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Vremea se va menține rece, se vor 
semnala ninsori pe arii extinse.

O . '■> ■-*»
Polițiștii nu prea vor la Primărie
Primarul Devei, Mircia Muntean, acuză „generalii” din Poliție că se opun schimbării

dimineața la prânz seara

(Foto: Sanda Bocaniciu)

Agenții economici sunt obligați să 
curețe trotuarele din fața instituțiilor sau 
magazinelor pe care le dețin. Altfel, se pot 
trezi cu o amendă!

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

Deva - Prezent la 
lucrările Ligii naționale a 
aleșilor locali ai PNL pri
marul Mircia Muntean, s-a 
declarat extrem de 
nemulțumit de modul cum 
decurge transferul unor ser
vicii din subordinea MAI în 
cea a Consiliilor Locale.

Din punctul de vedere al 

edilului devean, problema a 
apărut ca urmare a faptului că 
Legea 215, cea care reglemen
tează administrația publică lo
cală, prevede că instituția pri
marului răspunde de liniștea și 
ordinea publică pe raza lo
calităților respective. „Din pă
cate, colaborarea cu Poliția și 
Jandarmeria lasă de dorit, pen
tru că ei nu execută ceea ce eu 
le cer”, ne-a declarat, ieri seară, 
Mircia Muntean. „Am introdus, 

în timpul desfășurării lucrărilor 
Ligii, un amendament la legis
lația actuală. Ori îmi dau la 
primărie anumite servicii de 
poliție, ori îmi șterg din lege 
prevederile referitoare la liniș
tea și ordinea publică. Nu este 
corect să se continue în moda
litatea existentă la ora actuală, 
deoarece lumea pe mine mă ia 
la întrebări, iar eu nu pot face 
nimic”, a spus primarul. El a 
mai declarat că mulți dintre gar

dienii publici, care urmează să 
facă parte din așa-numita 
„poliție comunitară”, nu au nici 
studiile necesare pentru a putea 
fi angajați. „încă din 1996, de pe 
vremea guvernului Văcăroiu, 
am făcut o asemenea propunere, 
dar s-au opus aceiași câțiva ge
nerali care, deși s-au schimbat 
atâtea regimuri și guverne, ei tot 
au rămas și ne-au tot păcălit. E 
necesar ca acest lucru să se 
schimbe”, a mai declarat el.

Vine gerul!
p Deva (C.P.) - Vremea va fi rece, geroasă 
dimineața, Izolat, va mai ninge slab. Vân
tul va sufla slab la moderat. Temperatura 
maximă se va încadra în intervalul - 10 
și 0 grade Celsius, informează ANM. Pro
cesul de răcire a vremii va continua la 
nivelul întregii țări, semnalându-se nin
sori slabe în toate regiunile.

ifiapaCla mult aștepată de 
copiii din Deva a adus multă bu
curie. La săniuș au ieșit toți, cu 
mic cu țnare, cu sanie sau fără, 
acesta fiind un prilej de distracție 
pe care natura l-a oferit devenilor.

(Foto: Traian Mânu)

Iarna nu a creat probleme majore
în județul Hunedoara s-a circulat în condiții normale
Clara Pâs
E-MAIL: clara.pas@informmedia.ro

Deva - Circulația s-a 
desfășurat, la finele 
săptămânii trecute, în con
diții de iarnă pe drumurile 
din județ, după ce în toate 
localitățile s-au semnalat 
depuneri de zăpadă.

Nu s-au înregistrat blocaje în 
trafic. Singur, drumul ce face 
legătura între județul Hunedoara 
și Vâlcea, pe Cheile Jiețului- 
Obârșia Lotrului, este închis pe 
perioada iernii.

Salarii, funcție de rezultatele elevilor
București (R.I.) - S-ar putea 

ca, în curând, salariile profeso
rilor să fie stabilite în funcție de 
rezultatele obținute de elevi; ele 
ar putea crește de la data intro
ducerii testelor naționale peri
odice. Inițiatorul acestei măsuri, 
ministrul Miclea, crede că ast
fel profesorii nu vor mai fi in
teresați să dea meditații „pentru 
câțiva oameni, ci vor fi intere
sați să ridice nivelul de calitate 
pentru toți elevii”. Nivelul de 
salarizare al cadrelor se va sta
bili în funcție de rezultatele care 
vor fi obținute de școli și de

S-au semnalat însă probleme 
în zona Bradului din cauza 
poleiului și în Ținutul Pădure- 
nilor unde câteva drumuri se
cundare erau duminică 
dimineața impracticabile.

„Se acționează pe toate dru
murile din județ cu peste 30 de 
utilaje de deszăpezire și se îm
prăștie materiale antiderapante. 
S-a lucrat în special în cele două 
zone cu probleme, mai exact în 
localitățile Cerbăl, Lunca Cernii, 
Lelese, Ghelar, Ormindea și 
Băița. Pe toate șoselele există un 
strat de zăpadă bătătorită de 2- 
3 cm. Ninsoarea căzută în acest 

clase într-un clasament la nivel 
național. „Scopul nu este de a 
încerca majorarea salariilor pro
fesorilor ca să acoperim câști
gurile din meditații, ci de a 
obține o salarizare bună, în vi
itor, în învățământ.”, a afirmat 
Miclea. Sindicatele din 
învățământ au criticat intenția 
de introducere a unor impozite 
pe sumele obținute din medi
tații, arătând că acuzațiile de 
evaziune fiscală la adresa profe
sorilor sunt exagerate cât timp 
aceștia nu sunt salarizați pe 
măsura muncii lor.

sfârșit de săptămână a atins o 
grosime de 15 cm și chiar mai 
mult în zona Petroșaniului”, ne- 
au declarat reprezentanții DJD 
Deva. Poliția hunedoreană le 
cere șoferilor să circule cu 
viteză redusă, adaptată la con
dițiile de trafic și să aibă 
echipată mașina cu lanțuri an
tiderapante și cauciucuri de 
iarnă. în județ, traficul feroviar 
s-a desfășurat și el în condiții 
normale. Medicii hunedoreni nu 
s-au confruntat până în prezent 
cu cazuri de fracturi, dar reco
mandă, în special persoanelor 
vârstnice să evite deplasările.

Winkler nu vrea 
tango mediatic

Deva (D.I.) - Iuliu Win
kler, președintele UDMR 
Hunedoara, a declarat că di
alogul dintre membrii coali
ției de guvernare la nivel 
județean „nu trebuie privit 
ca un tango mediatic”. „Sunt 
dezamăgit de cum merg lu
crurile între cele patru par
tide, în Hunedoara. Am mai 
avut o experiență, în județ, 
cu fosta guvernare. Acum 
nu vreau să aud despre o 
persoană sau alta care vor 
să ajungă pe funcții de con
ducere la direcțiile decon- 
centrate”, a mai spus el.

Alegătorii 
irakieni și-au 
exprimat ieri 
dreptul la vot 
cu toate că pe 
parcursul zilei 
au avut loc mai 
multe atentate 
comise de extre
miști.

(Foto: EPA)
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0 Vaclav Havel, fostul 
președinte ceh, a criticat 
îrrtr-un articol decizia UE 
de a nu mai invita disiden- 
ții cubanezi la sărbătorile 
naționale ale statelor UE. 
El apreciază că „una din

tre instituțiile democratice cele mai in
fluente din lume, Uniunea Europeană, 
nu are scrupule Tn a face o promisiune 
publică dictaturii cubaneze privind insti
tuirea unui nou apartheid diplomatic”.

0 Revendicat. Gruparea islamistului ior
danian Abu Mussab al-Zarqawi a. revendi
cat, vineri, în comunicate distribuite în 
nordul Irakului, dublul atentat sinucigaș 
soldat cu 11 morți, joi, la Samarra. „Nu 
vom părăsi Irakul înainte de a distruge 
ultima oază a militarilor cfin forțele cru- 
ciate de ocupație", precizează textul.

Centrele cto vot, bine păzite în Baera, sute de bărbați șl temei etan la cozi separate pentru »șl exercita dreptul de vot. (fmocepai

Incident armat în Kuwait
Kuwait (MF) - Trei persoane - un mili

tant ielamist, un ofițer de poliție și un 
civil din Bahrain - au fost ucise, ieri dimi
neață, intr-o confruntare armată intre for
țele de ordine și un grup de suspecți la 
Salmiya, in estul Kuwaitului, a anunțat 
Ministerul local de Interne.

Un alt suspect și patru membri ai forțe
lor de securitate au fost răniți, iar un al 
treilea suspect a fost arestat, In urma u- 
nei confruntări armate care a durat o oră 
și s-a desfășurat la circa 20 de kilometri 
de capitala kuwaitiană.

