțat, luni, purtătorul 
de cuvânt al Casei Adbe.

Casa Albă a anunțat anterior 
că Bush va merge la Bruxelles 
la 22 februarie pentru o întâlnire 
cu liderii Uniunii Europene și 
o vizită la sediul NATO. Bush se

IlUțl în timpul unui raid ce a avut loc ieri în Mosul, Irak, trupele americane au reți- 
irakieni suspecti de a-i aproviziona pe insurgenți cu arme și bani. Precauția este maxi

mă înainte de alegerile ce se vor desfășura în 30 ianuarie. (Foto: EPA)

Asasinai la Bagdad
Bagdad (MF) - Un judecă

tor irakian a fost împușcat 
de persoane neidentificate, 
ieri. la Bagdad, a anunțat 
purtătorul de cuvânt al Mi
nisterului Justiției. Magis
tratul Kais Hachem ri-Cha- 
mari a fost ucis în estul ca
ptatei irakiene.

Londra (MF) - Statele Unite 
susțin abordarea diplomatică in 
rezolvarea dosarului iranian, a 
declarat ministrul britanic al 
Afacerilor Externe, Jack Straw, 
după o întrevedere cu viitorul 
secretar de Stat american, Con
doleezza Rice. Dificultatea o re
prezintă modul de a trata cu Ira
nul, o țară care și-a încălcat de-

ja obligațiile internaționale, și 
de a stabili o modalitate care să 
isigu omunitatea internațion
ală că viitoarele activități nucle
are ale Teheranului vor fi desfă
șurate „in întregime în scopuri 
pașnice și că nu există nici o in
tenție nici o posibilitate ca ele 
să servească dezvoltării de arma
ment u< tear”, a precizat Straw.

rialului european pri ttățilt ta
binetului in domeniul integrării 
europene și s-a declarat convins 
că măsurile adoptate vor fi jude
cate de instituțiile comunitare 
,într-un> mod eoreet și objed^v.

„Am primit asigurări că^Ro- 
mânia aste o țară dorită în Uniu
nea Europeană și că există-o pu
ternică voință politică din partea 
oficialilor europeni pentru ex
tinderea Uniunii Europene”, a 
spus Tăriceanu.

Premierul l-a asigurat, totoda
tă, pe Josep Borell că România 
are capacitatea instituțională ne
cesară pentru a îndeplini cerin
țele aquis-ului comunitar, în ve
derea integrării europene la 1, 
ianuarie 2007.

în pofida CU
Nablus (MF) - Israelul a 

reluat luni construcția unuia 
dintre tronsoanele cele mai 
controversate ale liniei de 
securitate care pătrunde 
foarte mult pe. teritoriul 
Cisiordaniei, după o pauză 
de opt luni, determinată de o 
decizie a Curții Supreme.

Activitatea pe tronsonul Ariei 
a fost suspendată în iunie 2004, 
la ordinul Curții Supreme israe- 
liene, după înaintarea unui apel 
de către primarul din Salfit, Sha- 
her Shtiyeh.

în apelul formulat, primarul 
a avertizat că 17.000 de hectare 
de teren aparținând orașului său 
și altor 19 sate din regiune vor 
fi confiscate ca urmare a con
struirii acestui tronson.

în octombrie 2003, Guvernul 
israelian a decis includerea colo
niei Ariei și a altora în interio
rul traseului liniei de securitate. 
Sectorul Ariei este extrem de 
controversat pentru că linia de 
securitate ar pătrunde foarte 
mult în interiorul Cisiordaniei.

Linia de securitate are ca 
scop, potrivit Israelului, să îm
piedice infiltrarea autorilor de 
atentate sinucigașe pe teritoriul 
său.

în pofida unei decizii emise 
în iulie de Curtea Internațională 
de Justiție (CIJ), care stabilea i- 
legalitatea acestei construcții, Is
raelul insistă să termine linia de 
securitate, care se va întinde pe 
o lungime de 700 de kilometri.
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0 Etapa locală a olimpiadelor școlare se 
află în plină desfășurare în aceste zile, 
urmând ca în lunile februarie-martie să 
aibă loc și faza județeană a acestor con
cursuri. Sâmbătă, 22 ianuarie, a fost 
organizată olimpiada de istorie la nivel 
local. (R.l.)

0 Producătorii agricoli care au exploa- 
tații sub 100 de puncte se pot înregistra 
la primăriile pe raza cărora se află 
terenul pe care îl lucrează pentru a ben
eficia de subvenții. Exploatațiile peste 
100 de puncte trebuie înregistrate la 
Direcția Agricolă Hunedoara. (L.L.)

0 ieftinire... cam 
la trei cincinale

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

Românii au primit prima veste bună din 
ultimii 15 ani. S-au ieftinit carburanții!

Dar numai la pompele Petrom.

Omul simplu, pentru care un plin de 
benzină echivalează cu aproximativ o 

treime din salariul minim pe economie, se 
bucură. Dar nu înțelege totuși un lucru. 
Cum s-a întâmplat ca, peste noapte, adică 
din decembrie anul trecut când toate com
paniile petroliere din România respingeau 
ferm ideea unei ieftiniri pe motiv că 
prețurile sunt oricum sub cele practicate pe 
piețele externe, să se ajungă la situația în 
care prețurile scad și, mai mult, se ajustează 
săptămânal în funcție de evoluția pieței?

Mecanismul de stabilire a prețurilor la 
carburanții comercializați la noi nu a 

fost niciodată transparent. Un element 
important este prețul țițeiului din producția 
internă, care niciodată nu fost făcut public. 
Singurul lucru știut este că, pe lângă 
ajustările periodice, în funcție, de valoarea 
euro, în care este calculată acciza, atunci 
când crește cotația internațională la țiței, în 
România carburanții se scumpesc. Dacă însă 
pe plan internațional petrolul se ieftinește, 
nu același lucru se întâmplă și cu 
carburanții vânduți pe piața românească. 
Justificări se găsesc de fiecare dată. Așa se 
face că singura așa-numită ieftinire la ben
zină pe care și-o amintesc românii este cea 
de 100 de lei. Operată tot de Petrom în 
urmă cu câțiva ani. Oare reducerea intrată 
în vigoare, sâmbătă, la pompele aceleiași 
companii, este un semna! că cineva înțelege 
mecanismul economiei de piață sau este 
bucuria dinaintea furtunii (pentru că la 1 
iulie oricum cresc accizele la carburanți) ?

i

Până una-alta, profitați români și, 
circulați, circulați..,!

Prefectul nu hărțuiește pe nimeni
Războiul comunicatelor de presă continuă în județ

Deva (D.I.) - Deputatul 
PSD loan Timiș lansa acum 
câteva zile un atac, prin 
intermediul unui comunicat 
de presă, la adresa prefectu
lui Cristian Vladu. Acesta a 
reacționat ieri în mod iden
tic, trimițând presei un alt 
comunicat.

loan Timiș îl acuza pe prefect 
că „a avut în mod repetat atitu
dini publice de hărțuire politică, 
de amenințare și de intimidare 
la adresa funcționarilor publici 
de conducere din cadrul servici
ilor deconcentrate ale minis
terelor”.

Drept urmare Cristian Vladu

Poveste adevărată cu Manta Taube
Deva (S.B.) - „Când a intrat 

Armata Roșie la noi, atunci, în 
’44, toți am crezut că au venit să 
ne omoare! Dar am părăsit 
lagărul. Am stat în satul lângă 
care se afla lagărul, fiind primiți

Manta Taube

Cristian Vladu

a replicat că  urmare a 
sesizărilor și memoriilor
cetățenilor, unora dintre condu

cătorii direc
țiilor deconcen- 
trate, precum și 
unora dintre 
primari li s-a 
cerut explicații. 
Acesta a fost și 
motivul soli
citării listelor 

cu angajații de după 01.01.2001, 
existând în acest sens diverse 
petiții în care se susținea faptul 
că aceștia ar fi fost angajați fără 
respectarea condiților legale.

Cât despre ieșirea la pensie a 

de localnici, până pe 1 mai. La 
această dată am plecat spre casă 
cu ce am putut, iar când am 
ajuns nici nu am putut să ne 
bucurăm prea mult, doar vreo 
două luni. Am fost din nou 
mutată cu domiciliul obligato
riu. Eram îmbrăcată în rochie 
de sac și desculță. Așa am ajuns 
acasă”. (M. Taube).

în lagărul de la Raboveț, con
form celor spuse de 
supraviețuitoarea Manta Taube, 
care a stat acolo 3 ani și 2 luni, 
au fost duși circa 3.000 de evrei 
din Moldova. Astăzi, Manta 
Taube, o femeie călită de viață, 
trăiește cu amintirile sale și cu 
dorul pentru sora sa. Fără la
crimi în ochi nu poate povesti 
despre ceea ce a îndurat în 
lagăr, despre cei dragi - care au 
pierit, despre trecut, deși nu se 
plânge de nimic, nimănui. 

unor funcționari publici, cu sau 
fără funcții de conducere, 
aceștia având vârsta standard de 
pensionare, e firesc și inevitabil 
să se întâmple o dată în viața 
fiecăruia”.

„Aceste acțiuni au fost inter
pretate ca atacuri la adresa unor 
primari sau directori de direcții 
deconcentrate.

în calitate de prefect asigur 
opinia publică că, în cazul în 
care aceștia nu vor respecta 
legea și drepturile cetățenilor, 
voi face uz de toate atribuțiile 
legale pentru remedierea defi
ciențelor constatate”, a mai pre
cizat Cristian Vladu.

Exploatații agricole cu acte

Emil Gavrilă

vedere este

Deva (L.L.) - Toți cei care 
se îndeletnicesc cu practi
carea agriculturii, într-o 

formă sau 
alta, trebuie 
să-și înre
gistreze ofi
cial exploa
tațiile după o 
anumită pro- 
c e d u r ă . 
Această pre- 
una dintre

cerințele Uniunii Europene, 
neputând exista agricultori 
neautorizați. Indiferent dacă 
este vorba de o societate agri
colă cu personalitate juridică 
sau doar de o simplă gos
podărie, în care omul crește 
animale, de exemplu, dacă vor

i Șomaj pentru pro
ducătorii agricoli

Orăștie (D.I.) - 225 de 
producători agricoli au 
dorit să plătească, în 2004, o 
cotizație lunară în valoare 
de 115 mii de lei la ALOFM 
Orăștie, pentru a putea be
neficia ulterior de un aju
tor de șomaj. „Cei peste 220 
de producători agricoli, 
care continuă să își achite 
cotizațiile, provin din 
comunele din jurul 
Orăștiei, arondate agenției 
noastre. Valoarea ajutoru
lui de șomaj va fi stabilită 
în funcție de vechimea în 
muncă”, a declarat Radu 
Trufaș, directorul ALOFM 
Orăștie.

să beneficieze de subvenții, 
toți sunt obligați să se înre
gistreze la Direcția Agricolă 
ca deținători de exploatații 
agricole. Direcția Agricolă din 
județul Hunedoara a făcut 
aceste înregistrări în momen
tul în care agricultorii au 
depus dosarele pentru acor
darea subvențiilor.

în conformitate cu noile 
prevederi legale, agricultorii 
trebuie ca, până la data de 1 
februarie a.c., să-și depună 
actele necesare reactualizării 
exploatațiilor agricole, în caz 
contrar aceștia fiind obligați 
să-și înființeze din nou 
exploatația deținută, a 
declarat Emil Gavrilă, direc
tor D.A.D.R. Hunedoara.

- (Caricatură de Ovldiu Pascu)

Geoparcul Dinozaurilor: arie protejată
Deva (R.L) - începând din 

acest an, Geoparcul Dinozau
rilor Țara Hațegului este înscris 
în regimul de arie naturală pro
tejată cu titulatura de parc na
tural. Nicolae Timiș, primarul 
orașului Hațeg, spune că „în ter
men de 30 de zile urmează să 
creăm structurile necesare unei 
arii protejate de asemenea 
dimensiuni. Săptămâna viitoare 
este așteptat la Hațeg profesorul 
universitar Dan Grigorescu, 
coordonator al proiectului 
Geoparcului, împreună cu care 
vom stabili datele concrete 
legate de această chestiune”.

Geoparcul Dinozaurilor 
cuprinde o zonă geografică ce 
corespunde în linii mari

noțiunii istorice de Țara Hațegu
lui și cuprinde numeroase arii 
protejate: Poiana Narciselor de 

la Sălaș, peșterile 
de la Cioclovina, 
mlaștinile de la 
Peșteana, monu
mente istorice 
unice etc.

Zona a intrat 
în rândul ariilor

Nicoiae protejate în urma
Timiș unei hotărâri de

Guvern, din 12 ia
nuarie, care instituia noi zone 
protejate: un parc național,
șapte parcuri naturale, două re
zervații științifice, trei monu
mente ale naturii și mai multe 
rezervații naturale.

NUmartll bolnavilor de trichineloză crește îngrijorător 
și datorită analizelor incorecte făcute de laboratoare.

(Foto: Loredana Lean,

mailto:clara.pas@informmedia.ro
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Energie electrică:
Sunt programate întreruperi în furnizarea 
energiei electrice:
O8.OO46.OO Zona Hațeg: Livadia de Coaste, 

Uvedla de Câmp, Valea Lupului, 
CAP Uvadia, PECO Ponor, Ferma 
Ponor, Ponor, Sortare Ponor, 
Obaba-Pono' ji Fnde'

ANTENA 1
I 
» ACASĂ

730 Jurnalul 1VR. Sport 
Meteo

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

845 Desene animate: Yo-Gi 
0Oh

9:15 Corect
920 Chd minute de aittu- 

riL Emisiune culturală
930 Teleshopping 

1030 Avanpremieră 
10:10 Nevastă-mea 

0 și cop» 
1130 Portul miracolelor 
1155 Eunxlspecer 
1230 O vedetă populară 
1330 Desene animate 
1430 Jurnal. Sport Meteo 
1430 Teleshopping 
1530 Oameni ca noi 
1530 5edLaxi 
1630 Conviețuiri. Magazin 

pentru alte naționalități 
165SAvwțremieră 
1725 Viața cu 

08onNe 
1830 tatul miracolelor. 
1830 Sport PRO 
1930 Jurnalul TVR. Sport.

1

lo-2M0 Vagabondul (dramă, 
I3dia, 1951). Cu: Raj 

L Kapoor, Nargis, Prith- 
viraj Kapoor, K.N5ingh.