Televiziunea de stat anunțase inițial că 
incidentul s-a soldat cu moartea a trei is- 
lan^ti,n unui polițist și a unui civil din 
Bahrain. ,

Confruntarea de duminică este cea de- 
a treia înregistrată de la începutul lunii, 
în data de 15 ianuarie, un suspect saudit 
a fost ucis Intr-o confruntare cu forțele de 
ordine care urmăreau mai multe persoane 
în regiunea Um al-Hayman, la 70 de kilo
metri sud de capitală, to apropiere de 
granița cu Arabia Saudită. Da 10 ianua
rie, un alt incident produs lângă capitală 
s-a soldat cu moartea a doi polițiști-și a 
unui suspect kuwaitian.

Irakienii au venit în număr mare la primele alegeri libere din ultimii mai mult de 50 de ani
Bagdad (MF) - Alegătorii 

irakieni au început să vote
ze, ieri dimineață, intr-un 
climat accentuat de violență, 
In primul scrutin liber orga
nizat în ultimii mai mult de 
50 de ani, relatează AFP.

Patrule speciala pe străzile Kuwatt-ulul
(Foto: EPA)

Secțiile de Votare au fost des
chise la ora locală 7.00 (6.00, ora 
României), în condiții de securi
tate drastică, pentru primele {de
geri multipartite organizate du
pă 1953.

Rata de participare la alegeri 
a ajuns, cu două ore Înainte de 
Închiderea secțiilor de vot, la 72 
la sută din numărul alegătorilor 
înscriși, a anunțat Adel al-Lami, 
membru al Comsiei Electorale 
independente.

Reprezentantul ONU pe lângă 
Comisia electorală irakiană de
clarase, cu câteva ore înainte, că 
participarea la scrutinul din I- 
rak a depășit așteptările, iar ale-

gătorii se îndreaptă în număr 
mare spre secțiile de votare.

Atentate sinucigașe
Cel puțin 11 persoane au fost 

ucise și alte 26 au fost rănite în 
urma unor atentate și atacuri 
comise la Bagdad și to orașele
din apropiere, la numai patru o- 
re și jumătate după deschiderea 
secțiilor de votare.

La Bagdad și Baaquba, fief re
bel situat ta 60 de kilometri nord

a dimineții. Liderii spirituali și 
politici ai comunității șiite l-au 
încurajat pe alegători să voteze, 
aceeași situație fiind înregistrată 
și ta zonele kurde. Sunniții, care 
au dominat viața politică a Ira
kului modern, au anunțat că vor 
boicota alegerile, iar principala 
lor formațiune, Partidul islamic 
irakian, s-a retras din cursa elec
torală.

Circa 14,2 milioane de alegă
tor! iu fost chemate să voteze in 
5.159 de birouri de vot, deschise

de capitala iraklanS, au fost auzi
te focuri de armă, ta timp ce ta. 
Basra un obuz de mortter s t 
un centru' de vot, fără a provocat 
victime, iar la Kirkuk, oraș mul-, 
tietnic din nordul țării, o bază 
americană a fost atacată: cu 
mortiere, provocând o alertă i dar 
înainte de începerea votului. .

tn „egiunile, șiite, mii de aîe- 
i .tor' s-au adunat ta fața birou
rilor de vot încă de la prima o(a

timp de zece ore. Pentru cele trei 
«n jtine lesSișurate ieri s-au în- 
sefte ta cursă aproximativ 17.000 
da candidați; pe 223 de liste. E- 

frebuie să îi desemne
ze șl pe cel 41 de membri ai fie- 
cărulâ (finire cele 17 consilii pro- 
vincîale fi pe cel 51 de membri 
al. consiliului local din Bagdad, 
tal -"talBJI lege și pe cei 

f îl e©t^|pdH^S|unarea Auto
nomă.

Premierul Irakian Hlad Allawl în 
timpul VOtUlUl (Foto: EPA)
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Ayatolahul Khamenei 
europene

Teheran (MF) - Ghidul suprem iranian, 
ayatollahul AH Khamenei, a cerut țărilor 
europene, sâmbătă, să dea dovadă de se
riozitate to negocierile cu Iranul, amenin
țând că, to caz contrar, Teheranul foi va 
reconsidera decizia de a coopera cu aces
tea.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului 
iranian de Externe, negase, joi, informați
ile potrivit cărora negocierile cu Germa
nia, Franța și Marea Britanie ar fi intrat 
în impas. Documente confidențiale citate 
de AFP indicau faptul că UE a înăsprit 
tonul față de Iran, cerând, in cursul tmei 
tnirevaderi desfășurate cu ușile închise la 
Geneva, ta 17 ianuarie, ca Teheranul să 
desființeze instalațiile de îmbogățirea a u- 
raniului, pentru a dovedi că programul 
său nuclear nu are scopuri militare.

Pe de altă parte, directorul Agenției In
ternaționale pentru Energie Atomică 
(A1EA),j bob ■ I ElBaradei, a salutat, 
sâmbătă, iu SMoros, buna cooperare cu 
Iranul.

Președintele american, George W. 
B u a declarat, ta 17 ian»"rw> nu 
exclude o acțiune milălMrâ împotriva Ira
nului, in carul eșecuMt eforturilor diplo
matice de a convingjțrttai< Să renunțe 
ta programul de înarmare rmriearâ.

Washtagton (MF) - Pre
ședintele american, George 
W. Bush, va folosi discur
sul privind starea națiunii, 
programat pentru mier
curi, pentru a detalia pro
gramul celui de-al doilea 
mandat prezidențial in ce
ea ce privește politica ex
ternă și reformele interne.

în discursul de învesti
tură și în intervențiile re
cente, Bush și-a prezentat 
numai în linii mari pro

’s gramul, iar pledoaria sa 
penfru libertate și luptă 
împotriva tiraniei a fost 
inițial interpretat drept tin 
semnal privind înăsprirea 
politicii față de țările con
siderate inamice - Iranul și 
Coreea de Nord - Arabia 
Saudită, Pakistanul, China.

Discuție cu comandanții mfiitwbor români din Nassiria
București (MF) - Șeful 

1SMG generalul Eugen Bădă 
lan a intrat, ieri la prinz, ta 
legătură directă, prin siste
mul STAR de transmisiuni 
al armatei, Cu comandanții j 
militarilor români din Nas
siria (Irak). i

Șeful armatei a dorit să afiș, 
amănunte despre modalitatea tu. 
care se desfășoară misiunile și 
care este starea de spirit a celor 
aproximativ 500 de militari ro
mâni din ZBna Nassiria, aflați ta 
plin proces de rotire a trupelor, 
având în vedere alegeri prezi
dențiale din Irak.

Feriți de amenințări
Lt. col. Dorin Blaiu, coman

dantul Batalionului 812 Infan-

terteBlstrtta-Kăsăud. a precizat 
draeși a existat o stare de incer- 
tltt ta ta ultimele zile, din cau
za amenințărilor la adresa forțe
lor coaliției, situația este calmă 
li prezent șl nU fam semnalat a- 
tentatt sau atacuri în zona de 
- £ bilita .românilor, în 

sudul Irakului, situația tension
ată fitod în centrul și nordul 
țării.

Infanteriștii români își desfă
șoară misiunile de patrulare și 
cercetare-observare, fără să in
tre în orașe și fără să se interfe
reze cu procesul politic, adică cu 
desfășurarea alegerilor, a afir
mat Blaiu.

Paza și securitatea secțiilor 
de votare sunt asigurate de for
țele irakiene. Comandantul ro
mân susține că moralul militari
lor este bun, ca și starea lor de

sănătate.
Maiorul Iile Nicolae, coman

dantul companiei de Politie Mili
tară, a precizat că priifia milita
ră asigură paza taberei milita» , 
din Camp Mittica și patrulează 
ta această arie, dar nu și ta ora
șul Nassiria.

Dorin Blaiu a explicat, ta fi
nal, că militarii români au parti
cipat, în ultima perioadă, la nu
meroase operații CIMIC (relații 
civili-militari) în localitățile din 
aria de responsabilitate a bata
lionului, ta încercarea de a con
vinge populația că forțele coali
ției nu stat forțe de ocupație și 
în încercarea de a-i determina 
pe irakieni să meargă la vot, 
pentru că organizarea unor ale
geri libere și democratice este 
spre binele lor.

Britanicii, contra Constituției UE

Astfel, 45 la sută dintre brita
nici se pronunță pentru un răs
puns negativ la întrebarea for
mulată de guvern pentru refe
rendumul care va avea loc ta 
2006.

Conform sondajului YouGov, 
24 la sută dintre alegători inten
ționează să voteze ta favoarea 
Constituției, în timp ce 25 la su
tă se declară indeciși.

Un alt sondaj, publicat sâmbă
tă de tabloidul The Sun, indică 
faptul că 56 la sută dintre cei in-
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Bl BRD a atins, la începutul acestui an, 
cifra dfe 1.000.000 de cârduri active
emise. BRD a fost prima bancă emitentă

ui card în Romlnia, cârdul „Prima" 
lansat pe piață în anul 1995. (C.P.)

Dl

Daniel I. Iancu
EMAIL danlel.iancufflnforrnmedla.ro

Ex-babanul de Gorj, abandonat de 
colegii săi de partid în brațele scurte ale 
perfidei Alianțe - care l-a și dat pe mână 
stângace a justiției se plânge că i s-a 
terfelit imaginea. Mai precis, prestația 
publică, Chestiunea e discutabilă dacă o 
punem în legătură cu personajul în cauză.

Fostul președinte al CJ Gorj a fost eliber
at aseară, după abia cinci zile de po- 
preală. Nici nu știm de ce s-au mai chi
nuit să-l închidă. Da' problema e alta, și 
anume că Mischie tot caută și găsește la 
vinovați (în afară de el, care e o Albă-ca- 
Zăpada a politicii românești) de până la 
urmă n-o să-i mai ajungă capetele de 
acuzare și o să fie nevoiți procurorii să 
inventeze altele.

Cei dintâi purtători de vină sunt chiar 
„nașii" Năstase și Ponta, care i-au tras 
Gorjul d( sub picioare și l-au silit să 

I rămână numai pe Parchetul gol, de-l trec 
toate probele de prin dosarele deschise pe 
numele lui. Alt vinovat ar fi apoi fosta lui 
„mână dreaptă" Ion Călinoiu, devenit în
tre timp un fel de dulău ce mușcă mâna 
care l-a hrănit; mai precis cel ce i-a luat 
locul și a ajuns actualul președinte al CJ 
Gorj și președinte executiv al PSD-ului 
din același județ.

Dar câți vinovați nu a mai găsit Mischie 
în timp ce se plânge că, din cauza 
acuzațiilor, nu mai are obraz de ieșit în 
lume. întrebarea e, oare înainte de a fi 
arestat avea?

1

■Ori dimineață, 
străzile din Deva erau 
acoperite cu un strat de 
zăpadă care îngreuna 
circulația. Autoritățile 
locale se pare că se 
aflau într-o zi liberă

(Foto: Tralan Mânu)

Ca să-și asigure bugetul, ar trebui date 365 de reprezentații pe an
Sanda Bocanicicj 
EMAIL sanda.bocanclu9infohnmedia.ro

Deva - După cine
matografe, în județul Hune
doara intră Di derivă 
teatrele. La cel din Deva nu 
se mai termină lucrările de 
construcție - după cum 
spunea, într-o scurtă conver
sație, un tiun samaritean - 
„pentru că’ din banii care in
tră acolo se înfruptă și alții, 
adică diverșii directori „nu
miți” și susținuți...*’

Dacă la această instituție e- 
xistă o situație jalnică, Ia 
Teatrul Dramatic „I.D. Sârbu” 
Petroșani activitatea stă încă în 
picioare numai datorită unui di

rector competent, preocupat de 
actul cultural în sine. Chiar ieri
seară, la sala instituției s-a deru
lat o premieră pe țară - „Sere
na și Victoria”.

Perspectiva es
te însă departe de 
a fi luminoasă. 
Directorul Du
mitru Velea ne 
spune că „pentru 
a pune o piesă în 
scenă simt nece

sare zile întregi de muncă- Pe de 
altă parte. Consiliul Județean 
Hunedoara cere, după un calcul 
zice-se real, un spectacol pe zi 
pentru a Se obține cele 2 mi
liarde de lei venit pe auul 2005. 
Conform acestui buget de rea
lizat, la o reprezentație ar trebui

să avem un eâștig de 5 milioane 
de lei. Asta după capul celor 
care nici nu știu măcar să 
citească un buget! Când am mo
tivat că nu avem nici unde să 
susținem spectacole, pentru că, 
mai ales în Vale, nu mai există 
case de cultură, ni s-a spus $ă 
jucăm în aer liber! E o glumă 
aproape macabră! Și apoi mai 
sunt și cheltuieli! Mă întreb: 
chiar nimeni nu vrea să gân
dească la CJ?” Dumitru Velea 
este, după primirea acestor pre
tenții ale CJ, disperat pentru că 
„nu am dialog cu forurile supe
rioare”. Prin urmare, Teatrul 
Dramatic “I.D. Sîrbu” din 
Petroșani a fost pus la zid! Ne 
întrebăm: ce instituție culturală 
este la rând?

Subvenții pentru 
stuienți

București (R.I.) - S-a 
aprobat cuantumul sub
vențiilor acordate în anul 
2005 studenților care stau 
în locuințe închiriate, su
mele fiind cuprinse între 
250.000 și 630.000 de lei lu
nar, informează Ministerul 
Educației și Cercetării. în 
total, anul acesta, 5.193 de 
studenți beneficiază de 
prevederile Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nu
mărul 73/2004, privind in
stituirea subvențiilor indi
viduale de sprijin de cazare 
pentru studenții care locu
iesc în alte spații decât 
căminele universităților de 
stat.

%

Cenaclul „Palia” - aa 
nou început

Orăștie (D.I.) - Sfârșitul săptămânii tre
cute a Însemnat pentru Orăștie reluarea 
activității Cenaclului literar-artistic „Palia 
Expres”, după o pauză d,e mai bine de un 
an. Conducătorul cenaclului, poetul loan 
Vasiu, a declarat, in debutul întâlnirii ce 
a avut loc la Restaurantul „Boema" din lo
calitate, că se speră ca de acum înainte 
ședințele să se desfășoare in ultima azi 
de vineri a fiecărei luni.

Pentru această „primă” întâlnire, profe
sorul Petru Baciu a vorbit despre revista 
„Cosânzeana” (1911-1915) și întemeietorul 
ei, Sebastian Bornemisa, în contextul în 
care se dorește tipărirea unei reviste lite
rar - artistice a cenaclului. Cu același prilej 
au citit din creațiile lor Dora Ciama (poe
zie) și Gheorghe Pitarcă (proză umoristică).

-rpamilia și școala sunt 
I? cei mai importanți 
factori de educație, unul 
fără celălalt nu ar putea 
avea rezultate favora
bile. Cei șapte ani de 
acasă sunt esențiali pen
tru formarea copilului, 
aici învățând noțiunile 
de bază.
Qabi Băauț, 
Deva

mici,mai amXȚU
Ixdar am văzut destul 
de multă lejeritate în 
toate problematicile 
copiilor. Cred că toate 
instituțiile implicate ar 
trebui să dea dovadă de 
inai multă fermitate in 
acțiunile pe care le în
treprind.
Nicolae, 
Deva

Părinții sunt cei care 
au obligația să-și 

educe copiii în primii 
ani de viață pentru că 
cei șapte ani de acasă 
sunt cruciali in de
venirea unui copil. 
Părintele trebuie să fie 
sfătuitorul numărul unu 
al copilului.
Geta Vasi,
Deva

Societatea i-a 
influențat foarte mult 

pe copii în sens negativ. 
Dacă părintele știe să 

| fie prieten cu copilul și 
, să-i fie aproape, sunt și 

rezultate. Educația din 
I școală trebuie privită cu 
foarte multă respon
sabilitate.
Căuw Vasi,
Deva

revină la loc de frunte. 
Introducerea uniformei 
ar fi un prim pas pen
tru că in acest fel s-ar 
reduce diferențele dintre 
elevi. Părinții și profe
sorii trebuie să fie mai 
exigenți.
Maria Jula, 
Deva

' "O *

danlel.iancufflnforrnmedla.ro
sanda.bocanclu9infohnmedia.ro
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1990 - A murit regizorul Alexandru Tatos (n. 
9.03.1937)
1937 - S-a născut Marin Moraru, strălucit actor 
de comedie (.Operațiunea Monstrul", „Chirița în 
lași”, .Cuibul de viespi")
1926 - S-a născut poetul și prozatorul Dominic 
Stanca („Balade”, „Hurmuzul jupâniței")
106 - Se termină construcția podului peste 
Dunăre (cu o lungime de 1135 m) la Drobeta, de 
către Apolodor din Damasc.
1797 - S-a născut compozitorul Franz Schubert, 
creatorul liedului cult modern (m. 19.11.1828)
1944 - A murit scriitorul Jean Giraudoux („Ne
bunele din Chaillot", „Război cu Troia nu se face") 
(n. 29.10.1882)

Copiii se bucură din plin de zăpada 
căzută in ultimele zile la Deva.