Meteo 
2330 Amantul Mwfi Doamne

BDracute. Scenariul Bterar 
» și regia Constantin Dku, 

după romanul cu același 
titiu de Fănuș Neagu. 
Distribuția: Margareta 
Pogonat Agatha Nico-

/ Iau, George Motoi,
■ Alexandru Repan, Crtst-

- ian Moțiu, George 
f ■ Mihărță, Carmen 

Stimeriu Dku, Camelia 
Zotiescu, Mireia Nko- 
lau, Daniela Nane, 
Gavril Pătra, Anieia Pe- 

treanu. Eugen Racoți, 
1 Viorica Vodă, Mana Ro

man.
030 CJwny 2000 (SF, S^A 

« 01987)

Vfi puteți certa cu persoana Iubită, dacă nu re- 
nunațl la atitudinea de respingere totală a 
cererilor sâfe. Abuzați de libertatea celorlalți.

nea adoptată de dv e lăudată de toată 
Nloi cei tineri, nicl cei în vărstâ nu vă 

declgunteți susținut îh tot ceea ce faceți.

-20 lua, - ■ -fi -jv_____ .
! anunță foarte liniștită. Si ați îh sânul fa 
- vS’petrwwteMtlnrpul «h pace. Nlciun obsta- 
Reprezintă 0 pM Jfflftu dv.

:nge gg lucruri nesăbuite 
u. Sunteți greu de abordat, dai 
□una, cWar daeăs mal ciudate.

mintea nu vă prea este la ceea
- ce tțebule să faceți. încercați să vă adunați, ak 
tfel veți Intra.în criză de timp.

JWU problemele altora vfi atrag simpatia.
cap sever pe aițill Un prieten vă face

' 21 rwv.-20dec.__________ ’ . ..
Trebuie să vă canalizați astfel ener 
WW «O’* <«n familie «ă t 

. 4 <.« .Wvențllle dv sunt considerate slmpi 
sjhMitMxOfeU • .7 ■ '’ei

—....——....- ..l; luluL -- -    —  ......
impus un ritm prea alert. Aveți nevoie de 
nultă răbdare. Nu exagerați cu cafeaua și 
ui, fbnrna dv fizică nu e dffffie W mal bune,

‘sourcațf excelent șl cu cele mal dlAcfle sar- 
Dacă până acum v-ați simțit încolțit. fiți 
oă sltuaOâ-ie ve sohlmba. .

î
l

630 h gura presei (reluare) 
730 Obentator. Cu: Sanda 

Nicola
830 Canalul de știri 

10301h gura presei 
1030 Benny HH 
1130 Concura interactiv 
1230 Sue Thomas 
133OOtateVMor."_____

Gheorahe 
1345 Dhrerttmenc Cei mai 

frunoji «ti 
1630 Obeervetor. Sport 

1645 9595-Teforați a s* 
fed 

1745 Vteere-AMicuprai- 
0une. Ce însemnă să 

trăiești? Să lupți, să 
suferi, să pierzi, să 
câștigi... Dar dragostea 

doevarata uiumTa fnioi- 
deauna. Un portret 
duke-amărul al provin
ciei Italiene, o realitate 
socială ta care 
aspirațiile cele mai pro
funde urmăresc în
deosebi sentimentele, 
ingredientele principale 
ale serialului 

1930 Obrarvator

730 Școala mkaor wășl- 
0 toane (reluare)

730 Sini» junior merge la 
0 New-York

830 Teleshopping (reluare)
830 revista presei
930 Rebelii

1030 Tonomatul DP 2 
1130 Cktd minute de cuiturt 
1145 Paduti
1240 Eurtxtepecer 
1245 Megazhui studfouritor 

teritoriale: TVR 
Timișoara

1330 Tefeehoping
1430 Simte junior merge la 

New-York

730 Teieehoping
730 Esonzze
735 Sport ai Florentina
830 Teieihocing
830 Suntet Beam
930 Dragoste d putere 

1030 Konsky Show 
10:55 CLIP ART 
1130Monka 
1230 Casa noasM 
1230 Teleshopping 
1235 Bani la greu 
1325 Roseanne 
1330 Tahshcpplng 
1425 Sunset
0 Beach 

1520 Focus
Cu: Anca Dinu

1525 Dragoste
B|l putere 

1530 Camera 
de tis 

1830 TMA etetațl de dna-
Bma

1630 Konsky Show. Emisiune 
de divertisment 

1830 Focus. Sport
Meteo. Cu: Cristina

1930 Monica. Prezintă Moni
ca Pulu

Cu: Matt Leblanc, 
Costanzo, Drea 

De Matteo
825 Kung Row; Puterea 

0 pumnului (comedie. 
SUA 2002). Cu: Steve 
Oedekerk, Ung Fal, Leo 
Lee, Jennifer Tung. Re
gia: Steve Oedekerk

930 Imbltaitond de cal

I
* 
t 
f 
t
I
I 
I 
I 
i

r
1
1
1
1
1 
r
1
1 
1
1 
»
1 
i

730 Știrile PRO TV. Sport 
Meteo, Ce se întâmplă 
doctore?

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

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

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

1030 Doctoral desuflete 
1145 Numai unchi să nu fii 
12:15 Zâmbete Intr-o pastilă 
1330 Știrile PRO TV. Sport 

Meteo

13.43 Nansene. negeie 
•âdhrettismwrtuiui, partea 

a doua. Cu: Beau 
Bridges, Jordan 
Bridges, Cynthia Dale, 
Natalie Radford, 
George Hamilton 

1630 Tânăr șl neliniștit Cu: 
0 Eric Braeden 

1730 Știrile PRO TV. Sport 
Meteo /

i

t

'• 1.

t

« 17:15 Teo
i 1930 Știrte PRO TV. Sport

20:15 la bine $i la rău

; EKcomedie, SUA 1997).
1 ; Cu: Tim Allen, Kirstie 

.. ABey, Jay O'Sanders,
(. L Mknael Lemer

‘ 2330 Știrite PRO TV. Sport 

| ■' Meteo.
muchie de 
ian Walsh, 

Julian McMahon, John 
Hensley, Valerie Cruz, 
Roma Maffia, Jody 
Richardson

(MS Știrte PRO TV. Sport

k

I

1

It

i
»
I

I

I

I

I

I

I
1

r. Cu: Slmona
Î 
?
I 
t
I
8

1

1
<
1 
i

I

I 
f
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530 Rovegtiri adevărate (re
luare)

630 Pădurea blestemată
0 (reluare) 

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

9:15 Rth (reluare) 
1130 Extravaganta Anastasia

0(reluare) 
1230 Răzbunarea.

qCu: Gabriela Spank, 
fosă Angel Llamas, 
Maria Helena Ddering, 
Oriando Miguel, 
Catherine Slachoque, 
Birbara Gardfalo, Car
los Duplat, forge Cao, 
Marcela Carvajal 

1430 Pfeka săbetică. Cu:
0Mariene Favela 

1545 Pădurea Nestemată.
0Cu: Edith Gonzălez 

1730 PcMfdri adevărate — 
emUune cu poMfd 
reale daspre viață, 
prezentată da Ludan 
wtou 

17:55 Vremea de acasă 
1830 Gitanra. Cu: Saul

0Usazo, Dolores Heredia, 
Manolo Cardona

1
i
1

t
t.
1

nuueii nruiuiu
’ 1235 întoarcere pe Tărâmul

0de Nicăieri (animație,

0745-08.00 Observator 
Deva (1) 

1635-1645 Știri pe scurt 
2230-23.00 Observator.

0 (dramă, SUA 1998). Cu: 
Robert Redford

niS BJ). bateri (come-

Odie, România, 1970). 
Cu: Toma Caragiu, Pulu 

' Călinescu, Dem 
Rădulescu, Jean Con
stantin, Sebastian Pa- 
paiani, Iurte Darie, 
Vasilka Tastaman, Ion 

: TBesoiu.
223Q Observator. Sport Me- 

; teo. Abordarea știrilor 
:. este mult mai directă 

. decât până acum.
22S0 HadoNI (thriller, SUA

IW.

I
i
<

I.

0Cu: Barbara Mori, Ed- 
^iuardo Santamarina, Ana 

: Martin, Jaqueline Braca- 
. montes, Sebastian Rulk 

Josefina Echanove, An- 
tontoMedelin

2230 CfocoM cu piper. Cu:

1430Scoeiamidorvritom 
1530 tațnuâ to Europa 
1630 Zona de corrflkt 
1630 Ond minute de cuhurt 
1645 Jurnalul TVR. Sport 
1730ftobeM 
1755 Euro-dtapecer 
1830 Jurnalul Euronews pen

tru Românie 
18:15 Ond minute de cultart 
1830MlnxWwb«aldc- 

taturi 
1930 Maria Bortite 
1955 Eunxfopocer 

2030 Dragul di Raymond. In

«distribuție: Ray Romano, ! fl die, SUA 1998). Cu: 
' S^Pttida Heaton, Brad • ; (jiTom Everett Scott 

:f 'Garrett, Doris Roberts, J 5

. Peter Boyfe. Regia Philip < ;'

r
<

I 
f
I

Hide Nicăieri (animale, 
SUA 2002). Cu: Corey 
Burtea Jeff Bennett 

13:50 Vedete la Hollywood: 
Leonardo Dl Capita 

1420 Regalul de foc (SF, An- 
gl 2002). Cu: Christ
ian Bale

1630 Nicholas Nlddcfoy
0 (dramă, SUA 2002). 

18:10 Agenda (comedie, SUA

0940-1140 Reluarea emisi
unilor de marți 

2040 Știrile TELE 7 Deva 
20.10 Suntem aid pentru 

tine (partea I) 
21.00 Publicitate 
21.05 Suntem aid pentru 

tine (partea a ll-a) 
2130 Știrile TELE 7 Deva (1).

HALLMARK

I : Matthew Lillard, Fisher

QMurilo Banldo, Mari- 
, - ana Ximenes, Marcello

Novaes, Osmar Prado, 
, Lilia Cabrai, Priscila 

. Fantin
830 Extravaganta Anasto-

Batista,

■ T Rosenthal
2890 Pefetete lumii 
2f98 Padnej artistic Torino ■

Europene

a doua. Cu; Beau
■ Bridges, Jordan 

Bridges, Cynthia Dale, 
‘Natalie Radford

330 Doctorul desufiete (re- 
0Juare)

430 Numai undti să nu fB

Stevens, Lorraine Brac- 
■ Crezi că secretele Iți

r sunt b siguranță, dar te

h gura presei

Concura interactiv 
udswymot 
CHMorie 

dmp

» SE
> Sî
1 >•
I !
* I
*
1 i
i 1

I *
II
»i

Fjsia. Cir.
Juan Pablo Raba, Klara, 
Hilda Abrahamz, Dora 

iMazzone, Sad) Marin, 
• Luciano D’ Alessandro,

Crisol Carabal, Gustavo 
\ . Rodriguez, Mayra Ale-

momii

Patri-

î Transmisiune directă 
Mbmriowl Btgpv 

(dramă, SUA 
). Cu: Will Smith, 
Damon, Charilze 

, Brace McGill, 
--------- imnwi <P°V“' 

’ < Tftor) Regia Robert Red- 
’ ’’ford. Savannah-Georgia,

: Î^Vtaknap«fori(come-

■ «na room r*u;
4’ Tom Everett Scott, 
* * Mark-Paul Gosrelaar, 

Poppy Montgomery. Re
gla: Alan Conn. Josh

* ț Miller (Tom Everett
1 B

*
1
I*
1
1
t
1

1
1
d

* Scott) este un student 
□ silitor și responsabil, 

Boăt admis la făcui- 
demldidnă. 

1290 THMțl to NATO. Sol- 
Sdații prezentați In pri-

- Tnavară drept prima uni- 
-■'f-‘J!tate Nato de pe teritori- 
T L ui României apar în 
Iwiacest sezon cu totul

- % a • a -a

Cu5iMa

I 
»

»
I

01990).
2030 Ușuraticul (comedie, 

SUA 2001). Cu: Jack 
Black, Gwyneth Paltrow 

2230 Dina (dramă, copro- 
â ducțle, 2002). Cu: Maria 

di .-vie, Chris pn r 
Ecdeston, Pemllla Au- 
gi . Reala: Ole 
Bomedal.

030 Van Wflder (comedie, 
0 SUA 2001)

EUROSPORT

13.15 Călătorie spre centrul 
pământului (aventuri, 
SUA 1999)

15,00 Huck Finn șl pirații 
(aventuri, coproducție, 
1979)

i 1645 Canionul blestemat 
(aventuri, coproducție, 
1998)

J1830 Copilul pierdut (dramă, 
SUA 2000)

J 20.15 Privire Ih trecut (dramă 
SUA 2004)

2230 Brigada de poliție 
2330 Secretul unei mame 

(dramă, coproducție, 
; 2001)

00.45 Alegeri dHIcile (dr»:d. 
SUA 15u»’

t

Undted (toană)

de Raymonk în 

: Ray Romano, 
Heaton, Brad 
Doris Roberts, 

Boyle. Regla Philip

SCOVERV0430 Live: Tenis: Openul Aus
traliei 0730 Reluare: TENIS: 
Openul Australiei 1030 Live: 
Tenis: Openul Australiei, la Mel
bourne. Ziua a zecea 1430 live: 
Patinaj artistic Campionatele 
Europene, la Torino, Italia. Con- 
cursul masculin, programul scurt 
1830 Rezumat Tenis: Openul 
Australiei 1830 Reluare: Pati
naj artistic Campionatele Eu
ropene, la Torino. Concursul do 
perechi, programul scurt 2030 
Live: Patinai artistic: Campi
onatele Europene, Ta Torino 
23:15 Reportaje: Omnisport:

! Casa Italia 2330 Reportaje: 
] focurile olimpice: Magazinul

4

I

■ :>-SXaXi.
. Regla: Patrick Drum- 

iSfinond 
90(1 Hot Ntftfto*

! 1540 Radiografia unul dezas
tru, Coliziune la

J Eschede -
1640 Invenții pierdute 

; 1740 Câmpuri de bătăile

1840 Aventuri la pescuit cu 
Rex Hunter

. 1830 Clubul de (tescuit Buena 
Vfsta

> 1940 Cel mai diabofid oa
meni din istorie, Hitter

0I
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0 Subvențiile pentru industria minieră 
vor fi, în 2005, cu 25% mai mici decât 
anul trecut. Transferurile de fonduri ale 

'^companiilor naționale din minerit se vor 
"fface în cuantumuri reduse cu 20% față 

de 2004. Valoarea subvenției acordate 
industriei miniere în acest an este de 
3,248 milioane de lei/tona de cărbune 
extras. (C.P.)

0 Potrivit noului Contract Colectiv de 
Muncă, minerii din Valea Jiului își vor 
păstra gratuitățile, respectiv cota anuală 
de energie electrică, bonurile de cărbune 
și biletele subvenționate pentru concediul 
de odihnă, declară Aurel Titel, președin
tele interimar al Ligii Sindicatelor Minie
rilor din Valea Jiului. (I.J.)

Idei de afaceri pentru începători
Confecționarea de punguțe de hârtie folosite, în general, la ambalarea cadourilor

Situații financiare pe 2004
Deva (I.J.) - Situațiile financiare pe 

2004 se depun la DFP Hunedoara în ter
men de 150 de zile de la încheierea exer
cițiului financiar, de către persoanele ju
ridice care aplică reglementările contabile 
simplificate, armonizate cu directivele eu
ropene, inclusiv microîntreprinderile, în 
termen de 120 de zile de la încheierea 
exercițiului financiar; persoanele care de 
la constituire nu au desfășurat activitate 
vor depune o declarație în acest sens, în 
termen de 60 de zile de la încheierea 
exercițiului financiar. „Persoanele juridice 
care au obligația depunerii situațiilor fi
nanciare anuale vor procura de la noi dis
cheta conținând formularistica necesară și 
programul de verificare cu documentația 
de utilizare aferentă, urmând să depună la 
DFP Hunedoara discheta și situațiile fi
nanciare anuale listate, semnate și ștampi
late, împreună cu o copie de pe raportul 
administratorului, raportul auditorului fi
nanciar sau raportul cenzorilor, după caz, 
precum și o copie a balanței de verificare 
a conturilor sintetice”, precizează Mihaela 
Boldor, purtător de cuvânt DFP Hune
doara.

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

Deva - Cadourile au de
venit și la noi, in ultimii 
ani, o adevărată industrie.

Și cum orice cadou trebuie 
ambalat cât mai atrăgător, în
treprinzătorii inventivi au găsit 
o modalitate simplă și ieftină de 
a rezolva problema: pungile de 
hârtie. Atrăgătoare, delicate, 
personalizate sau nu, acestea au 
început să fie folosite pe scară 
largă, nu numai pentru am
balarea cadourilor, ci și în ma

Fișa afacerii
I > iiJtt JS Ji JK Jijp. J-.i:Jr.J? J'■ XJ.'.A JUUUUU

Capital Inițial 
Cifra de afaceri 
Profit

10 milioane lei
18 milioane lei/lunar 

în primul an este redus pentru că lună
de lună banii trebuie reinvestiți în 

cumpărarea de materii prime
Situația pieței

v
bună

Profesionalismul angajaților spi
Cereți schimbarea produselor defecte
Reclamația se depune în maximum o lună însoțită de actetalului este recunoscut de bolnavi.

(Foto: Traian Mânu)

Fără scutiri la gaz
Deva (I.J.) - Potrivit Serviciului de 

Taxe și Impozite din cadrul Primăriei De
va, persoanele fizice care au introdus, din 
fonduri proprii, gaze naturale în aparta
mente nu vor fi scutite de plata impozi
tului pe clădiri pentru cheltuielile efectu
ate până la data de 31 decembrie 2004. 
Potrivit unui comunicat de presă din 2004, 
se prevedea că scutirea va fi aprobată 
eșalonat, începând cu anul fiscal 2005, jus
tificată pe bază de cerere, însoțită de 
situațiile de lucrări, facturi și chitanțe. 
Asupra comunicatului s-a revenit, astfel 
încât scutirea nu mai este valabilă.

PRINCIPALELE COTAȚII

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

Deva - Produsele neali
mentare și de uz curent, 
pentru care nu se acordă 
termene de garanție, pot fi 
schimbate, în cazul în care 
dovediți vânzătorului că 
aveți o reclamație înte
meiată.

Conform Legii 449/2003, 
vânzătorul răspunde față de con
sumator, iar producătorul și im
portatorul față de vânzător, pen
tru deficiențele de calitate ale 
produselor nealimentare de uz 
curent și care nu sunt însoțite 
la vânzare de certificate de 
garanție. Este vorba, mai exact, 
despre problemele .constatate 
după vânzarea produselor am

gazine, pentru cumpărăturile cu 
o greutate mai mică (parfumuri, 
îmbrăcăminte). Ele sunt con
fecționate din diferite tipuri de 
hârtie, de calitate superioară, 
asemănătoare cartonului, și im
primate cu una sau mai multe 
culori, în funcție de preferințe. 
Aceste punguțe conferă 
prestanță și rafinament com
paniei în cadrul pieței, atunci 
când ne referim la punguțele 
personalizate cu numele sau 
marca firmei. Totodată 
reprezintă și o modalitate sim
plă, dar originală și deloc 
costisitoare de publicitate.

intite, cu excepția deficiențelor 
cauzate de nerespectarea, de 
către cumpărător, a instrucțiu
nilor de folosire și de păstrare.

Păstrați bonul fiscal!
Reclamațiile referitoare la 

calitatea produselor trebuie 
adresate vânzătorului, care este 
obligat să le primească, în ter
men de 30 de zile de la data 
cumpărării acestora, excluzând 
ziua depunerii reclamației. Data 
cumpărării se verifică pe baza 
bonului sau chitanței fiscale de 
cumpărare pe care vânzătorul 
este obligat să le emită și să le 
dea cumpărătorului împreună 
cu produsul achiziționat. Recla
mațiile vor fi primite numai 
dacă prezentați, împreună cu 
produsul reclamat, elementele 
necesare identificării, înscrise

Cum le realizăm
Manopera este simplă, ușor 

de realizat de oricine. Chiar și 
un copil poate „produce” o ast
fel de punguță, dat fiind faptul 
că este vorba de îndoituri și 
lipiri aplicate succesiv. Se im
pune însă mare atenție, ceea ce 
face ca o persoană care a dobân
dit o oarecare experiență să nu 
poată executa mai mult de 50 
astfel de punguțe, zilnic. în 
primul rând aveți nevoie de un 
tipar. în cazul în care nu 
dețineți unul, cumpărați din 
comerț o punguță, desfaceți li
piturile cu grijă și... iată că aveți

Verificați buna funcționare a 
electrocasnlcelor!
pe etichetă, ambalaj sau marcate 
pe produs, precum și bonul/chi- 
tanța amintite.

Reclamațiile întemeiate tre
buie să fie rezolvate de către 
vânzător prin înlocuirea imedi
ată a produselor defecte cu altele 
de calitate corespunzătoare sau, 
în cazul când nu este posibilă în
locuirea, prin restituirea con
travalorii acestora. 

și dvs un model. Ustensilele 
necesare sunt: o pensulă pentru 
lipit, un vas în care să diluați 
adezivul, o foarfecă sau un cut
ter și un capsator.

La nevoie, în funcție de so
licitările clientului, dacă acesta 
dorește ca șnurul să fie introdus 
prin capse, mai aveți nevoie de 
un clește preducea. Materia 
primă o reprezintă hârtia de 
bună calitate (cu o densitate de 
150-200 grame/mp), cartonul sim
plu pentru întărituri și pre- 
nadezul pentru lipit. Capitalul 
inițial nu depășește zece mi
lioane de lei.

Case de amanet
Petroșani (I.J.) - Lipsa 

banilor i-a făcut pe foarte 
mulți petroșăneni să re
curgă la case de amanet. 
Reprezentanții acestora 
spun că numărul clienților 
care vin zilnic variază în
tre 8 și 9. O simplă în
mulțire arată că 5 case de 
amanet ori 8 clienți în
seamnă circa 40 de ama
netări zilnic. „Numărul 
clienților este mai mic doar 
datorită înmulțirii număru
lui de case de amanet. Cei 
care achiziționează bunuri 
amanetate sunt tinerii care 
cumpără mai mult bijuterii. 
Numărul clienților crește 
însă în zilele în care în
târzie plățile la mineri sau 
la alte societăți comer
ciale”, spune reprezentan
tul unei case de amanet.

Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA, DEVa, b-Sul 

Decebal. bl. R. parter (lângă gUASARi. tel. 221277

Societatea Preț Variație
închidere

(leiZacț) (%)

1. SNP PETROM 4430 -1,56

2. SIF1 BANAT-CRIȘANA 11000 0

3. TLV 12500 -0,79

•1 BRD 50000 -2,91

□ . ilvlr AL 1

6. AZOMIÎREȘ

7500
5450

-4,40

+1,8

7. ANTIBIOTICE IAȘI 7800 -1,89

8. ROMPETROL RAFINARE (RRC) 1220 -2,46

9. HABER 5300 0
10. BCCARPATICA 6900 0

11. DECEBAL DEVA 251 +6,21

Cursul de referință al Băncii Naționale a României în 26 ianuarie 2005
Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian forint

BNR 37.786 28.958 54.349 24.466 154
Cursul iflutar prac d sat de b-Mciîe dirftDeva in 25 ianuarie 2005

Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian forint
r 0 B C V 0 V C V C V

BancPost 37.450 38.200 28.650 29.250 53.500 55.300 24.000 25.000 150 158
BRD 37.450 38.350 28.610 29.480 53.660 55.410 24.120 24.960 146 159
Banca Transilvania 37.850 38.550 28.995 29.695 54.515 55.565 24.500 24.975 152 156
Raiffeisen Bank 37.400 38.100 28.550 29.350 53.700 54.980 24.150 24.880 148 158

Curst*’ valutar practicat de casele de schimb valutar din Deva
Herdan Exchange 37.400 38.000 28.500 29.000 52.000 55.000 22.500 25.000 151 155
Star Exchange 37.500 38.000 28.500 29.300 52.500 55.500 23.500 25.000 145 155

mailto:clara.pas@informmedia.ro
mailto:clara.pas@informmedia.ro
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Consilierii județeni primii la deplasări

primarii PSD?

0 ștefan M. a fost găsit spânzurat :n 
imobilul cu numărul 196 din Băița, unde 
locuia fără forme legale în localitate. Nu 
sunt suspiciuni de comiterea vreunei 
fapte penale. (V.N.)

Valentin Neagu
E-MAIt valent4n.neagu@infominedia.ro

Deva - Șefii Consiliului 
Județean se vot deplasa în 
străinătate doar acolo unde 
este „neapărat nevoie” de 
prezența lor.

0 Activitatea desfășurată anul trecut de 
gardienii publici din municipiul Hunedoara 
va fi analizate astăzi Tn cadrul ședinței 
ConsiMii Local Hunedoara. (M.S.) 

ț ■ .
0 P^R’?tii l-au depistat pe Gabriel M., 
din tava. conducând un autoturism sub 
influența alcoolului, iar la Hunedoara, pe 
Aurelian Ț., care era la volan, deși avea 
permisul de conducere anulat. (V.N.)

Daniel I. Iancu
E-MAIL daniel. Iancu@infonnmedia.ro

Cu toții ne aducem aminte de acele vre
muri de restriște când un număr nenumărat 
de primari ai fostei opoziții și - mai mult 
sau mai puțin - ai actualei puteri, treceau 
(doar din motive de doctrină, se-nțelege!) 
în tabără poleită pe atunci a PSD-ului. Unii 
chiar șî-au făcut-o cu mâna lor și au lăsat 
baltă principiile tocmai înaintea localelor. 
Alții au așteptat generalele, neputând parcă 
concepe că partidul ce tindea să devină 
.stat putea pierde alegerile.
c
□i de fapt partidul nici nu le-a pierdut, ci 
doar anumite persoane. însă e posibil ea 
până-n patru ani să le piardă. Totul ține de 
cât vor rezista edilii PSD în opoziție, mai 
ales dacă au fost obișnuiți cu dulceața 
puterii. Că una era să bei cafele cu 
Rudeanu ori să porți o șuetă cu Serafin- 
ceanu, și cu totul alta e să stai smirnă la 
ușa biroului lui Moioț sau să te ploconești 
pe Li picior ele fotoliului iui Vladu.
Până la urmă, numărul mare de membri 

cu care s-a pricopsit PSD-ul în ultimii pa
tru ani nu va rămâne valabil decât atâta 
timp cât vor rezista primarii. Iar eșafoda
jul a cam început să se clatine; și firea 
primarilor (că oameni politici sunt și ei) 
s-ar putea să vândă social-democrația pe 
arginții liberalo-democrăți ai Alianței...

Se pâre că în relațiile exfohhe 
ale Consiliului Județean se 
dorește o schimbare în acest an. 
Acest lucru a fost precizat recent 
de Mircea Moioț, președintele 
respectivei instituții.

„Acolo unde nu este neapărat 
nevoie de prezența președintelui 
sau a vicepreședinților se vor de
plasa consilierii. Dorim ca în 
acest domeniu să fie transpa
rentă, altfel ne vom bate între 
noi și nu este bine” - a declarat 
Moioț. Pentru acest an Consiliul 
Județean Hunedoara are plani-

ficate 28 de acțiuni în domeniul 
relațiilor externe. Iar consilierii 
au aprobat un buget de 5,243 mi
liarde de lei, din care cea mai ' 
mare parte o reprezintă cotizația 
anuală pentru Agenția de Dez
voltare Regională - Regiunea V 
Vest.

Este vorba de 3,150 de mil
iarde de lei. Ca pondere urmează 
apoi cheltuielile cu deplasările - 
980 de milioane de lei; cotizația 
anuală pentru Uniunea Națio
nală a Consiliilor Județene - 486 
milioane de lei; cotizația pentru 
participarea la Cooperarea Re
gională DCMT etc.

Cele mai multe activități - 12 
sunt legate de participarea la 
„Adunarea Regiunilor Europei”. 
Alte 11 acțiuni suni legate de 
participarea la cooperarea re
gională Dunăre Criș-Mureș-Tisa 
și alte pârteneriate directe.

Președintele Cj Mircea moioț (or ) conou a o ședință de 
consiliu, alături de vicepreședintele Dorin Păran (Foto: Tratai

Este imposibil să uiți 
manifestațiile care 

aveau loc ci azia 
sărbătoririi zilei de 
naștere a lui Nicolae 
Ceaușescu. Eram 
adunați, de voie, de 
nevoie, pentru a scanda 
urale în favoarea 
regimului și în cinstea 
conducătorului.
SZABO SlCNSMUNO, 
Pensionar, Deva

Eram în liceu când se 
întâmplau aceste 

evenimente și pentru 
noi manțfeștațjțJe.erau 
un moment de destin
dere și distincție. 
Eram încântați pentru 
că ele prilejuiau mai 
multe zile libere de la 
școală.

Cei care au participat 
ani în șir la aceste 

manifestații nu le pot 
uita prea ușor.

ffDsatătiâmea era nevoită 
să participe și să scan
deze în favoarea regimu
lui și a conducătorului 
„iubit” fără ca nimeni 
să-l întrebe dacă vrea 
sau nu.
Silvestru Serestyen, 
Pensionar, Deva

Pregătirile pentru 
manifestații începeau 

mai devreme cu două 
săptămân Toată lumea 

f lora concentrată, iar ele
vii de la școală erau 
duși pe stadion pentru 

: repetiții.
N-aș mai vrea să trăiesc 
acele timpuri!