(Foto: Daniei I. lanco)
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HOROSCOP

21 mart.-20 apr._____________i_________________________
Șansele sunt de partea dumneavoastră, Intuiția vă ajută și 
reușiți să depășiți cu bine dificultățile. Aveți succes în tot 
ce faceți. Relațiile sentimentale sunt foarte bune. Acordați 
mai multă atenție unei persoane mai în vârstă din familiei

21 apr.-21 mai__________ __ __________ ...........____ __
Dimineața faceți planuri în legătură cu o afacere, dar este 
posibil să vă loviți de obstacole care vă cam tale elanul. Vă 
sfătuim să aveți mai multă răbdare și să fiți mai realist. 
Proiectele d-stră de viitor se pot concretiza, dar nu astăzi.

22 mai-21 Iun.___________ ___ _________________ ________
Aveți tendința să fiți prea idealist și să neglijați probleme 
importante. Nu începeți nimic nou, pentru că e posibil să luați 
decizii eronate! S-ar putea ca intuiția să nu vă ajute.

22 lun.-22 iul.___________ _ _______  ____ ____________
Sunteți hipersensibil și nu aveți chef de vorbă. Vă sfătuim 
să evitați întâlnirile cu prietenii. Ar fi bine să amânați orice 
tranzacție și să evitați speculațiile. Pe plan sentimental par
curgeți un moment favorabil.

23 Iul.-22 aug.___ _________ _____ . ______ _____________ __
Sunteți cam agitat, pentru că începeți o lucrare nouă și nu 
vă este clar cum să o abordați. Nu refuzați sprijinul oferit de 
colegi! Chiar dacă vă frământă problemele profesionale, ar 
fl bine să îi arătați partenerului de viață mai multă afecțiune.

23 aug.-21 sept. . ____________. ‘*-¥0

Vă recomandăm să nu începeți activități noi, pentru că vă 
lipsește simțul practic. Amânați deciziile importante pe plan 
profesional și în afaceri, pentru că s-ar putea să nu găsiți 
cele mai bune soluții!

22 sept.-22 oct. ________ ___ ■ - - : ,.
Aveți ocazia să vă afirmați in societate, mai ales datorită 
talentelor artistice. Faceți cunoștință cu o persoană mai în 
vârstă, care vă va susține activitatea creativă. Vă sfătuim 
să aveți răbdare și fiți încrezător în intuiția partenerului.

tmuTĂTi
Energia electrică:
Nu sunt întreruperi.

Gaz:
Se întrerupe furnizarea gazului metan în 
Deva:
09.00 - 15.00 Str. Liliacului, bl.21

Str. Dorobanți, bl. 21, sc. 3
Apă:
Nu sunt întreruperi.

Soluția integrantei din numă

rul precedent: I - D - M - F

- NESOCOTIT - PP - ALINA

- FURIȘAȚI - RID - UR - V

- LENEȘ - AVE - STELA - 

AS - ACE - ANALE - T - NO

BIL - L - EC - SIMPLI - OFT

- AICI - AMA - I - OCRU - 

IDIOT - ALBI

POLIȚIE - 955

POMPIERI - 981

0.I.R.G. m - 214971

AGENȚIA C.F.R. - 212725

AMBULANȚA - 961

2 oct.-20 nov. _________________________ / .
S-ar putea să aveți o mare aezamagire, în urma unei întâl
niri de afaceri. Nu vă descurajați! Spre seară, petreceți mo
mente plăcute alături de persoana iubită.

21 nov.-20 dec. __  ____ _ _ ____
Sunteți creativ și vă preocupă ideea de a începe o activitate 
nouă. Aveți șanse să vă afirmați pe plan intelectual. Par
curgeți o perioadă favorabilă inspirației artistice.

21 dec.-19 ian.____________ ________ ______________________
Cu toate că vă simțiți în formă, este posibil să constatați că 
nu vă reușește aproape nimic. Vă recomandăm să nu forțați 
lucrurile, pentru că riscați să vă certați.

26 lan.-18 febr. .
Dimineața sunteți mai sensibil decât de obicei, ceea ce ar 
putea să vă afecteze relațiile cu cei din jur. Nu faceți nici o 
promisiune dacă nu sunteți sigur că puteți să o respectați! 
19 febr.-20 mart.
în mod neașteptat, primiți o sumă importantă de la o rudă 
mai în vârstă. Vă regăsiți încrederea în viitor și începeți să 
faceți planuri. Consultați-vă cu partenerul de viață!

760 JwnaM TVR Sport 
Meteo

745 Secretele natiri
845 Desene aninate: Yo - 
QGi-Oh!

9:15 Cored I 
930 Ond minute de adtură 
930 Teleshopping 

1060 la poipe sau la
fs mănăstire? (comedie, 

Franța, 2003)
1140 TaairfoMoric
12:40 îeieenddupeâa 
1335 Desene animate: Famil-

Bia tepuflă
1460 JumaM TVR Sport

Meteo
1430 Teleshopping
1560 Pro Patria. Emisiune re

alizată de Redacția Emi
siunilor Militare de Tele
viziune dm Ministerul 
Apărării Naționale 

1530 Kronka. Emisiune în 
limba maghiară

1655 Sănătate pentru toți. 
Prezintă dr. Daniela Saf- 
ta

1725 Viața cu Borne. 
1860 Pnrtd mdaootetor 
1960 JumaM TVR Sport.

2060 The beast - Reporteri și

B investigata. Cu Frank Lan- 
jela, Elizabeth Mitchell, 
Jason Gedkk. Peter 
Riegert. Rețja Mimi Leder.

2160 Ochiul magic.. Reali
tatea filtrată de obiec
tivii camerei de luat

2260 Tak-show. Vorbe de
spre fapte. Moderatorul 
emisiunii Marian Votai 
a absolvit Universitatea 
Politehnica lași și Facul
tatea de Științe Eco
nomice lași 1998.

2360 Jurnalul TVR. Sport.
Meteo. Emisiune infor
mați 

2330 Nocturne. Intre studiu, 
cercetare, bibliotecă și 
cariera universitară. 
Tentația presei 

030 ColMa cu nebune 
13 (comedie, coproducție, 

1978). Cu: Ugo Togna- 
zzt, Michel Serrault

760 Știrile PRO TV. Sport 
Meteo. Ce se întâmplă 
doctore?

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

9:15 Tânăr și neliniștit Cu: 
0Eric Braeden, Joshua 

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

10:15 Morocănoșă (reluare) 
1260 Nwnai unchi să nu fii.

Cu: Tim Cuny, Caitlin 
0Wachs, Sasha Pieterse,

Jimmy Jax Pinchak, 
Gary Cole, Luke Ben- 
waid. Marina Malota 

1230 Zâmbete totr-o pastilă 
1360 Știrile PRO TV. Sport 

Meteo
13:45 Spartacus. Partea a 

Sdoua
1660 Tânăr și neliniștit Cu: 

__Eric Braeden, Joshua 
“Morrow, Laureen Beli 

1760 Știrile PRO IV 
17:45 Ten
1960 Știrile PRO TV. Sport

2tt15 Intrarea dragonului 
’(acțiune, SUA, 1973) 
Cu: Brace Lee, John 
Saxon, Jim Kelly . Se 
spune că este unul din
tre cele mai tari filme 
de arte marțiale și mai 
mult decât atât se pare 
că este apogeul profe
sional al marelui Bruce 
Lee,

22:15 La Bloc Serial de di- 
Qvertisment

2360 Știrile Pro TV 
23:45 Dinastia campionilor 
2350 Ele spionează (acțiune, 
aSUA, 2002). Cu: 

Natasha Henstrige, 
Kristen Miller, Natashia 
Williams. Carlos Jacott, 
Jamie Iglehart Regia: 
Reza Badiyi,Chuck 
Bowman

0:45 kstrim tivi
1:15 Știrile PRO TV. Sport. 