£

•Kjimeni nu te întreba 
IN dacă vrei să par
ticipi sau nu
Trebuia să mergem 
chiar dacă o dată ajunși “ 
pe stadion mulți dintre 
noi nu mai scandai 
acele lozinci a îicunos- / 
cute. Oamenii ai ici 
pau pentru că erau 
obligați.
Alexandru Bogdan, 
Pastor, Deva

Fieful țărăniștilor
Deva (V.N.) - Președintele PNȚCD Hune

doara, Emil Danci, a declarat recent că 
cele mai buhe rezultate la alegeri au fost 
obținute în zona Hațegului. Aici țărăniștii 
au realizat un procentaj care s-a apropiat 
de cel dobândit în județul Timiș. în 
schimb, în Valea Jiului, numărul celor 
care i-au votat pe țărăniști a fost foarte 
mic. în ansamblu, Organizația PNȚCD 
Hunedoara a obținut locul cinci la alege
rile prezidențiale, locul șapte la Camera 
Deputaților și locul 10 la Senat.

Danci a mai spus că zona municipiului 
Deva are un electorat mai elevat, cu o im
portantă pondere de alegători de dreapta.

LuCREțlA DaNCIU, 
Pensionar*, Deva

Iumth Avram, 
Contabil*, Deva

DenumfresocfrWe

GECO AFROCOM TUR SRL DECEBAL

CIO eto SRL vânzător

JONNYS EXPRESSO SHOP SRL

ASTRA BETTINGS SRL

vânzător

I. CORVIN

CES PRO 2002 SRL HUNEDOARA

Adresa
Str. PRICAZULUI, 16

Meserie
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vânzător

vânzător
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CASIAN CASICOM
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@SH
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vânzător

vânzător
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Acțiunea Populară schimbă președinții
Deva (M.S.) - Șase președinți 

ai unor organizații din județul 
Hunedoara ale partidului Acțiu
nea Populară au fost schimbați 
din funcții, a declarat președin
tele filialei județene AP Hune
doara, Dumitru Ifrim. Foștilor 
lideri ai organizațiilor din Deva, 
Orăștie, Simeria, Brad, Vulcan 
și Aninoasa li se reproșează „ac
tivitatea slabă și lipsa de impli
care în conducere”, a precizat 
sursa citată. Noii președinți nu
miți în funcțiile de conducere 
ale organizațiilor menționate au 
primit mandate interimare.

„în decizia luată nu au contat 
rezultatele obținute la alegerile 
generale de Acțiunea Populară, 
cu toate că organizația județeană 
Hunedoara a înregistrat un scor 
nemulțumitor, de aproximativ 1 
la sută”, a spus liderul AP Hune
doara. El a adăugat că, pe viitor, 
se urmărește o „consolidare și ex
tindere" a organizațiilor locale, ta 
paralel cu atragerea ta partid a 
unor oameni tineri. Președintele 
AP Hunedoara a adăugat că spri
jină ideea fuziunii partidelor de 
orientare creștin-democrată tatr- 
o singură formațiune politică.

Palatul administrativ
Deva (V.N.) - Una dintre in

vestițiile din acest an, cu finan
țare de la bugetul propriu al ju
dețului în acest an, este și cea 
care privește Palatul Adminis
trativ al județului Hunedoara, ca
re se construiește la Deva. Clădi
rea s-a înălțat semeț în zona cen
trală a municipiului, dar se pare 
că mai trebuie bani pentru a fi 
fin.ilizată. De puțină vreme consi-

»

și miliardele de lei 
lierii au aprobat alocarea a al
tor cinci miliarde de lei pentru 
continuarea lucrărilor dar, cu si
guranță, sunt insuficieriți. Spu
nem acest lucru întrucât, acum 
10 ani când a început construcția 
valoarea totală era apreciată la
245.4 milioane de lei. Acum însă, 
valoarea totală actualizată este de
134.5 miliarde de lei! Gît va cos
ta oare când va fi gata ?

/
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“Am fost rugat să intru în PSD”
Directorul DSJ Hunedoara spune eâ oamenii nu trebuie schimbați pe criterii politice

O

cu o înfrângere la noua sa echipă, Uga- 
leo Atena, care a pierdut, cu scorul de 
0-1, meciul disputat, duminică, în de~ 
plasare, în fața formației AEK Atena, în 
etapa a XVI-a a campionatului Greciei, 
Unicul gol al meciului a fost înscris de 
Katsouranis, în minutul 50. Formația AEK 
Atena a fost ultima pregătită de Iile Da- 
mițrescu, în returul ediției 2003/2004 a 
campionatului Greciei. (C.M.)

0 Formația Beșiktaș a ratat calificarea 
în sferturile de finală ale Cupei Turciei 
după ce a fost învinsă, duminică, la Is
tanbul, cu scorul de 3-1 (1-0), de echipa 
Konyaspor, în optimile competiției, in
formează site-ul karakartal.com. Unicul 
gol al echipei Beșiktaș a fost marcat de 
Turner Metin, în minutul 79. Pentru 
Konyaspor au marcat Zafer Biryol '43, 
'89 și Elvir Balici '85. (G.M.)

Dinamo a învins Juventus
București (C.M.) - Campioana României, 

Dinamo București a învins, luni, divizio
nara B Juventus București, cu scorul de 2- 
L, într-o partidă amicală susținută p< stadio
nul Faur. Golurile au fost j aarcat de Adri
an Cristea ('38) și Tiberiu Moldovan ('60), 
respectiv de Ștefan Iordache ('27). Antre
norul Ioan Andone a început în formula 
Gaev - Galamaz, Iordache, R. Ștefan - FI. Pe
tre, Mărgăritescu, Tameș, Ad. Oiștea - Grig- 
ore, Dănciulescu, Mihalcea. în repriza a do
ua a evoluat următoarea echipă: Stelea - L. 
Golan, Alistar, Scarlatache (Vătavu) -1. Bă
lan, Păcurar, V. Munteanu, Semeghein - T. 
Moldovan, Niculescu, Bălțoi. După meci, 
loan Andone, antrenorul câinilor s-a decla
rat mulțumit de prestația elevilor săi. „Am 
încercat mai multe formule de joc și, deo
camdată, sunt mulțumit. Mai vrei multe 
meciuri amicale și voi încerca ș sistemul 
cu patru jucători pe linia de fund. E m lu
mi bun pentru jucătorii nou-veniți că au 
marcat pentru că forța noastră rămâne ata
cul și încercăm să înscriem cât mai mult. 
Cel mai mult mă interesează să găsesc o for
mulă de joc stabilă. Avem un lot numeros, 
dar mai vrem să mai transferăm. Decât să 
stea 15 etape pe bancă la Dinamo, mai bine 
joacă la Național sau la orice echipă este 
nevoie", a precizat „Fălcosul”.

ClPRIAN MARINUț
IE-MML clprla martnwt@infcrmrredia.ro

Deva - Pornită de la ideea 
de bilanț pe 2004 a 
activității DSJ Hunedoara și 
prezentare a proiectelor im
portante pentru 2005, 
discuția cu Constantin Grig- 
ore, directorul Direcției pen
tru Sport a Județului, a 
alunecat pe panta posibilei 
sale înlocuiri de către noua 
conducere politică.

CwvAntal Uter. Domnule Con
stantin Grfgore cum a fost a- 
nul 2004 pentru instituția pe 
care o conduceți?
Constantin Grigore: Rezultatele 
obținute de sportivii hunedoreni 
ne îndreptățesc să credem că 
DSJ Hunedoara a avut o activi
tate bună, atât din punct de ve
dere metodic, cât și al susține
rii financiare. Am oferit în 
bazele aflate în administrarea di
rectă a DSJ Hunedoara - Sala 
Sporturilor Deva și Sala Olim
pică de Gimnastică Deva - și în 
alte baze sportive din jude| :on- 
diții bune de pregătire pentru 
sportivii hunedoreni și unii 
componenți ai loturilor na
ționale de gimnastică, natație și 
atletism. Am susținut financiar 
în mod direct sau am ajutat la 
obținerea de fonduri prin de
mersuri către ANS și autori
tățile locale numeroși sportivi de 
performanță din județ. în plus, 
am oferit peste 100 de milioane 
de lei ca indemnizații d< efort.

CU Suportul oferit sportivilor 
pare impresionant Știu insă că 
nu ați avut un buget extraordi
nar și că DSJ s-a confeuntat cu 
unele problemefinanciare la 
banele proprii, Sala Sporturilor 
din Deva fiind destui de mult 
timp fără căldură și apă 
caldă...
C.G.: E drept, bugetul alocat de 
ANS nu a fost foarte mare, chiar 
dacă 2004 a fost un an olimpic și 
nu am putut sprijini sportivii 
chiar cât am fi dorit. De exem

a
Medalie de bronz la CE pentru
■■■a If o iod' crlra* Ba t Mf

ClPRIAN MARINUț 
EMAIL: cipiian.Marinut@lnfoimmedla.ro

Hunedoara Adrian Ma
rius Vărzaru legitimat la 
Clubul Sportiv Budo Karate 
Hunedoara și pregătit de 
șensei Ghiță Păiuș și-a tre
cut în palmares, la finalul 
anului 2004, prima medalie 
c< rtinentală din carieră.

Hunedoreanul de doar 17 ani 
a obținut medalia de bronz la 
kumite in limitele categoriei mi
nus 55 de kilograme la Campi
onatul Eurtțrean dA Karate - 
Shotokan pentru juniori și 
cădeți, desfășurat în localitatea 
Padova (Italia), în perioada 18-19 
decembrie 2004. Pe tru atingerea 

plu, Măriei Cioncan care a 
obținut o medalie la JO de la 
Atena DSJ i-a putut oferi doar 
10 milioane de lei la începutul 
anului, dar cred că ne-am re
vanșat prin demersuri către 
federație și autoritățile locale și 
naționale, pentru obținerea de 
fonduri. în privința bazelor 
sportive, am obținut înțelegere 
din partea ANS și ni s-au supli
mentat fondurile. Pentru Sala 
Olimpică de Gimnastică care tre
buie susținută pentru că e 
folosită la antrenamentele lotu
lui olimpic s a alocat bani spe
ciali, iar pentru rezolvarea 
situației de la Sala Sporturilor 
am fost sprijiniți cu achitarea 
restanțelor la utilități. Am ur
mat însă un mic „război” cu 
cluburile care folosesc sala ®n- 
tru a le învăța că trebuie să 
plătească pentru utilizarea sălii.
CL: Ce mȚnpoHțn importante a 
organizat ASJ in 2004?
C.G Competițiile de impact or
ganizate de DSJ nu au fost foarte 
numeroase, pentru că noi ne 
axăm activitatea pe întrecerile 
rezervate copiilor și juniorilor. 
La aceste categorii am sprijinit 
sporturile prioritare în județ, 
atletism, gimnastică, sanie, schi, 
organizând peste 80 de campi
onate și acțiuni de selecție. La 
nivel d seniori am colaborat to
tuși la organizarea Campiona
tului European de Aeromc tlele 
de la Săulești și la Campionatul 
Național de Natație de la Hune
doara în plus, am organizat in

acestei performanțe, Adrian 
Vărzaru a disputat patru par
tide, dar doar In trei a reușit să 
se impună. în faza semifinalelor, 
hunedoreanul a avut ghinionul 
să își măsoare forțele chiar cu 
reprezentantul țării gazdă care 
ulterior avea să câștige titlul eu
ropean. Adrian nu pune descali
ficarea sa pe seama neșansei ori 
a arbitrajului ușor defavorabil, 
ci crede că dacă se concentra 
mai mult putea ajunge în Inală 

în 2005, sportivul își propune 
să obțină al treilea titlu națio
nal consecutive la cădeți, pentru 
a demonstra că prezența sa la lo
tul național este binemeritată. Pe 
plan internațional hunedoreanul 
dorește să cucerească o medalie 
la Canpionttul Mondiâl.

școlile și liceele din județ Ziua 
întrecerii și Campionatul 
Național al Liceele»' la șapte dis
cipline sportive.

CL: Cum ați colaborat cu au- 
toritățile bxale și județene? 
C.G,: în principiu, colaborarea 
a fost bună, dai singurul care 
ne-a sprijinit financiar întot
deauna a fost Mircia Muntean, 
primarul Devei, care ne-a ajutat 
cu peste 100 de milioane de lei 
la organizarea mai multor mani
festări sportive. Am colaborat și 
colaborăm bine eu fosta și actu
ala conducere a Primăriei Hune
doara și mai puțin bine cu Con

Adrian Vărzaru la prima medalie europeană din carieră.

siliul Județean care ne-a respins 
peste 20 de referate.

cu Pentru cri ați adus vorba de 
schimbările intervenite după 
alieri la nivel politic, liderii 
Alianței D.A au afirmat că o 
propun ști o susțin pe festa cam
pioana mondială, Marieta Ecu, 
la preluarea conducerii DSJ 
Hunedoara. Cum comentați?
C.Qa Conducerea acestei institu
ții nu e o joacă de copii, ci impli
că o rsf-ponsabilitate imensă. Ni
meni nu e de neînlocuit și ne pu
tem aștepta la orice. Vreau însă 
să precizez că numirea mea la 
conducerea DSJ nu s-a făcut pe 
criterii politice, ci pentru că sunt 
un specialist. Când am venit la 
DSJ era scandal la lotul olimpic 
și probleme la Sala Sporturilor 
pe care le-am rezolvat. Eu am in
trat în PSD, doar după ce am fost 
numit, pentru că ăm fost „rugat”, 
iar în 1? anuarie a.c. am demi
sionat, pentru că nu sunt un om 
politic. Eu fac doar politica 
sportului și consider că în sport 
competența si profesionalismul 
ar trebui să învingă politica. Dar 
dacă voi fi obligat să plec, mă voi 
întoarce la catedră și voi rede
veni antrenor.

y

Straniei! la U. Craiova
Craiova (C.M.) - Clubul Universitatea 

Craiova intenționează să îi transfer e pe 
mijlocașul nigerian Abiodun Agunbiade și 
pe fundașul australian John Wayne Shroj 
de la FC Național. Conform unor surse din 
cadrul clubului craiovean, patronul Dinei 
Staicu se află în București unde tratează 
cu președintele grupării bancare, Gino 
lorgulescu, transferul celor doi fotbaliști. 
Un alt jucător de la FC Național care ar 
putea ajunge la echipa Universitatea 
Craic a este atacantul Octavian Chihaia, 
care este văzut ca o soluție pentru în
locuirea camerunezului Jeremie Njock, 
transferat la formația belgiană Mons De 
asemenea, fundașul Ionuț Rada este aștep
tat la antrenamentul de azi al Universității 
Craiova. Jucătorul a fost împrumutat de 
clubul Rapid la FC Național pentru șase 
luni, în schimbul fundașului Flavius 
Moldovan. Tranzacția a fost făcută pen
tru ca Moldovan, care semnase cu Rapid 
un contract valabil din vară, să poată 
evolua sub comanda antrenorului Răzvar 
I.ucescu încă din acest retur.

Război turco-român la Galatasaray
în echipă nu vor mai fi români, iar Petre s-ar putea să plece
ClPRIAN MARINUț
EmA<1- ciprian,.nanr>i.4@infaiTn'r>edis.ro

București - Tehnicianul 
formației Galatasaray, 
Gheoighe Hagi, a declarat că 
gruparea din Istanbul nu va 
mai achiziționa jucători 
români și că este posibil ca 
mijlocașul Ovidiu Petre să 
plece la alt club.

„Oficialii clubului mi-au spus 
clar că nu mai vor jucători 
români la Galatasaray. Au uitat 
însă că și eu sunt român. Sunt 
foarte trist. în trecut au fost 
aduși la Galatasaray numeroși 
jucători români și nu eu eram 
antrenor atunci. Mă întreb de ce 
puteau fi achiziționați atunci și 
acum nu se poate. în echipă nu 
vor mai fi jucători români. Și 
Petre s-ar putea să plece. Voi

rămâne eu ultimul mohican”, a 
spus Hagi. „Regele" a calificat 
drept „manipulări din interior”

faptul că suporterii au scandat, 
la meciul cu Bursaspor. sloga
nuri împotriva lui Ovidiu Petre 
și în favoarea Ini Urnit Karan și 
a lui Alioum Saidou însă a pre
cizat ’ că nu are probleme cu 
adevărații susținători ai echipei 
Galatasaray.

„Cred că a fost vorba despre 
o manipulare din interior. Se 
vrea să se afecteze succesul 
echipei. La meciul cu Bursaspor, 
suporterii au căzut în capcană”, 
a spus Hagi. Tehnicianul român 
a menționat că nu l-a folosit pe 
Ovidiu Petre în turul campi
onatul ui Turciei deoarece aceas
ta a fost dorința conducerii 
clubului.

„El a jucat doar în meciurile 
de pregătire și în primele trei 
etape. Apoi, când nu a mai 
evoluat hei luni, omeni nu a în
trebat de ce”, a explicat Hagi.

Succese la înot
Berlin (C.M.) • înotătoa- 

rea Camelia Potec a ocupat 
locul fertil în proba tie 400 
m liber desfășurată, du
minică, în cadrul reuniunii 
de la Berlin, a doua și ulti
ma etapă a Cupei Mondiale 
de natație în bazin scurt. 
Campioana olimpică a fost 
cronometrată cu timpul de 
4 minute, țrei secunde și 43 
de sutimi și le-a devansat 
pe srortivelt Rachel Komis- 
arz (SUA) și Erika Villae- 
cija (Spania). Tot duminică, 
Dragoș Coman a ocupat 
poziția a treia în proba de 
1.500 m liber, fiind devansat 
de rusul Iuri Prilukov și de 
germanul Paul Bieder- 
mann. în prima zi a com
petiției, Camelia Potec s-a 
clasat a /treia In proba de 
800 m liber.

---------------------------------------------------------------T1
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0 Lotul național de box al României, 
condus de Francisc Vaștag și Leonard 
Doroftei, va participa în luna februarie la 
două turnee de pregătire în străinătate, 
în Ungaria și Bulgaria. Primul stagiu de 
pregătire șe va desfășura la Debrecen, 
în perioada 1 - 6 februarie.(MF)

0 Mijlocașul echipei Italiene Atalanta 
Bergamo, Demetrio Albertini, a devenit, 
începând de ieri, jucătorul formației FC 
Barcelona. Un .al doilea transfer pentru 
spanioli în această perioadă de minimer- 
cato ar putea fi atacantul argentinian al 
echipei River Plate, Maxi Lopez,(MF)

ilDjW'offJACJrtlIanl

„Vrem să câștigăm titlul național”
După ce și-a acuzat șefii de la Galatasaray, Hagi a cerut scuze conducerii clubului turc

wrnburgp (Real Madrid) 
Io Ranterl (FC Valencia)
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Incidente între suporteri
■ Roma (MF) - Patru șuporteri ai echipei 
Slappll din *tea a treia a emnpionatului Ita
liei, au &st ranițfw cij-^r fam m%îmației 
AS Roma au fost arestați, în urma unor in
cidente care au avut loc, în noaptea de du
minică spre luni, într-un tren, între susți
nătorii celor două grupări. Suporterii celor 
două echipe călătoreau în același tren, du
pă ce își urmăriseră formațiile favorite în 
meciurile pe care acestea le-au disputat, în 
deplasare, duminică, în campionatul Italiei. 
Incidentele s-au produs în momentul în ca
re trenul se apropia de gara din localitatea 
Orvieto. Pentru a calma spiritele, poliția 
feroviară â apelat la carabinierii din Flo
rența și Roma, orașele cele mai apropiate.

București (MF) - Tehnicia
nul Gheorghe Hagi a cerut 
scuze conducerii clubului 
Galatasaray pentru declara
țiile pe care îe-a făcut, luni, 
în cadrul conferinței de pre
să organizate la baza de an- 
trenamentiii:! cartierul Flo
rya din Istanbul.

Hagi a avut, luni seară, o în
trevedere de aproximativ șase 
ore cu membrii consiliului de 
conducere al clubului, la sediul 
grupării, situat ta cartierul Me- 
cidiyekoy. „Am susținut o con
ferință de presă în această dimi
neață (n.r. - luni dimineață), dar 
am venit aici ca să discut despre 
viitorul echipei Galatasaray. Du
pă această ședință de lungă du
rată sunt convins că vom fi mai 
puternici Plecăm cu toții de aici 
cu rezultațe pozitive. Le cer scu
ze președintelui clubului și 
membrilor consiliului de condu
cere pentru că i-am supărat prin 
declarațiile mole. însă după cum 
am spus tacă din prima mea zi

aici, singurul nostru scop este să 
ne continuăm lupta în campio
nat și șă câștigăm titlul la fina
li. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Plecăm cu toții de aici cu 
rezumate pozitive. Le cer scuze 

^fieședintelui clubului fi 
membrilor consiliului de 
conducere pentru că i-am 

supărat prin declarațiile mele.

Gheorghe Hagi
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..-II 
lui sezonului. Toate eforturile 
noastre vor fi focalizate în direc
ția câștigării titlului. în familie 
se mai întâmplă astfel de lu
cruri, însă cu toții muncim pen
tru binele clubului Galatasaray”, 
a declarat tehnicianul român. 
Potr ivit site-ului ajansspor.com, 
conducerea clubului a decis ea 
Gheorghe Hagi să rămână în 
funcția de antrenor principal, în 
urmă ședinței de la sediul gru
pării. Gheorghe Hagi și Turgay 
Kiran au făcut aceste declarații 
într-un moment în care ședința 

încă nu se încheiase. Kiran le-a 
spus jurnaliștilor că nu mai este 
nevoie să aștepte afară, în fața 
sediului clubului, deoarece ta 
continuarea ședinței va fi dezbă
tută problema transferurilor. 
Hagi nu a rămas la ședință în 
continuare, el părăsind sediul 
clubului.

Vicepreședintele grupării din 
Istanbul, Ergun Gursoy, a admis 
că Hagi a avut dreptate în unele 
dintre declarațiile făcute la con
ferința de presă. „Acestea sunt 
însă lucruri care trebuie să fie 
discutate în familie. Hagi este 
copilul nostru. Nu există nici o 
problemă”, a precizat Gursoy, 
care a adăugat că Gheorghe Ha
gi nu a pierdut niciodată susți
nerea conducerii clubului. Ulte
rior, la ședință a fost chemat și 
Hagi, care și-a cerut scuze. „S-a 
înțeles greșit ce am spus astăzi, 
îmi pare rău că v-am supărat. 
Eu am vrut să explic doar situa
ția grea în care mă aflu”, le-a 
spus tehnicianul român oficiali

lor clubului. Ședința s-a încheiat 
la miezul nopții. Cotidianul Sa
bah scrie că Ozhan Cânaydin 
i-a cerut lui Hagi, în ședința de 
la club, să nu îl mai folosească 
pe mijlocașul Ovidiu Petre în 
meciurile pe care Galatasaray le 
va disputa până la sfârșitul aces
tui sezon.

Jurnalul turc menționează că, 
în timpul ședinței, a avut loc un 
conflict între două grupuri de 
suporteri, în-fața sediului clubu
lui. Un.grup.de suporteri a ve
nit, în timpul ședinței, în fața 
sediului clubului și a îriceput să 
scandeze sloganuri în favoarea 
lui Hagi. (...) La scurt timp, un 
alt grup s-a apropiat și a început 
să îi bată pe cei care scandau 
în favoarea iui Hagi”, notează 
Sabah.

Hagi a criticat, luni, conduce
rea grupării Galatasaray, acu- 
zându-i pe oficialii turci că se 
amestecă în pregătirea echipei și 
că nu îl sprijină în realizarea 
transferurilor dorite de el. (

Nno Zoff, la Florentina
Roma (MF) - Fostul selecționer al Italiei, 

Dino Zoff, a fost numit antrenor principal 
al echipeiS'iorentma, în locul lui Sergio 
Buso, demis în aceeași zi, a anunțat clubul 
italian. Buso, care era antrenor interimar 
după înlocuirea tehnicianului Emiîiano 
Mondonico, la sfârșitul lunii octombrie, nu 
ă reușit să amelioreze situația în clasament 
a Florentinei, care ocupă locul 15 în Serie 
A, după înfrângerea suferită, duminică, 
pe teren propriu, scor 1 - 2, cu AS Roma. 
Zoff va debuta pe banca tehnică a noii sale 
echipe, miercuri, ta manșa tur a sferturilor 
de finală ale Cupei Italiei, cu AS Roma, 
în vârstă de 62 de ani, Dino Zoff a părăsit 
echipa națională a Italiei după înfrângerea 
ta fața Franței, în finala Euro-2000. Fostul 
portar italian are 111 selecții în echipa na
țională, cu care a devenit campion mondial 
în 1982, în Spania.

Zoff a ocupat locul Iul Buso. (Foto: epa;

Stranierii chemați de Pițurcă
Vali Năstase, pentru meciul cu Slovacia

Bucur ești (MF) - Selecțio
nerul echipei de fotbal a Ro
mâniei,, Victor Pițurcă, a con
vocat opt stranieri pentru me
ciul amical cu reprezentativa 
Slovaciei, care va avea loc pe 
9 februarie, Ia Larnaca.

Jucătorii cărora antrenorul 
naționalei Vietor Pițurcă le-a tri
mis, marți, telegramele de con

vocare sunt ur
mătorii; Adrian 
leneși (Spartak 
Moscova), Vali 
Năstase (Bolog
na), Răzvan Raț 
(Șailtior Donețk), 
Tiberiu Ghioane 
(Dinamo Kiev), 
Constantin Gâl- 

că (CF Almeria), Daniel Pancu 
(Beșiktaș Istanbul), Adrian Hie 
(FC Zurich) și Nicolae Mitea

Nicolae Mttea
g

FC Național dă explicații
București (MF) - Conducerea 

FC Național a ales să vândă o 
parte dintre jucători pentru a su
praviețui în continuare, și pen
tru a evita falimentul, se arată 
într-un comunicat publicat pe 
site-ul oficial al grupării banca
re. „Le mulțumim suporterilor 
pentru toate mesajele, care de
monstrează că avem* suporteri 
fideli, însă ne îngrijorează sen
sul exprimat ta unele dintre ele,
sens care privește viața preșe
dintelui, care asigură,.ik tasușî, 
prin împrumuturi ta nume pro
priu. mare parte din'finanțarea 
riubukd. Clubul nostru, lipsit de i;

(Ajax Amsterdam). Fundașul Va
lentin Năstase, în vârstă de 30 
de ani, nu a mai fost convocat la 
lotul național din anul 2Q01, el 
având trei selecții. Ultimul meei 
al atacantului Adrian Ilie la 
echipa națională a fost Norvegia 
- România, încheiat cu scorul de 
1 - 1, disputat pe 11 iunie 2003.

Adrian Ilie are 53 de prezențe 
sub tricolor, ta timp ce Constan
tin Gâlcă, ta vârstă de 32 de ani, 
65 de selecții, a evoluat ultima 
oară pentru tricolori în luna 
august a anului 2002, la meciul 
amical dintre România și Gre
cia, scor 0 - 1. Tiberiu Ghioane 
a bifat ultima selecție dintre cele 
zece pe 20 noiembrie 2002, în 
partida de verificare dintre Ro
mânia și Croația, scor 0 -1. Reu
nirea lotului este programată pe 
7 februarie.

aportul unor sponsorizări care 
să acopere măcar 50% bugetul 
de cheltuieli, este într-o situație 
dificilă. Am ales varianta de a 
vinde o parte din jucători pen
tru a putea supraviețui ca grupare 
de sine stătătoare și de a evita 
falimentul...", se arată în co
municat. ntrer rul Cosmin 
Olăroiu și Jucătorii Martas Po
pa, Ldrian Olah, Gabriel Cânu, 
Gabriel Caramarin și Gigei Co
num au ajuns la Poli Timișoara 
iar fundașul Flavius Moldovan a 
fost transferat Ia Rapid. Supor
terii au cerut demisia președin
telui Gino lorgulescu^

Brazilianul, tri grațiile colegilor (Foto! te®

Kaka, cel mai
Roma (MF) - Mijlocașul brazi

lian al echipei de fotbal AC Mi
lan, Kaka, a fost desemnat, luni, 
cel mai bun jucătoridin campio
natul italian în anul 2004 de
către Asociația Fotbaliștilor din 
Italia (AIC), a anunțat agenția 
Datasport. Internaționalul brazi
lian a mai fost desemnat și cel 
mai bun jucător străin din Serie 
A, în timp ce titlul de cel mai 
bun fotbalist italian a fost obți
nut de mijlocașul formației AS 
Roma, Francesco Totti. Fundașul 
echipei AC Milan, Paolo Mal-

Bratu, înpmmutat la Le Mans
Nantes (MF) $ Atacantul 

Florin Bratu ar .putea fi îm
prumutat de FC NKntes grupă
rii UC Le Mans, cșare ocupă lo
cul trei ta divizia secundă 
franceză, informează site-ul 
nantesfoot.com. Rectorul spor
tiv al clubului ota Nantes, Ro
bert Budzinsky, nu a negat că 
atacantul român ar putea fi 
împrumutat la Lb Mans cel pu
țin până la fâ stl sezonului, 
menționând (taaa?că negocieri

dini, a fost desemnat cel mag» 
bun fiindaș din campionatul it^-j 
lian iar Pierluigi Collina a pri
mit trofeul pentru cel mai bun 
arbitru. Cel mai bun tehnician
din Serie A a fost desemnat an
trenorul formației AC Milan, 
Carlo Ancelotti. Premiul pentru 
cel mai bun portar din campio
natul Italiei a fost obținut de 
Gianluigi Buffon de la echipa 
Juventus Torino iar atacantul 
echipei AC Parma, Alberto Gi- 
lardino, a fost ales cel mai bun 
tânăr jucător din Serie, A.

le nu au început încă. în ■ 
schimb, oficiali ai grupării din ■ • 
Le Mans, la Care a evoluat în ; 
trecut atacantul Sergiu Radu, J 
susțin că au existat contacte 
între cele două părți. Florin < 
Bratu, ta vârstă de 24 de ani, ; 
a fost transferat la Nantes în *' 
vara trecută, evoluând ta 12 i 
partide și înscriind două go- •’ 
luri. FC Nantes ocupă în pre- - ‘ 
zent locul 15 în primul eșalon , 
din Franța.

ajansspor.com
Un.grup.de
nantesfoot.com
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E3 CoMrilml Local Hunedoara va discu
ta, Tin ședința de astăzi, proiectul de ex- 
tindere, pe patru benzi, a șoselei car»' 
face legătura Mm Sântuhalm și Huna- 
doara. O mare parte din fondurile nece
sare lucrărilor fac obiectul unui proiect 
ce va fi depus pentru obținerea unei fi
nanțări Phare. (M.S.)