Meteo
2:15 Intrarea dragonului

760 Observator. Cu: Sanda 
Nicola

860 Canalul de știri 
1060 în gura presei 
1030 Benny Hill 
1160 Concurs interactiv. Emi

siune în cadrai căreia 
poți deveni milionar în 
câteva minute 

12:00 Sue Thomas 
1360 Observator. Cu: Simona 

Gheorghe 
13:45 Secret de familie 

îfdramâ, SUA 2000). Cu: 
Fanrah Fawcett, Peggy 
McCay, Brad Johnson, 
Ashley Crow 

1660 Observator Sport Me
teo

16:45 Vn/ere- A trăi cu pasi-
Bine (Italia, 2002). Cu: 

Edoardo Costa, Giorgio 
Ginex, Edoardo Velo, 
Giuditta Saltarini, Loren
zo Ciompi

17:45 9595 -Tethvațăce să 
fad

1960 Observator. Sport Me
teo. Cu: Alessandra Sto 
icescu și Ludan Mân
druță

2015 Bărbatul ideal (acțiune, 
UHong Kong, 1999). Cu:

* Jackie Chan, Qi Shu, 

Tony Leung.
22:15 Observator. Sport. Me

teo. Cu: Letiția Zaharia 
2245 Cavalerul străzii 

(acțiune, SUA 1993). 
Cu: Jeff Speakman, 
Christopher Neame, 
Lewis van Bergen, Jen
nifer Gatti, Bernie Ca
sey. Jake Barrett, un 
polițist din Los Angeles, 
rămâne traumatizat In 
urma unei misiuni ratate.

030 tn gura presei (reluare) 

160 Concurs interactiv.
Emisiune în cadrul 
căreia poți deveni mil
ionar în câteva minute

260 Observator. Sport. Me
teo (reluare)

245 Călătorie în timp
S (reluare)

530 Poveștiri adevărate (re
luare)

660 Ințțid și Reyii la Otro 
roUo (reluare)

760 Cristina Show (reluare) 
8:15 Ciocolată cu piper (re- 
B luare)

10:15 Al șaptelea cer
B (reluare) 

1130 Fetele Gilmore
B (reluare) 

1230 Răzbunarea 
1330 Numai iitoirea

B (reluare) 
1430 Pisica săbatică 
15:45 Pădurea blestemată.

g Cu: Edith Gonzalez, 
Gabriel Soto, Adamari 
Lopez, Jaime Camil 

1730 Poyeștiri adevărate - 
emisiune cu povești 
reale despre viață, 
prezentată de Ludan 
Vtziru

17:55 Vremea 
de acasă 

1860 Gitanas. Cu: Saul
g Lisazo, Dolores Heredia, 

Manolo Cardona, Ana 
de la Reguera, Carlos 
Torres Torrijja

2060 Rubi. Cu: Barbara
S Mori, Eduardo Santama- 

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

2260 Ciocolată cu piper. Cu:
BMurilo Benldo, Mariana 

Ximenes, Marcello No- 
vaes, Osmar Prado, Lilia 
Cabral, Priscila Fantin 

2360 Extravaganta Anasta- 
_sia. Cu: Norkis Batista, 
“Juan Pablo Raba, Kiara, 

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

0:15 îngerul nopții. Cu: Ce- 

S sar Evora, Angelica 
Rivera, Jorge Salinas, 
Alejandra Barros, Patri
cia Navidad

960 Poftă bună
930 întoarcerea to Paradis 

1030 D' ale iu' Mitică 
1130 Cind minute de cultură 

> 11:45 Pasiuni
12:40 Euro-dispecer (reluare) 

i 12:45 Farmece (reluare) 
1330 Teleshoping
1460 Simba junior merge La

H New-York
1430 Școala midlor vrăji- 

Btoare. Inspirat din 
cartea omonimă, scrisă 
de Jill Murphy, serialul 
prezintă aventurile lui 
Mildred Vacarm

1560 împreună to Europa. 
Primul pas

1660 Zona de 
conflict

1630 Cind minute de cultură 
16:45 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
1760 Rebelii 
17:55 Euro-dispecer 
18:00 Jurnalul Euronews pen

tru România
18:15 Cinci minute de cultură 
1830 Zestrea românilor 
1960 Gomoth Ploiești-ACS 

3 București

2030 Urnita de sus e cerul. 
2160 Neuitatele personaje. 

Documentar de cultură 
teatrală

2130 Jurnalul TVR Sport. 
Meteo

2260 Jurnalul Euronews pen
tru România

22:15 Secrete bine păzite 
ra (dramă, Franța, 2002). 

Cu: Georges Corraface, 
Guy Marchand, Char
lotte Kady. Regia Ger
ard Marx.

065 Districtul. Cu: Craig 
gT.Nelson, Janie Brook, 

lyne Thigpen, Roger 
Aaron Brown, Sean Pa- 
trik Tomas, Regia: Terry 
George, Polițistul Jack 
Mannion este numit șef 
to capitală. Evident, unii 
dintre subalternii săi de 
ia Washington nu sunt 
prea mulțumiți de noul 
lor șef

760 Teleshopping
730 Ministar 
7:55 Sport cu Florentina 
8:00 Teleshopping 
830 Ed
930 Dragoste și putere 

10:00 Kenski Show (reluare) 
10:55 Clip art 
1160 Monica. Prezentatorea 

emisiunii este Monica 
Puiu (reluare) 

1260 Filmul și televiziunea. 
1230 Teleshopping 
12:55 Bani la greu 
1325 Roseanne. Cu: John

BGoodman 
13:50 Teleshopping 
1425 Ed. Cu: Thomas Ca-

Bvanagh, Julie Bowen, 
Josh Randall 

1520 Focus. Emisiune infor
mativă 

1525 Dragoste și putere 
15:50 Camera de râs. Emisi

une de divertisment 
1630 Trăsniți în NATO 
16:50 Kenski Show. Cu lonuț 

Chermenschi 
1860 Focus. Sport. Meteo.

Cu: Cristina fopescu 
1960 Monica

2060 Real Tv. RealTV este 
prezintă fără cenzură în
tâmplări adevărate de 
necrezut din întreaga 
lume.

2160 Tradați In dragoste 
2260 Trăsniți tn NATO. Sol- 

dații prezentați tn pri
măvară drept prima uni
tate Nato de pe teritori
ul României apar tn 
acest sezon cu totul 
schimbați.

2230 Focus Plus. Cu:Silvia 
Ticula

23:15 Secreta veșnice (aven- 
laturi, SUA 1996). Doi 

condamnați evadează 
din închisoare cu aju
torul gardianului, pentru 
a căuta o comoară care 
se presupune că este în
gropată cu un milionar 
mort,

160 Focus plus. Sport. Me
teo. (reluare)

260 Bani la greu

8:00 Showtime (comedie, 
HsUA, 2002). Cu: Robert 

De Niro, Eddie Murphy
935 Martin și Lewis (come- 
•3 die, SUA, 2002). Cu: Je

remy Northam 
11:10 Vedete la Hollywood: 

Cameron Diaz
11:40 Valentin (dramă, copro- 

: ÎSducție, 2002)

13:05 Dans tn lumina lunii
O (romantic, SUA 2000). 

Cu: Mary Mara 
15:00 Vedete la Hollywood: 

Jennifer Lopez 
1530 Ușuraticul (comedie,

T3 SUA 2001). Cu: Jack 

Black, Gwyneth Pal
trow, Jason Alexander 

1725 Party in the Park 
19:30 Pe platourile de filmare 
20:00 Nașul stresat (comedie,

O SUA 2002). Cu: Robert 

De Niro, Billy Crystal 
2135 îngeri to America.

J S Episodul 6: Sunt tn Rai. 

Cu: Al Pacino, Meryl Streep 
22:50 Tn ritm de hip-hop

Si (dramă, SUA 2001). Cu: 

Julia Stiles, Sean Patrick 

Thomas, Kerry Washington 
0:45 Străinul
tă (acțiune, SUA 2003). 

Cu: Steven Seagal

07.45-08.00 Observator
Deva (r)

16.35-16.45 Știri pe scurt
1 22.30-23.00 Observator

iHttaawiSMftWwbv
9.00-11.00 Muzică
20.00 Știrile TELE 7 Deva
20,10 Femeia, eterna între

bare (partea I)
21.00 Publicitate
21.05 Femeia, eterna între

bare (partea a ll-a)

11:00 Sărituri cu schiurlle: CM, 
la Zakopane, Polonia (reluare) 
12:30 Omnlsport: Casa Italia 
(reluare) 12:45 Schi alpin: CM, 
ia Bormio, Italia 13:45 Patinaj 
artistic: CE, la Torino, Italia. 
Gala laureațllor (reluare) 15:15 
Box: Gaia Internațională. 16:15 
Sărituri cu schiurlle: CM, la Za
kopane, Polonia (reluare) 1760 
Sărituri cu schiurlle: CM, la Za
kopane, Polonia 18:30 Fotbal: 
Eurogolurl 19:30 Omnisport: 
WATTS (reportaje) 2060 Sumo: 
Marele Turneu (Basho) 21:00 
Omnlsport: Casa Italia (repor
taje) 21:15 Sporturi de contact: 
Fight Club SuperLiga, la Rotter
dam. 23:30 Fotbal: Eurogoluri 
(reluare)

12.15 Misterele părintelui 
Dowling

13.15 Alegerea lui Grecie 
(dramă, SUA, 2004)

15.00 Despărțirea de casă 
(dramă, SUA 1987) 

16.45 Eutanasie sau crimă 
(dramă, SUA 1987)

18.30 Lungul drum spre casă 
(dramă, SUA 1998)

20.15 Alegerea lui Grecie 
(dramă, SUA, 2004)

22.00 Brigada de poliție, (s) 
23,00 Crimă și pedeapsă 

(dramă, Statele Unite 
ale Americii, 1998) 

0045 Hotelul ostaticilor 
(acțiune, SUA 1999)

.IWiTO

13.00 0 călătorie spre cen
trul pământului, Capi
tolul întâi

14.00 0 călătorie spre cen
trul pământului

15.00 Ghid despre vulcani 
16.00 Confruntarea fiarelor, 

Ursul polar contra 
morsei

17.00 Câmpuri de bătăile, 
Tunisia (Partea 1) 

18.00 Aventuri la pescuit cu 
Rex Hunt

1B.30 Cu undița la drum, 
Canada/Somonui 

20.00 Planeta Albastră, Mări 
și anotimpuri

21.00 Moarte șl boli în fami
lia regală
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El Codul Muncii va fi modificat pflnA la 
sfârșitul lunii martie 2005, Tn timp ce re
gulile de constituire a Fondului de 

rantare a salariilor vor fi stabilite până 
luna decembrie a acestui an, (C.P.)

O Pre(ul apei minerale șl al sucurilor 
carbogazoase ar putea crește cu până la 
10% începând de luna viitoare. Pa
tronatele susțin că scumpirile sunt de
terminate de introducerea taxei vamale 
de 3% pentru importul de granule PET, 
folosite la producția ambalajelor din plas
tic, și a majorării prețului la utilități. (C.P.)

Șoferi despăgubiți
Deva (I.J.) - Dacă li s-a stricat mașina 

din cauza unei gropi in carosabil sau a 
, unui canal cu capac lipsă, șoferii cu' asi

gurate CASCO obțin banii din asigurare. 
Șoferii trebuie să obțină un proces-verbal 
de constatare de la poliție. E bine să faceți 
o poză in locul.respectiv, cu detalii care 
vor ajuta instanța să stabilească cine este 
vinovat. Pentru un capac de canal, e 
răspunderea societății Apa Serv. Dacă 
grqapa a rămas in urma muncitorilor care 
au lucrat la termoficare, atunci Apa Prod 
va plăti reparațiile. Dacă s-au schimbat ca
bluri electrice, atunci societatea Electrica 
răspunde. Reparați mașina Intr-un service 
autorizat și păstrați toate facturile care 
dovedesc sumele cheltuite in urma avariei. 
Procesul-verbal de la poliție, fotografia 
făcută, concluzia inspectorului de la 
Primăria Deva (sau dovada că l-ați chemat) 
și facturile de la service sunt dovezi in ur- 

K ma cărora instanța vă va da dreptate și ii 
va obliga pe cei răspunzători să vă achite 
contravaloarea reparațiilor.

Perioadă de foc pentru contabili
Fiecare început de an este dedicat închiderii situațiilor fînanciar-contabile

StadHfo arată că 95% din problemele 
de sănătate au legătură cu obezitatea. 
S-a stabilit că o slăbire cu 10% scade mor- 
taHtatea totală cu mai mult de 20%.

(Fote: arSM)

Clara-Păs
EMAIL: clsra.pMOInformmedla.ro

Deva - Agenții economici 
din județ au obligația ca in 
această perioadă să în
tocmească fișele fiscale ale 
angnjaților și bilanțul con
tabil pe anul 2004.

Progri nformatice oare 
permit elaborarea scestpr docu
mente w află dejetii organete fi
nanciare. S
Bilanțul contabil 

^Firmele, oare -aplică Regle
mentările contabile armonizate

cu directivele CEE și cu stan
dardele internaționale de con
tabilitate vor depune situațiile 
financiare pe 2004, până la finele 
lUnii mai, iar cele care utilizează 
reglementările contabile sim
plificate, armonizate cu direc
tivele europene, inclusiv mi- 
croîntreprinderile, în termen de 
120 de zile de la încheierea 
exercițiului fiMnnniarAgeiii economici, care ala 
c til In nu au desfășurat ac
tivitate, vor depune o declarație 
în acest sena, până la finele lu
nii februarie. Bilanțurile can
tabile anuale se vor depune fie

la D.G.F.P. Hunedoara-Deva 
(contribuabilii mari și per
soanele juridice de pe raza teri
torială a A.F.P. Hia), fie la ad
ministrațiile financiare (per
soanele juridice arondate la 
acestea, altele decât cete 
menționate anterior), a declarat 
Mihaela Boldor, purtătorul de 
cuvânt al DGFP Hunedoara.

fiscale
Aceste documente, întocmite 

in 8 exemplare.trebuie depuse 
pe dischetă și in formă listată, 
până în 28 februarie, la admi- 
nistrațiile financiare in raza

cărora se află firmele. Un 
exemplar trebuie predat obliga
toriu salariatului. Angajațil au 
însă obligația să anunțe firma la 
care lucrează asupra faptului că 
beneficiază de alte* venituri, de 
deduceri (cele pentru reabi
litarea termică a locuinței, au 
asigurări pentru locuință, 
sănătate sau pensii private), pre
cum și numărul persoanelor pe 
care te au în întreținere. în baza 
aceBtor declarații pe propria 
răspundere, firmele nu vor re
gulariza fișele fiscale, aceasta in
trând în atribuțiile adminis
trațiilor financiare.

Medicii amenința cu greva

Concedieri
București (C.P.) - FMI a 

cerut disponibilizarea a 
6,500 de mineri, cu 1.400 
mai mult decât cifra care a 
fost înaintată până în 
prezent. Reprezentanții FMI 
au cerut date suplimentare 
referitoare la reactualizarea 
bugetelor și a modalităților 
de calcul aferente societă
ților aflate în subordinea 
Ministerului Economiei, 
precum și date legate de 
programul de privatizare.

-i

București (C.P.) ■ Federația 
Sanitas avertizează că angajați! 
din sistemul sanitar ar putea de
clanșa proteste, întrucât ordo
nanța privind majorarea salari
ilor a fost modificată, iar noile 
prevederi ar presupune venituri 
mai mici decât cete promise. 
Adrian Bîrea, vicepreședintele 
federației, a declarat că, prin Or
donanța de Urgență 115/2004, an- 
gajaților din sistemul sanitar le 
era garantat un salariu minim 
cel puțin egal cu cel mediu pe 
economie. Ordonanța a fost însă 
modificată, afirmă el, precizând

că noile prevederi. îi nemul
țumesc pe sindicaliști, surprinși 
de acest proiect de modificare. 
Aplicarea acestor noi prevederi 
duce - potrivit lui Bîrea - la 
micșorarea salariilor personalu
lui din medicina primară și de 
specialitate cu sume cuprinse în
tre 200.000 și 500.000 de lei. în 
aceste condiții, Consiliul Națio
nal al Federației Sanitas ar 
putea decide redeschiderea con
flictului de muncă, închis în 
noiembrie anul trecut, cu câte
va zile înainte de declanșarea 
grevei generale.

Nașii serviciilor bancare
Deva (C.P.) - Numele pro

duselor bancare este primul 
act public, acesta funcționând 
ca un „aspirator” pentru vi
itorii clienți. Avem parte fie 
de denumiri identice, fie: de 
nume oare stârnesc Ilaritate 
ori de denumiri originate. Din 
păcate, există produse sau ser
vicii din portofoliul băncilor 
care poartă același nume, de 
parcă nașii de botez s-ar fi 
aflat în pană de imaginație: 
A intaj, Invest, Expert. Unele 
bănci au reușit să-și boteze

produsele și serviciile într-un 
mod original, fapt ce a dat 
roade.

Multe dintre acestea s-au 
impus pe piață și datorita im
pactului asigurat de Un nume 
de referință: Maxicont (cont 
de economii), Pachetul 10 
(produse și servicii bancare 
pentru studenți), Flexicredit 
(credit pentru nevoi personale 
nenominalizate) Ecocredit 
(credit pentru locuințe com
binat cu un depozit bancar), 
Kidcont (depozit pentru copii).