Scandalul din Parâng are urmări
Zece persoane sunt cercetate, după bătaia administrată studenților

Sifilisul, consecința a 
libertinajului sexual (I!)

Deva (V.R.) - Continuăm prezentarea 
simptomelor specifice celor trei stadii ale 
sifilisului, cu ajutorul dr. Adina Șelar, 
medic specialist dermato-venerolog.

în timpul primului stadiu, la o săp
tămână după șancrul sifilitic (manifestat 
prin leziuni nedureroase In zona genitală, 
anală sau în cavitatea bucală), apare o 
mărire a ganglionului din zona inghinală, 
numită „cloșcă cu pui”.

Dacă sifilisul nu e descoperit prin ana
lize (la 45 de zfle după contactul infectat), 
după trei luni bolnavul intră în stadiul al 
doilea, care poâte dura până la doi ani. 
Semnele clinice care-i alertează de obicei 
pe bolnavi sunt rozeolele sifilitice, pete de 
un roșu paHd, ce apar pe trunchi și mem
bre și trec fără urme peste câteva săptă
mâni. Există și alte semne clinice, care de 
asemenea trec fără urme. Nedescoperîtă, 
boala poate intra într-o perioadă de latență, 
fără semne, ce poate dura și 15 ani.

Stadiul terțiar produce afectare viscerală, 
a sistemului osos, probleme cardio-vasculare 
și neurologice (paralizii). Bolnavii ajunși 
In acest stadiu sunt rari. De reținut: bolnavii 
sum permanent contagioși, chiar și în pe
rioadele de latență ale bolii, de aceea, cei 
ce știu că au avut relații neprotejate, cu per
soane necunoscute, trebuie să se prezinte 
la medic Ia cel mai mic simptom.
Notă: Dacă aveți întrebări pe teme de 
sănătate, ne puteți contacta la nr. de 
telefon 211275 (pentru Viorica Roman) 
sau la adresa redacției: Deva, Str. 22 
Decembrie, nr.37A,:parter-..

Deva (M.S.) - Șase per
soane din Petroșani și Petri- 
la au fost reținute de poliție 
și vor fi propuse instanței de 
judecată pentru emiterea de 
mandate de arestare preven
tivă.

Tinerii au fost implicați țntr- 
un scandal declanșat la o cabană 
din Parâng, a anunțat ieri purtă
torul de cuvânt al Inspectoratu
lui de Poliție al Județului Hune
doara, inspector principal Mag
da Popa.

Alături de persoanele reți
nute, mai simt cercetați în stare

■ >** ctera vrea 
imobilul BNR-ulul

Deva (DI.) - Dosarul înaintat 
autorităților de la București, de 
către Prefectura Hunedoara în 
vederea preluării imobilului din 
Deva ce a aparținut Băncii Na
ționale a României, filiala Hune
doara, a primit aprobare din 
partea Ministerului Administra
ției și Internelor și a fost înain
tat mai departe Ministerului de 
Finanțe.

SCFABIMAR 
PRESTCOM SRL 

V& oferă
prin depozitul 
en-gros fructe 

de cea mal 
bună calitate, 

la preturi fără con
curență!

Adresa: Deva, LL.Cara- 
giale, nr.21 (fosta fa
brică de conserve)

Tel. 0722/281.876 sau
0788/281.876.

$c PUNTO PROD ITALIA SRL

Importă respectând legile în vigoare:
- autoturisme noi și second-hand
- mașini agricoie și de con
strucții.

(^SE ACORDĂ DISCOUNT!

Deva, Str.Cetâții, nr.31, tel./fax 0254- 
232453, 0742-214971.

Di-v.i, 

lirl /Z
I>»t * ,v.
bi 41,
p.n b-t
1.-I >111/0

Consu'U"^ <■

CpOeX«%onsV-tU.

hit music station
I.n l.m! I iti n%cuUotcri!

<IS^
89,3

de libertate alți patru tineri, în
tre care și o fată, participant și 
ei la scandalul ce a avut loc la 
Cabana „La Răscruce”, din Ma
sivul Parâng.

Cei zece sunt îrivinuiți de ul
traj contra bunelor moravuri, 
tulburarea ordinii publice, dis
trugere și încăierare.

Măsura luată de poliție sur- 
survine după ce, la sfârșitul* 
săptămânii, într-o discotecă din 
stațiunea Parâng, 2Q de studenți 
din București au fost luați la 
bătaie de un grup de localnici.

Zece dintre tineri au necesi
tat îngrijiri medicale la Spitalul

de Urgență din Petroșani, iar 
unuia i-a fost pus piciorul în 
gips.

Studenții se aflau la baza de 
pregătire a ANEFS București 
din Parâng, unde urmau un curs 
de schi.

Sâmbătă seara ei au plecat la 
discoteca din stațiune. Din câte 
au precizat martorii, incidentul 
a pornit, se pare, de la o fată 
care se afla în discotecă. în tim
pul conflictului, pentru a scăpa 
de lovituri și a se salva, câțiva 
studenți au sărit pe geamul 
clădirii, aflat la o înălțime de 4- 
5 metri.

Incendiu la Hațeg
Hațeg (M.T.) - Un incen

diu a izbucnit, luni, in casa 
unui localnic din orașul Ha
țeg. în jurul orei 14.30, For
mațiunea de Pompieri Civili 
a acționat Ia stingerea incen
diului cu o autospecială. S-a 
stabilit că imobilul aparține 
lui Ioan B., de 64 ani, pen
sionar. Casa avea o singură 
cameră și era încălzită cu 
ajutorul unei sobe impro
vizate, de la care au și izbuc
nit flăcările. Locuința bătrâ
nului a fost distrusă în pro
porție de 70 la sută, iar pa
gubele materiale șe ridică la 
valoarea de 15 milioane lei.

D STIL HAHABAG doar;

Gândim viitorul împreună!

a
J un birou SIGMA 

^achiziționarea unei
BBclhărti RONDA

FII EXPERT ÎN DOMENIU!

Vă prezintă 
-cilindree: 1,328cmc 
-motor: m13A WT, benzină, 4cilindri 
în linie,16 valve
-putere maximă: 93 CP la 6.000 rpm 
-viteza maximă: 160 km/h 
-distribuție: injecție multipunct 
-accelerație (0-100km/h): 11,1 sec. 
-standard EU emisii: EURO 4

'GW,S 13
-consum: ciclu urban 8,31/100 km

extra urban 5,51/100 km
combinat 6,51/100 km

. DOTĂRI: -servodirecție
-sistem ventilație

MEGA - OFERTĂ

j

'f.

$
SUZUKI

-indicator avertizare combustibil 
-faruri cu halogen+stop ceață 

airbag șofer+pasager 
-ABS și EBD 
-frână asistată 
-sistem ISO-FIX pentru montare scaun 
copil 
-bare impact lateral în uși

Preț CIP Timișoara 7.921 euro+TVA
Preț DDP Timișoara 9.426 euro, TVA inclus. 

Acest preț e valabil pentru plata integrală în 
lei, la cursul SPOT al Băncii Unicredit România din 

ziua plății.

PROMOȚIONALA

n 
CM

SIMM EXIM SRL DEVA 
Complex Comercial 
Cental
Tel: 230.630,233.170, 

233480
Fax: 224.550,

www.slmal.ro,slmaldsmart.ro

Mobilier de apartament,
MobUier de birou, 
uși PORTA * 
Tapițerii, Camere de tineret

reak Point
IT Center

va așteptam te mevafnuf Metru 
situat te adresa: Dewt 

b-dul Dacobal, bl. A

slmaldsmart.ro
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A început ieftinirea 
creditele bancare
Dobânzile la împrumuturi au scăzut

0 în ultimele 24 de ore polițiștii din Ju
dețul Hunedoara au constatat 190 de în
călcări ale diferitelor acte normative pen
tru care au aplicat amenzi în valoare de 
peste 160 milioană de lei. Numai la Le
gea circulației s-au aplicat 142 de san
cțiuni, din care 28 la regimul de viteză. 
(V.N.)

0 Consiliul Local al Municipiului Deva a 
adoptat recent un proiect de hotărâre 
prin care s-a aprobat utilizarea fondului 
de rulment, în sumă de un miliard de lei, 
pentru desfășurarea în bune condiții pe 
perioada de iarnă a Serviciului Public 
de întreținere și Gospodărire Municipală 
Deva. (D.l.)

Clara Pâs
E-MAIL: clara.pasOInformmețlla.ro

Deva - Câteva dintre băncile 
românești au anuntat din 
această săptămână reduceri ale 
dobânzilor practicate la creditele 
acordate populației.

Banca Românească a redus 
dobânzile Ia creditele imobiliare 
și la cele pentru nevoi perso
nale.

La creditele pentru neVoi per
sonale, dobânda variabilă s-a re
dus la 27,75%/an la lei și 
12,25%/an pentru euro.

în cazul creditelor imobiliare 
dobânzile sunt de 24,5%/an pen-

Banca Naționali a României a 
redus dobânda de Intervenție.

Sechestru pe UMIROM SA
Petroșani (I.J.) - Firmă de 

succes, astăzi cu datorii de mi
liarde în județ este SC UMIROM 
SA Petroșani. Societatea a fost 
achiziționată in 2000 de SC 
Gerom invest SA, firmă contro
lată de fostul prefect de Hune
doara, Aurelian Serafinceanu, 
pentru suma de 7,9 miliarde Iei. 
Contractele n-au redresat firma 
cu datorii încă dș la privatizare.

„DFP Hunedoara a scos la 
licitație Turnătoria, pentru 

tru Împrumuturile in lei, de 
8,9% pentru cele in euro și de 
8,75% pentru finanțările in do
lari.

BRD a anunțat reducerea 
dobânzilor la creditele de con
sum in lei pentru persoane fizice 
și persoanele fizice autorizate.

De astăzi, la creditele pentru 
nevoi personale nenominalizate, 
in lei, dobânda variabilă este de 
26%/an; la creditele nomina
lizate (Vacanțe, studii, trata
mente medicale), in lei, dobân
da e 25%/an.

Creditele pentru autoturisme 
au o dobândă variabilă cuprinsă 
Intre 21 și 24%/an, in ftuicțle de 
tipul mașinii cumpărate. în 
cazul creditelor acordate celor 
care sunt avocați, notari, far
maciști, contabili sau experți 
contabili, dobânzile au scăzut cu 
un procent. Alpha Bank a ope
rat șl ea cea mai amplă reducere 
din Întregul sistem bancar 
românesc la dobânzile variabile 
aplicate pentru creditele ipote
care in lei, coborând rata anu
ală cu opt puncte procentuale, 
de la 22% la 14% pe an, după 
cum a declarat vicepreședintele 
băncii, Radu Ghețea.

acoperirea creanțelor. Servici
ul nostru, de Taxe și Impozite 
arată o datorie la bugetul local 
de 2,5 miliarde de lei. Momen
tan, licitațiile sunt amânate, 
dar pe firmă este pus sechestru 
asiguratoriu pe două din cele 
șase clădiri și pe hala de mo
toare. Data licitației va fl, sta
bilită in viitorul apropiat”, pre
cizează Mihaela Boldor, 
purtător de cuvânt DFP Hune
doara.

-4 Spitalul JudețeetrSwva'
Cu sediul în municipiul Deva, Str. 22 Decembrie, nr.58

Organizează, tn data de 03.02.2005, ora 10,00, selecție de oferte la următoarele pro
duse: pâine albă cu sare «00 g. pâine albă fără sare 350 g, mărgărind 500 g, unt 200 
g, fasole verde conservă 720 g, mazăre boabe 720 g, zahăr vrac, pete de fleet 200 g și 
100 g, tocană de legume, ulei ftoarea-soarelul la PET 140 litri, zarzavat olorbe, napoli
tane Joe 60 g sau 80 g, oțet, concentrat pentru supe, piper, boia do ardei, sare lodrrtă 
vrac, biscuiți simpli vrac, paste făinoase și torței vrac, brânză topită cutie, brânză dulce 
dietetică, telemea de ol, compot de fructe, făină albă 480 vrac, gem de fructe la bor
can, drojdie 500 g, sfeclă roșie le borcan, castraveți murați la borcan, parizer vită sau 
pasăre, crenvurști, salam de vară, ceai de fructe șl chlmon, pestă do tomate, roșii tn bu
lion, griș vrac, făină do mălai vrac, Iaurt 175 g, smântână la cutie 1 kg, come do porc 
șl de vită - carcaeă, fasole uscată boabe, morcov, zahăr vanHst, cacao 1 kg.

Ofertele se vor depune. în plicuri sigilate, la registratura Spitalului Județean Deva, până 
la data de 03.02,2005, ora 9,00, și vor conține pe lângă oferta financiară șl următoarele 
documente: certificatul de înmatriculare al societății, autorizația de funcționare șl reco
mandări din partea firmelor bugetare colaboratoare.

Ofertele pentru produsele: pâine cu sare 600 g șl pâine fără sare 350 g se vor depune 
în pilcuri separate de ofertele pentru alimente șl vor conține pe lângă documenele solici
tate mal sus și o copie a bilanțului contabil pe anul 2004 a ofertantului care să ateste că 
are o cifră de afaceri mai mare de 5 miliarde de lei/2004.

Informații suplimentare se pot obține la Serviciul aprovizionare al Spitalului Județean 
Deva sau la tel.0254-228711.

TTl»-* H «as-
**■>** Prapurn «wȘtt *nsres4»rt»erarti

Cursuri gratuite de pregătire 
în domeniul IT 

SC INFOMIN SA Deva
Organizează la Deva cureuri de pregătire în domeniul tehnologi

ilor Informației, proiect finanțat do Uniunea Europeană prin progra
mul Pharo 2002 Coeziune Economică șl Socială • Dezvoltarea 
Resurselor Umane, pentru:

■ personal angajat în IMM-uri;
• personal angajat în întreprinderile de stat aflate m proces do 

restructurare.
Proiectul permite accesul gratuit, egal șl nedlscrimlnatorlu al 

adulțllor care au Ieșit din sistemul școlar, cu pregătire minim liceală, 
pentru care sunt oferite oportunități egale.