, . ’>•<.

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

Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data die 31 Ianuarie 2005
Valuta
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0 Bturnffioarea ocupațiilor Sin mediul 
rural a făcut ca O.J.C.A. să ofere cur
suri efe calificare Tn meserii din dome
niul Industriei alimentare, cum sunt cea 
de morar, brutar, patiser, lucrător la fa
bricarea uleiurilo vegetale, dar și disti- 
lator de rachiuri naturale. (L.L.)

•
0 Birourile de Consiliere pentru Cetă
țeni, finanțate prin Programul PHARE ai 
Uniunii Europene oferă informare și con
siliere Tn 12 domenii prioritare, precum 
asistența socială, protecția consuma
torului, drepturi și obligații civile. (L.L.)

0 h această perioadă, OJ.C.A. Hune

doara are în vedere începerea 
desfășurării a două cursuri. In Hațeg se 
va desfășura cursul pentru crescătorii de 
păsări, iar la Orăștie un curs pentru 
agricultori. (L.L.)

2 februarie - Șiretenia

irea .'venturii”

Tinerele speranțe ale Romosului

Februarie - reușita întregii producții

Cartofi/kg
10000Morcovi/leg.

Lapte/I

Mandarine/kg
Mere/kg
Clemențlne/kg
Portocele/kg
Ananas/buc 1QQ000

Cel mai important aspect al 
acestor cursuri, pe lângă faptul 
că sunt oferite în mod gratuit, 
este că acum, în perioada de 
preaderare și după aderarea Ia 
Uniunea Europeană, toți cei ce

română, majoritatea se vor în
drepta spre licee teoretice și 
sportive. Cea mai mare satis
facție a unui profesor este să-și 
vadă propriii elevi, peste ani, oa
meni de bază ai societății. Copi
ii sunt conștienți de importanța 
școlii și de faptul că doar fiind 
silitori și învățând cât mai bine

12500 -15000

30000 - 37000

fel sau altul activitatea depusă 
în domeniul agriculturii. Ofi
ciul de Consultanță oferă cur
suri ir auro aiul igricol și în 
domeniul industriei alimentare. 
Cererile de înscriere pot fi în
mânate și specialistului de Ia 
Centrul Local de Consultanță 
Agricolă care își desfășoară Ac
tivitatea pe raza în care se află 
domiciliul solicitantului.

12000 - 54000

8000 - 14000

19000 - 38000

25000 - 37000

Loredana Leah
EMAIL loredana. leahQinformtnedia.ro

__________

tte Consultanță

în Romos, mândria școlii și 
implicit și a localității sunt copi
ii. Cei mai frumoși și silitori 
copii supt elevii clasei a VDI-a 
A, ai căror diriginte, Nicolae 
Cătăniciu, e convins că toți vor 
ajunge oameni de care se va mai 
auzi vorbind. Chiar dacă diri
gintele este profesor de limba

Brânză,de vacl/buc. 25000 - 30000

Deva (L.L.) - Atât în micile 
gospodării cât și In fermele și 
unitățile specializate, principala 
activitate de început trebuie să 
o constituie stabilirea unui pro
gram de producție în funcție de 
cerere și ofertă, de specializare, 
de tradiție și de dotarea tehnico 
- materială a fiecăruia. Princi
palele activități în această pe
rioadă pentru culturile de 
legume de câmp constau în 
procurarea semințelor, a în
grășămintelor chimice și pesti- 
cidelor necesare pentru înfî- 

ițar i -.ultiuilor. jn cazul uti
lizării de răsadnițe biologice 
calde, se Începe pregătirea Liber”, Str. 22 Decembrie, nr. 37 
gunoiului de grajd pentru pa- A, Deva, pentru Loredana Leah

timă (15.01. - 05.02.) pentru 
semănatul verzei și a conopidei 
timpurii. Se seamănă 250 - 300 g 
sămânță pentru un hectar <ie 
cultură, asigurându-se astfel 
60000 - 65000 fire răsad. Semă
natul se face în rânduri echidis
tante (5-6 cm) pe teren marcat 
cu rama - grătar. Urmează efec
tuarea lucrărilor de îngrijire la 
semănăturile efectuate și verifi
carea stării de vegetație a cul
turilor înființate în toamnă.

vor reuși să atingă țelurile pe 
care și le-au propus. Nimeni nu 
învață pentru că este obligat sau 
pentru a le face pe plac părin
ților ci pentru a-și realiza în 
viață propriul țeL „Sper ca peste O' 
câțiva ani acești copii să fie 
mândria localității”, spune di
rigintele clasei.

Deva (L.L.) ■ Stretenia - numele slavon 
al întâmpinării Domnului, o are ca per
sonaj principal pe Fecioara Maria, care 
■ săvârșește în această zi 

consacrarea prunoului Iis- 
us. Există o serie de le
gende, în care locul Fe
cioarei Maria este luat de 
o enigțnatică Stretenia, o 
femeie rea, deosebit de

Icoana periculoasă, care este
Fecioarei ofensată de Trifon. Pe

deapsa pe care i-o dă ea 
bărbatului nesocotit este deosebit de grea 
și turmele acestuia sunt mâncate de lupi. 
Caracterul puternic demonic al sărbătorii 
este surprins și de tradițiile care înre
gistrează schimbările meteorologice. Se 
ține ca sărbătoare apă-rătoare de rele: ea 
ferește oamenii de lupi, de înec și de foc. 
Este prin tradiție ziua când se întâlnesc 
iarna cu primăvara și când, cu ajutorul 
ursului, care iese din bârlog, se pot face 
previziuni meteorologice, îi "P- ‘ ?i re 
loc târcolitul viilor, ocol ritual al viei, 
străvechi obicei de început de an viticol. 
Proprietarii viei îndeplinesc ritualul, se 
cinstesc și se întorc acasă cu multă 
veselie. Se spune că, dacă o apă este 
dezghețată, Stretenia se mânie și o 
îngheață. Dacă apa este deja înghețată, ea 
o va dezgheța. Dacă pământul este acope
rit cu zăpadă, atunci va ninge și va fi ger. 
Dacă .este zăpadă, începând de la Strete- 
nie vremea va începe să se încălzească. 
Dacă în această zi va fi cald, este semn 
că vara va fi călduroasă și îmbelșugată; în 
schimb, dacă va fi frig sau viscol, vara 
va fi friguroasă și neroditoare.

1 J1

leahQinformtnedia.ro
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[ȚI Jucătoarea americană Serena 
Williams a câștigat finala la Australian 
Open, primul turneu de Grand Slam al 
anului. Williams, cap de serie numărul 
șapte, a învins-o în finală, cu scorul de 
2-6, 6-3, 6-0, pe compatrioata sa, Lind
say Davenport, cap de serie numărul 
unu. în urma acestei victorii, Wililiams 

a urcat pe poziția a doua în clasamen
tul mondial. (C.M.) Atacurile Reminului s-au lovit de un zid defensiv bine organizat.

Marinescu, portarul Oțelului, cea mai 
bună Jucătoare de pe teren.

„Boala ratărilor” la Cetate
Baia Mare (C.M.) - Planurile președin

telui clubului Cetate, Marian Muntean, de 
a obține două puncte în deplasarea de la 
Baia Mare au fost departe de realitatea din 
teren, Selmont impunându-se, ieri, la șase 
goluri diferență: 24-18. „Jucătoarele au 
păcătuit printr-o stare emoțională excesivă, 
nereușind să se concentreze aproape deloc 
și să aplice indicațiile tactice și schemele 
pregătite la antrenament. Astfel, pe par
cursul meciului s-au irosit cel puțin 18 
situații de singur cu portarul care dacă ar 
fi fost fructificate ne ar fî adus o victorie 
clară. în repriza secundă ne-am apropiat 
la patru goluri diferență, dar s-a ratat o 
aruncare de la șapte metri și echipa a căzut 
psihic. în plus, arbitrajul a fost total îm
potriva noastră”, explica antrenorul Marcel 
Șerban, cauzele înfrângerii echipei devene.