înscrierile pentru participarea la curs se fac începând cu data 
de 26 Ianuarie 2005, la sediul SC INFOMIN SA Deva: Str.22 De
cembrie, nr.37A, tsl.0254/213915, 214718.

Firmă pemano-romănă Contact Partner 
cauți fote fi Mtețl fainei fl Mrbați In- 
terocați pentru o prietenie <te lungi du
rați tas călătorie.
Românie teL 0741W3527 fi 0745,751788 
Germania tel: 004477725.915714 fl 
0049/15205424571
E-maă: v.federieQomxde
Informați fl la telefoanele din Germa
nia In hnb. romM.

"CCfS'AlMTTrt. 
£ĂEEK”

'0

ANUNȚ PUBLIC C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A 
Sucursi Transport Timișoara

Cu sediul în Timișoara, Piața Romanilor, nr.ll, titular al proiectului „Mărirea gradului de 
slgmnță a SEN, prin retehndogizarea stației 220 kv Paroșenl", anunță publicul Intere
sat că a depus solicitarea pentru acord de mediu, pentru retehnoJoglzan stației 220 kv 
Paroșenl, situată in municipiul Vulcan, str. Paroșem, nr.20.

ORGANIZEAZĂ

Sugestii și reclamațil se depun la APM Hunedoara, cu sediul în Deva, str. Aurel Vlaicu, 
nr.25, în termen de 10 zile lucrătoare de la apariția anunțului.

O

UNIVERSITATEA 
DIN PETROȘANI 

DEPARTAMENTUL PENTRU 
PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTI

Cursuri de specializare și perfecționare 
POSTUNIVERSITARĂ tn cadrul Grupului 
Școlar “Grigore Moisil” Deva.

- cursurile încep la 01.02.2005
- înscrierile se fac la secre
tariatul școlii.

Se pot înscrie absolvenți al învățămân
tului superior de orice specialitate.

SC MACON SA Deva
angajează:

E>2 INGINERI CONSTRUCTORI 
la secția de prefabricate 

Cerințe:
- absolvent al Facultății de construcții;
- experiență in activități similare minimum 2 ani;
- cunoștințe utilizare calculator;
- cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj. 

Avantaje:
- pachet salarial motivant;
- posibilități de dezvoltare personală și promovare. 

Scrisorile de intenție și CV-urile se pot depune la sediul 
SC Macon SA Deva, personal, prin fax 0254/226060 sau prin 
e-mail ofilce@macon.ro. până la data de 04.02.2005. 
Persoanele selectate pentru interviu vor fi contactate până 
la data de 05.02.2005.

IMPORTATOR PIESE AUTO 
organizează concurs pentru postul de

SE OFERĂ:
• pachet salariat atractiv;
• mașina de servidu:
• telefon mobil;
■ oportunitatea dezvoltării 

profesionale intr-un mediu 
dinamic.

CERINȚE:
• experiența minim 2 ani In 

domeniu;
• studii superioare tehnice;
• disponibilitate program prelungit;
• spirit de echipa;
• abilitați de negociere;
• dinamic, cooperant.

CV si scrisoare de intenție la tex:
021/434,11,74 sau la e mail: vanzariacomnicDserv.ro
V

Cwitnri
Tel: 230.530433.170, 233.130 
Fax: 224, HO,

www jitMi.ro, itfnNOiiiisrt.ro
Mobffior do apartament, 
—— MoWllof de birou, 
uțl PORTA—-------------
—Tapițerii, Camere de

i

S.C.Key Safety System Ro 
SRL

Cu sediul In localitatea Rlbița, nr.237, membri ■
companiei internaționale KEY SAFETY SISTEMS INC, 

producătoare de accesorii auto

Informații suplimentare ia numărul de telefon 
0254-607134.

ANGAJEAZĂ 
farmaciste și 
asistente de 
farmacie.

Relații la telefonul 748.199. 
CV-urile m depun la far
macia do pe Strada Re
publicii, nr.8.

clara.pasOInformme%25c8%259blla.ro
mailto:ofilce@macon.ro
vanzariacomnicDserv.ro
jitMi.ro
itfnNOiiiisrt.ro
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Vând ap. 2 camere (03)

• «partzmzetîcamere,frumos amenajat, total 
contorizat repartitoare, gresie, faianță, parchet 
laminat spoturi, et 2 Gojdu, Deva, preț nego- 
•ciabi. TeL 0744/103038

* aanpărBanentaă, zonă centrală Tel. 215264, 
după «ra 19.

2 camere Deva, etaj inter-
, decomandat zona I - IV, ofer 900 

miioane tel. Tel. 0743/281271

Vând ap. 3 came-"» >

• _ unei» 3 camere decomandat rulete 
exterioare, centrală termică, parchet laminat, 
gresie, faianță, boxă, zona l. Creangă, 1.450 
miliarde lei. Tel. 0745/253413.

Cumpăr ați, ? camere (06)

• twnplf inwf—rti 3 camere. 2 băi, etaj j 
sau 2, ofer 40000 eura Tel 224132,0723/499284

Vând ap. 4 camere (07)

• agent ațartMMSta camere, Deva, Liliacului, 
etaj 2, contorizat repartitoare, 2 băi, 2 balcoane, 
bucătărie »Mt lavabil, 15 mid. Tel. 224296, 
0788/361782

• «Mă ta Simeria, 3 camere, bucătărie, baie, 
beci, anexe, garaj, gaze, canalizare, zonă 
centrală, st 435mp, 15 mid. leLTel. 261127.
• casă mare to Deva zona parc, 3 camere, hol, 
bucătărie, baie, sc 160 mp, grădină 1000 mp, 
demisol, preț 86.000 euro, negociabil. Tel. 
0726/710903.
• casă mare, cu gaz; anexe, curte, grădină de 
1250 mp, pomi, vie, apă curent, telefon, tn 
comuna Ciugud-AJba. Relații latei 0254/221328
• vlnd casă și betonieră nemțească de 150 litri. 
TeL 219346.
• vând casă, în Deva, 2 camere, bucătărie, baie, 
curte, grădină, Str. Griviței, nr. 31, preț 1 miliard 
lei. Tel. 217212.' păoralS.

• casă da vacanță, constiucție zoo , D+P+E, 
stațiunea montană Straja, 7 Cartiere decoman
date, 3 băi, 3 wc, sc 180 mp, toate utilitățile, 
facilități HG 1307/2004. Tel. 0723/320995.

dl
• lapant cază Bretea Mureșană la asfalt, 1 
cameră hol, cămară, bucătărie de vară, anexe, 
fântână cu pompă st 10 ari, preț 310 milioane lei. 
Tel. 224296,0788/361782.

Vând garsoniere (J9)

• gamM,dicanindak3<4»^ ața peste 35 
mp, ocupabllă imediat b-dul Decebal, preț 
22500 euro. Tel. 0743/985871.
» HMjwlnă.a.’’™--4 "-tariLcapmfc. 
terr i sj intermediar, preț 510 rrwoane lei. 
Tel. 0743/281271.

$

• WM garMRMtt oecomanoata, st «o mp. etgj 
5/7, modificată faianță Instai ații noi, mobUtti 
complet, Bdul. 22 Decembrie, preț 822 milioane 
lel.Tel.072f/850496.

• vana ganonMn, zona ultracentrala, aeco- 
mandată 30 mp, partitei complet contorizată, 
preț 570 milioane ■ •'-' «T-/7109tn

Cumpăr gars

Vând terenuri (21)

• IMN a* teren, zona 1 Deva, la 3 km, buri 
pentru construcție cabană casă facilități 
curent gaz. Tel. 0726/158688

t parcai aa teren, jn Deva, zona rezraenuata. 
Platou drept S 500-700 mp, fs 20 m, tfaăți 
complete, posibilități achiziționare și In rite. Tel 

0788G13710.
• taren WravlM, -asses la toate facilitățile, 
suprafață 510 mp, Lețnlc, nr. 122, preț 55 
eui o/mp, negociabil Tel. W43/549001.
• taren kitravBan, pentru construcție casă în 
Șoimuș, fs 12 m, S1200 mp, facilități gaz, curent

• tochMa» apartament 2 camere, zona Decebal 
Deva, contorizat nemobilat 100 euro, mobilat 
150 euro. Tel. 224296.0788/361782.
• ofer spre închiriere apartament ultracentral, 
2 camere, nemobilat 60 euro plus ga- 
ranție.Tel.0745/253413,218234 seara.
• ■tarii»»închiriere, în Deva,spațiu comercial 
ultracentral. 30 mp, to prezent amenajat ca sediu 
firmă Tri " ..jor»'

• vând VMw340, af 1987,2+1 uși, motor Renault 
1721 cmc, stare perfectă de funcționare, preț 8 
milioane tel. Tel 225587,0722/794788.
• rini VW Passat Limousine, ÎS TDI, af 11.2001, 
106500 km, albastru, navigație, multiple dotări, 
Dl nerulată în țară, preț 11.800 euro. Tel. 
0724/188610.

1307, preț- acceptabil. Tel. 
234188,0724/188610.
■ vtad Dada 1300, af 1979, preț 14 milioane lei 
negociabil, acte la zi, rovinietă fără asigurare 
plătită Tel. 0727/421908
• vând Daria 1300, preț 40 milioane lei, RAR până 
in 2007. Tel. 0726/143001,221566.
• vând Dada Logan, 3000 km, full-option. Tel. 
248748,0745/823243.
■vând Dada Super Nova Clima, af 2003, 
culoare albă, alarmă, închidere centralizată 
cu telecomandă, motor și cutie de viteză 
RenaultCIio, 21.000 km, unic proprietar. Tel. 
0783/374574.

Auto străine (37)
• end Mercedes 240 O, roșu, af 1978, RAR 
112005, stare foarte bună preț 1950 euro, nego
ciabil. TeL 711063. >
• vlnd Opel Astra L7 DTI Caravan, argintiu, af 
07.2001112500 km, CI,nerulată în țară preț 7800 
euro. TeL 0724/188610.
■ ..3QSE ;
culoare aibă 110500 km, CL nerulată în țară preț 
8200 euro. TeL 0724/188610.

* parte a unei corporații internaționale mass-media care deține
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caută pentru dezvoltarea echipei in 
Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria

VÂNZĂTORI

Vrei sâ câștigi în 4 ore cât ai câștiga în 8 ore?
Cerințe:
e program de lucru Intre orele 6,00 -10,00;
e seriozitate;
• dinamism;
• abilități de comunicare.
Oferim:
e salariu fix + comision;
e atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr;
s un loc de muncă modern si sigur,
• echipament.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul,
contactâți-ne la adresa: SJC. Cuvântul liber SA,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A; sau la țel. 211275.
Persoană de contact: ?
Sorina Sârmai, tel. 0788/275878, ‘
e-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

z

Camioane, remorci (39)

•vlnd autocamion cu macara 8 + 5 tone, 
neînmatriculat, preț negociabil. Tel. 
0722/772477.

■ • vlnd remorci tractor tip auto RM 7,preț nego
ciabil. Relații tel. 261613,0726/820243.
• vlnd tractor U 650, plug PP3, remorcă 3t 
tractor l 445, plug PP2, freză legumicolă TeL 
0744/770344.

Piese, accesorii (42)

• cunșdr rastta pentru direcție și chiulasă 
completă, ax cu came pentru VW LT și mașină 
pentru dezmembrare. Tel. 0722/161661.
• vdnd 2 foruri Dacia CN, vas cu pompă 
ștergător parbriz, noi, brațe spate, centuri 
siguranță noi. Tel, 0745/260135.
• vând anta din piele pentru mașini de cusut 
casnice. Tel. 224182,0723/499284.
• vând iwfewer cu seleniu, profesional 120.220 
V, 648 Vcc, 0-10A, reglaje: braț și fin, protecții, 
preț 2 milioane lei. Tel. 261127.

furnir nuc 3 uși; 1 imhoane lei, 
dulap vitrină furnir nuc, 2 milioane lei, sobă 
teracotă mare 4 milioane lei, arzător gaz 700.000 
lei. Tel. 212605.
■ vlnd ntobU bucătărie, 2 fotolii Relaxa, 
oglindă hol 16 x 03 m. TeL 0745/260135.
• vtaad maHtt sufragerie culoare maro. Tel. 
212151
• vind ragant canapea extensibilă și mobilă de 

-Urieret prețuri convenabile. Tel. 213244,227610,
0741/154394.

ievizoare (48

•vdnd 1» color Nokia sport, în store perfectă 
șl vfotorecorder Sharp. Tel. 218234, 
0745/253413.

Audio-video, antene 
instalații satelit (49)

• sectoato comerciala 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 Depla
sarea și montarea gratuită TeL 
0723/481776,0746/840474

*
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ANGAJEAZĂ
Operator calculator

Cerințe:
- cunoștințe PC (Word,
Excel)
-cunoștințe minime de
contabilitate
-dinamism și seriozitate
-abilități de comunicare

Oferim:
- salariu atractiv și bonuri de 
masă
-posibilități de training
-un loc de muncă modern și sigur 
-atmosferă deschisă alături de un 
colectiv tânăr.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, așteptăm CV-urile 
dumneavoastră până la data de 08 februarie 2005, ora 12.00. 
Numai persoanele selectate vor fi contactate pentru interviul 

. din 9 fecruarie 2005, ora 12.00.
CV-urile se vor aduce la șediul redacției din Deva, Str. 22 
Decembrie, nr. 37A sau se vor trimite prin fax: 218.061, sau 

a prin e-mail laura.contra@intonnmedia.ro.
MiVAWIII Persoană de contact: Laura Contra.
WinnUHli Alte informații la tel. 0254/211.275 int.8805 sau 

0788/51: 175.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

z- șl bocanci din piele, noi, cazan fabricat 
rachiu, uși și ferestre cu sticlă țuică antenă 
parabolica digitală. Tel 236176.
• vlnd dchdă șl guler nurcă noi, preț nego
ciabil. Tel. 2126»
• vlnd hainv nurcă veritabilă noi, import Italia, 
model elegant, modern, cloșat, gen mantou, 
culoare maro și gri grafit, mărime 44-50. Tel. 
0741/078785.
• vlnd schiuri Rossignol 150 m plus legături 
Salomon, schiuri'Rubin 1.70 m, clăpari Lange, 
mărimea 365, dulap (șifonier și compartimente 
bibliotecă), furnir cireș, preț negociabil. Tel. 
233084.

Electrocasnice (56)

• vând aragaz electric cu 3 ochiuri și frigider 
Arctic, stare perfectă, preț negociabil. Tel. 
260793.
• vând cenMă termică Vaillant tiraj natural, 17 
kW, în foncțiune pe perete, preț 8100300 iei, 
negociabil. Tel. 711063.
» vlnd ladă frigorifică Arctic, 4 sertare, stare 
bună fără reparații, preț 2 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0788/250115.
• vlnd agent mașină de cusut electrică Sanda 
cu toate dotările, piese atașabile și Incubator 
electric, prețui' gociabfiaTel. 0742/8702©.

gig Familia anunță cu adâncă durere trecerea în neființă 
“111- a celui care a fost iubitul nostru soț, tată și bunic

ARSIN CORNELIU
Ne rugăm bunului Dumnezeu pentru odihna lui. Slujba de 
înmormântare are loc astăzi 26 ianuarie, ora 13, în Cimi
tirul Catolic Deva. ,

• pfentat ramat asigurări sănătate pe numele 
Bucur Ariton din Deva Se dedarănuL
• planiut «Mul asigurări sănătate pe numele 
Matei Anton. Se declară nul,
• pfentt MHBcata trezorerie seriile E415980, 
El 253678. E4 318262, pe numele Codiță Mihai. Se 
declară nule,

Muntean Aunca pentru data de 
3.02.2005, tn calitate de inculpat, în procesul cu 
Muntean Mlhal. dosar nr. 148/2005 al 
Judecătoriei Hunedoara.

• tkmă de proiectare șl consultanță anga
jează cunoscător Autocad, de preferință 
inginer. Relații la tel. 0744/5373% 
0727/750313.

Apeluri (65)

• Sdwnk Itabart Pf Hai 
anunță toți dlențll care 
prezinte în termen de: zile pentru a le 
ridica. In caz contrar, acestea vor fi valorificate 
conform I egilorîn viooare

Prestări servicii (72)

• otar spre adopție cățeluș Metis, 4 luni, a», 
talie mijlocie, deparazitat, vaccinat și carnet de 
sănătate, la-mă acasă! Tel. 211396, OT66/6019B5.
• sodetates ațpfcoil Unirea Șoimuș vinde 
porumb șduleți,preț negociabil. Tel, 237405. 
iei/kft cartofi tarajeri*8Mo'fev^airtofi 

sămânță 6000 lei/kg. Relații Hațeg, tei. 771190.
• vlnd komi și fân de grădină Informații la 
tel. 236744,

• cumpăr butoi* COi argon, preferabil mică 
Tel. 0744/546801,0254/712274.
• vlnd cărămidă nouă preț foarte bun, orice 
cantitate. Tel. 0723/656255.
• vlnd cow persan 2 x 33 m șl combină fri
gorifică cu 2 motoare, prețuri negociabile. Tel. 
214620, orele 16-21

• vlnd mu schimb cu lemn de foc 7 bucăți 
butuci cireș L 03 m.D 20-30 cm, 1 bucată cireși 
20 m, 0 30-35 cm. Tel. 216347.
• vlnd servieta de masă Arcopal 44+1 piese, 
preț 16 milioane lei, serviciu tacâmuri 12 
persoane, 1,7 milioane lei, la geantă Diplomat 
Tel. 234076.

««•nd Ptay Station 2 Sony, 2 CD demo, 1 CD ori
ginal cii fotbal 2003 CD de colecție, 63 milioane 
lei, ușor negociabil. Tel. 0740/303418.

I Pierderi (62)

• ptantat ramat asigurări sănătate pe numele 
Bârol Ioana Se declară nul.
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CV-urile se vor depune la secretariatul 
firmei din Deva, depozit zona Gării. 

Tel/fax 0254-213141,219751.

Lipsa consumului de alcool prezintă 
un avantaj!

Rugăm seriozitate maximă

•aoctatate comardală de construcții

• staebraz rapid transport marfă cu dubă Volk
swagen de 15 tone, pe orice ratăpreț pe km tn 
funcție de distanță și numărul de curse. Tel. 
210878
• etaciutz trampurt marfă Deva-Timișoara, 
preț negociabil, în funcție de geutate șl volum, 
maximum 05 tone. Tel. 0740/420521.
• ataduez tranapert marfă local și interurban 
cu autoutilitară de 33 tone util. Duba /este 
prevăzută și cu stendere pentru confecții L 600,1 
240. h 230. W. 229611.0740953297.
• oacat tocrtri de tapițerie la domiciliul dien- 
tuU. Tel 229321
• MNltlda calitate pentru repararea mașinilor 
de cusut casnice și industriale. Tel. 224182, 
0723/499284.

/ 

______________ cu ooiectoe activi- 
tate salubrizare, angajează casier 
încasator, pe perioadă determinată, 3 luni, 
cu posibilități de prelungire. Condiții: studii 
medii, cazier, dispoziție pentru muncă în 
teren. Se oferă salariu fix plus bonuri de 
masă TeL 216139.

—_ __ _ __ M Da®“ vro1 cu ««tewirat ca anunțul tău sa fie remarcat,
Ei 1/1 jl Ea m Ți A 7 A H | !■ | încearcă variantele speciale contra cost.
ti V I W UI 1 I II ka ALEGEși completeazătalonuli
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• chioșcul de tiare de lângă 
Comtlm;
e chioșcul de tiara din stafia 
de autobuz Orizont- Micro ÎS;
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma,
a chioșcul de ziare deiângâ 
Alimentara Dada:
• chiogcul de ziare intersecția 
/«mflr n> - B -dul Deoebai.

Anunțurile ee preiau zlmio, Intre orele 8 pl 14 la eedlul redacției pl ea vor publloa In 
mloi puMdtata a cotidianului nostru. Redacție nu tpl asumi responsabilitatea pentru oonțlnutul 
anunțurilor de mfoă puMeltate.
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Va luai în „Codul lui Da Vinci”
0 Nou bilanț. Numărul persoanelor de
cedate sau dispărute în catastrofa din 
Asia depășește 280.000, după ce In
donezia a anunțat, marți, un nou bilanț.

0 La zmeură Președintele american 
George W. Bush a fost nominalizat la 
categoria cel mai prost actor a Premi
ilor Razzie (Zmeura de aur) pentru „rolul” 
său dm „Fahrenheit 9/11".

Cazurile de infectare la om, 
confirmate de OMS in ultimul an

Decese

Paris (MF) - Actrița fran
ceză Audrey Tauțou a fost 
aleasă să-i fie parteneră lui 
Tom Hanks in adaptarea 
cinematografică a bestseller- 
ului „Codul lui Da Vinci”, 
transmite BBC online.

Tautou va juca rolul lui So
phie Neveu, tânăra asistentă 
franțuzoaică a profesorului Ro
bert Langdon, rol încredințat lui 
Tom Hanks. Jean Reno va juca 
rolul detectivului Bezu Fache.

Filmul inspirat de romanul 
lui Dan Brown, care s-a vândut 
în lies te 20 de milioane de exem
plare, va fi regizat de Ron Ho
ward și produs de Columbia/ 
Sony Pictures. Bugetul provizo
riu al filmului este de 100 mili
oane de dolari, iar lansarea sa 
este prevăzută pentru 19 mai 
2006 în Statele Unite și Franța. 
Muzeul Louvre și-a dat de cu
rând acordul pentru ca filmările 
să aibă loc în incinta sa.

Rudă apropiată a balenei

CaZUri

TaMnda ~Î7~ H
Vietnam 35 :<;C;

Paris (MF) - Hipopotamul 
este ruda < ea mai apropiată 
a balenelor, sunt de părere 
cercetătorii francezi, intr-un 
articol publicat luni de re
vista Proceedings of The Na
tional Academy of Science.

în urmă cu 50 până la 60 de 
milioane de ani - explică Jean- 
Renaud Boisserie, de la Univer
sitatea Berkeley, California - un 
strămoș comun care trăia prob
abil în apropierea apei a dat naș
tere celor două grupuri: cetace-

—«__ __*1_
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Marii nominalizați
Los Angeles - Filmul regizat de Mar

tin Scorsese, „The Aviator”, a primit 
marți 11 nominalizări Oscar, Acesta a în
trec® filmul lui Clint Eastwood, MiHic 
Dollar Baby”, și drama .Finding Never- 
land”, care au primit șase nominalizări 
fiecare, la a 77-a ediție a premiilor Aca
demiei Americane.

Toate cele trei filme au fost nominali
za te la categoria pentru cel mai bun film, 
alături de filmul biografic „Ray” și come
dia „Sideways”.

Și „Ray” a obținut șase inaizări, 
inclusiv Ia categoria cel mai bun actor 
pentru Jamie Foxx, care joacă rolul legen
darului Ray Charles. El va concura ală
turi de Don Cheadle în „Hotel Rwanda”, 
Johnny Depp în „Finding Neverland”, 
Leonardo DiCaprio în „The Aviator” și 
Clint Eastwood în .Million Dollar Baby”.

La categoria cea mai bună actriță au 
fost nominalizate: Annette Bening in „Be
ing Julia”, Catalina Sandino Moreno în 
„Maria Full of Grace”, Imelda Staunton 
în „Vera Drake”, Hilary Swank în „Mil
lion Dollar Baby” și Kate Winslet în 
„Eternal Sunshine of the Spotless Mind”.

Neam cu balena (Foto: epaj

Deși nominalizat de șase ori la prestigi asele premii, regizorul nu a câștigat statueta
Hollywood (MF) - Alfred 

Hitchcock este in fruntea 
clasamentului regizorilor 
care ar fi meritat cel mai 
mult un premiu Oscar, dar 
care nu au reușit niciodată 
să câștige unul, potrivit unui 
sondaj de opinie realizat de 
un post de televiziune, citat 
de BBC online.

Premiile se vor acorda în 27 februa
rie, la Los Angeles.

în ciuda faptului că a fost 
nominalizat de șase ori la pres
tigioasele premii, printre care 
pentru filmele „Psycho” și „Rear 
Window”, Hitchcock nu a reușit 
niciodată să plece acasă cu o 
statu ă a Academiei Vmeri '.ane 
de Film.

Totuși, Hitchcock a câștigat, 
în 1958, un Glob de Aim pentru
spectacolul de televiziune „Al
fred Hitchcock presents”, pre
cum și o distincție Cecil B De- 
Mille, în 1972.

New York (MF) - Trupa
Judas Priest va lansa, la 28 
februarie, albumul „Angel of 
Retribution”, după o absență 
discografică de 15 ani, infor
mează site-ul oficial al trupei.

A născut JK Rowling

După o serie de concerte în 
Europa și SUA în decursul anu
lui 2004, membrii Judas Priest 
s-au reunit și au terminat lucră
rile la cel mai recent album de 
studio.

Londra (MF) - Scriitoarea britanică 
Joanne Kathleen Rowling, creatoarea lui 
Harry Potter, a devenit mamă pentru a 
treia oară, a anunțat luni seara un purtă
tor de cuvânt al spitalului din Edinburgh.

Rowling a adus pe lume o fetiță, dumi
nică, a precizat acesta, adăugând că ma
ma și bebelușul, care nu a primit încă 
un nume, se simt bine. Scriitoarea a fost 
externată luni.

Audrey Tautou (Foto: epa>

Printre actrițele care au f<»t 
luate în calcul pentru rolul 
primit de Tautou se numără Va
nessa ’aradis, Kate Becnkinsale, 
Sandrine Bonnaire, Judith Go- 
dreche, Sophie Marceau, Juliette 
Binoche și Linda Hardy.

„Codul lui Da Vinci” va fi cel 
de-al 17-lea film al lui Audrey 
Tautou, care are 26 de anL 

ele, care au abandonat ulterior 
uscatul pentru a deveni animale 
acvatice, și un grup mare de pa
trupede artiodactUe (paricop 
tate) numit antracotere.

Aceste animale care arătau si
milar porcinelor au populat pla
neta timp de 40 de milioane de 
ani înainte de a dispărea. Unicii 
lor descendenți sunt hipopotamii 
din Africa și porcii mistreți.

Hipopotamii erau o enigmă 
pentru lumea științifică, deoa
rece din morfologia lor se putea 
deduce că se înrudesc cu porci
nele, însă genetic ei se plasau, 
paradoxal, mai aproape de balene.

Jean-Renaud Boisserie a acor
dat o atenție deosebită scheletu
lui unei balene descoperite în 
2001 în Pakistan, ale cărei mem
bre au caracteristici identice cu 
cele ale artiodactUilor. Jean-Re
naud Boisserie trage concluzia că 
antracoterele reprezintă veriga 
lipsă între hipopotami și cetacee.

Alfred Hitchcock ar fl meritat un Oscar.

Pe listei regizorilor cărora li 
s-a refuzat un premiu Oscar se 
mai numără Martin Scorsese 
(„Goodfellas”) și Stanley Ku

„Avem multă energie Cred că 
este cel mai specific album Ju
das Priest Multă lume care l-a 
ascultat deja a spus că este atem
poral. Este într-adevăr foarte 
greu să-l plasezi într-o anumită 
dată”, a spus Glenn Tipton.

Rob Halford a precizat că pe
rioada de peste zece ani în care 
membrii trupei au fost despărțiți 
„parcă s-a pierdut în ceață”. 
„Când ne-am reunit pentru a 
scrie piesele pentru noul mate-

I
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brick („A Clockwork Orange”), 
potrivit topului realizat de Tur
ner Classic Movies (TCM). Top
ul primilor zece regizori fără un

f.

rial a fost ca și când am fi conti
nuat lucrul de unde rămăsese- 
răm... după ce am terminat albu-
mul «Painkiller»”, a adăugat el.

„Angel of Retribution” va fi 
lanSat alături de o ediție DVD li
mitată, care va conține imagini 
din timpul concertului din Spa
nia din vara anului trecut, pre
cum și un film documentar cu 
membrii trupei. în România, al
bumul va fi distribuit de Casa 
de discuri Media Servicer..

Oscar în palmares, dar care ar 
fi meritat acest prestigios pre
miu, este următorul: 1. Alfre 
Hitchcock, 2. Martin Scorsese, 3 
Stanley Kubrick, 4. Ridley Scott, 
5. Tim Burton, 6. Ingmar Berg
man, 7. Spike Lee, 8. Mike Leigh, 
9. Howard Hawks, ’0. Roberto 
Rossellini.

Actorii care ar fi meritat cel 
mai mult un Oscar sunt Samuel 
L. Jackson și Demi Moore, potri
vit sondajului amintit.

Steve Mc&ueen se află pe lo
cul doi pe lista actorilor fără un 
Oscar în palmares, urmat de R i- 
chard Burton, acesta din urmă 
fiind nominalizat de șapte ori 
pentru roluri din filme precum 
„ Who's Afraid of Virginia Woolf’ 
și „Equus”.

Pe locul doi în lista actrițelor 
fără Oscar se clasează Sharon 
Stone, nominalizată în 1996 pen
tru rolul din „Casino”.

' ieri la Festivalul vikingypr ; 
„U® Helly Aa” pe străzile ita 
Lerwick,

(Foto. EîA)