La trecutu-i mare, penibil prezent
U. Remin s-a făcut de râs contra fostului său antrenor Bădulescu

-OfE&Bu

• Categoria 1993-1994
50 m fluture feminin: 1. Andreea Klapnic; 2. An- 

. dreea Chesoan; 3. Genifer Mihai; masculin: 1. Cris
tian Rizan; 2. Alexandru Ancuța; 3. Răzvan 
Moldovean
50 m spate feminin: 1. Genifer Mihai; 2. Lorena 
Florescu; 3. Andreea Klapnic; masculin: 1. Alexan- 

| dru Ancuța: 2. Daniel Scurtu: 3. Cristian Rizan
50 m bras feminin: 1. Lorena Florescu; 2. Andreea 
Chesoan; 3. Andreea Klapnic; masculin: 1. Crist- 
ian Rizan; 2. Alexandru Ancuța; 3. Anton Biru 
50 m liber feminin: 1. Andreea Klapnic; 2. Genifer 

1 Mihai; 3. Andreea Chesoan; masculin: 1. Cristian
Rizan; 2. Alexandru Ancuța; 3. Daniel Scurtu

- • Categoria 1995 - 1996
I 50 m fluture feminin: 1. Adelina Buzdugan; 2. Cristi

na Sfetcu; 3. Aniko Csiki; masculin: 1. Andrei Bu- 
dai; 2. Alexandru Bădeațâ; 3. Bogdan Cadar

I 50 m spate feminin: 1. Cristina Sfetcu; 2. Adelina
Buzdugan; 3. Georgiana Talicosu; masculin: 1. Bog- 

an Cadar; 2. Andrei Budai; 3. Ricardo Țurcanu 
1 jO m time feminin: 1. Adelina Buzdugan; 2. Cristi- 
; na Sfetcu ; 3. Aniko Csiki; masculin: 1. Andrei Bu- 
1 dai; 2. Călin Zăvoianu; 3. Albert Feher

50 m liber feminin: 1. Cristina Sfetcu; 2. Adelina 
Buzdugan; 3. Aniko Csiki; masculin: 1. Andrei Bu
dai; 2. Cosmin Lazăr; 3. Ricardo Țurcanu

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

Deva - Tânăra echipă a U. 
Remin s-a făcut de râs la 
primul meci din 2005 în fața 
propriilor suporteri, 
nereușind decât o remiză 
chinuită cu Oțelul Galați, 
rezultat care „aruncă” for
mația deveană în zona 
nisipurilor mișcătoare din 
subsolul clasamentului.

Elevele antrenoarei Maria Tu
dora au început curajos partida, 
conducând la trei goluri dife
rență, după primele șapte minute, 
dar apoi lipsa de experiență și 
ratarea a trei aruncări de la șapte 
metri consecutive le-au permis 
oaspetelor să echilibreze jocul. 
Mai mult, excelent coordonate de

pe margine de experimentatul 
tehnician Cornel Bădulescu, care 
a cucerit „Challenge Cup” cu U. 
Remin în 2002, gălățencele au 
reușit să conducă la pauză la do
uă goluri diferență.
«..... .. ..................

Mi-a fost greu să fiu aici, 
în sala din Deva, și să Joc 

împotriva Reminului 
Cornel BăDULESCu

ANTRENOR OȚELUL GALAȚI

Cu excepția primelor patru mi
nute în care Remin a marcat de 
trei ori consecutiv, repriza se
cundă a însemnat o evoluție ru
șinoasă pentru elevele antrenoa
rei Maria Tudora.

Devencele au fost penibile în 
ofensivă, nereușind să înscrie 
nici când au avut superioritate de

2-3 jucătoare, au continuat seria 
ratărilor de la șapte metri și s- 
au dovedit ușor de depășit în 
apărare. Oțelul a avut inițiativa, 
grație unui joc sigur și bine or
ganizat, dar a scăpat victoria pe 
seama deciziilor eronate ale ar
bitrilor.

„Rezultatul nu ajută nici o 
echipă în lupta pentru evitarea 
retrogradării. Am avut meciul în 
mână, dar deciziile arbitrilor au 
influențat decisiv rezultatul, eli
minarea definitivă a două dintre 
cele mai importante jucătoare ale 
noastre contând enorm în econo
mia partidei. Mi-a fost greu să fiu 
aici, în sala din Deva, și să joc 
împotriva Reminului”, comenta, 
după meci, Cornel Bădulescu, 
antrenorul Oțelului, care a reușit 
cea mai bună performanță din is
toria clubului U. Remin.

Sala Sporturilor Deva; Spectatori 
- 500; _______________
Evoluția scorului: 4-1 (min.7); 5- 
5 (min.14); 10-9 (min. 25); 10- 
12 (min. 30); 13-12 (min. 34); 14- 
17 (min. 44); 18 - 18 (min. 53); 
19-20 (min. 57); 20-20 (min. 60).
U. Remin: Smedescu - 8 inter
venții reușite; lalomițeanu și 
Boronschi - câte 2 intervenții; 
Geană - 7; Ivan - 5; Dobca și 
Tătăran - câte 3; Chiriiă și Aia- 
coboaie - câte 1; Bîra, Răducanu, 
Vădlneanu, Hențiu. Antrenoare: 
Mariana Tudora.
Oțelul: Marinescu - 16 intevenții 
reușite; Bocâneală - 2 intervenții; 
Cioarec - 5; Tîmaru și Toma - câte 
4; lacob și Curtean - câte 3; Druțu 
- 1. Antrenor - Cornel Bădules
cu.___________ ____
Eliminări: Tătăran - 37; Hențiu - 
55; Geană - 40, 57 și 60 / la
cob - 24, 38, 50, Timaru - 25, 
32, 38, Curtean - 38._________
Arbitraj penibil: Sorin Dinu - Clin 
Din (ambii București).

Parada viitorului natației din județ
„Cupa de iarnă” a adus în prim-plan înotători talentați care visează să ajungă campioni
ClPRIAN MARINUT
E-MAIL: ciprian.marinut@informmedia.ro

Hunedoara - Peste 50 de 
sportivi de la CSS Hune
doara și CS „Delfinul” Hune
doara au participat, 
sâmbătă, la ediția 2005 a 
concursului de înot „Cupa de 
iarnă”, găzduit de bazinul 
din Hunedoara.

Prima competiție organizată 
în acest an de Direcția pentru 
Sport a Județului a etalat un re
al potențial al școlii de înot 
hunedorene de la care așteptăm 
în viitorul cât mai apropiat să 
ne ofere și campioni.

întrecerea s-a disputat la două 
categorii de vârstă, 8-9 ani și 10- 
11 ani, separat la masculin și 
feminin. Concurență mai mare a 
fost în întrecerea băieților unde, 
la ambele categorii de vârstă, la 
toate probele, au fost câte trei 
serii de șase înotători, în vreme 
ce în concursul fetelor au fost 
maximum două serii. Cu deter
minarea specifică vârstei, par- 
ticipanții au încercat să demon
streze antrenorilor - Zeno Giu- 
rasa, Anca Băjan și Daniela Ve- 
reș - și părinților, prezenți în tri
bune, că au stofă de campioni. 
Cel mai bine au reușit Cristian 
Rizan, câștigător a trei din cele 
patru probe la care a participat,

și Cristina Sfetcu, Adelina Buz
dugan și Andreea Klapnic care s- 
au impus în câte două curse. 
Timpii realizați nu au fost groza
vi, dar în opinia antrenorilor și 
reprezentanților DSJ Hunedoara 
este foarte probabil ca dintre cei 
care au concurat la această com
petiție să apară viitori campioni. 
„Cluburile hunedorene dispun de 
antrenori de specialitate cu mare 
experiență, de o bază de selecție 
bună, iar în urma investițiilor 
făcute la bazinul din Hunedoara 
și condițiile de antrenament sunt 
optime. DSJ a pregătit un calen
dar competițional bogat, în acest 
an fiind prevăzute nu mai puțin 
de șase concursuri: Cupa de

iarnă, Cupa Mărțișorului, Cupa 
1 Iunie, Cupa Speranțelor, Cupa 
Hunedoara și un concurs de se
lecție. Rămâne doar ca sportivii 
talentați să aibă seriozitate și 
continuitate în pregătire și cu 
siguranță că natația hunedo- 
reană va ieși din anonimat și vor 
apărea și medalii la concursurile 
naționale și internaționale”, afir
ma Ica Buciuman, inspector de 
specialitate în cadrul DSJ Hune
doara. „Lucrăm de 2-3 ani cu o 
generație talentată care visează 
la performanță și cred că în scurt 
timp vom avea și succese la con
cursurile importante”, preciza 
Daniela Vereș, antrenoare la CSS 
Delfinul.

Viteza de reacție la start poate aduce secunde prețioase. Eforturile și ambiția participanțllor de a învinge au fost maxime.

Câștigătoarele cursei de 50 m fluture (ctg. 93-94), premiate de 
Inspectorul DSJ, Ica Buciuman.

Ocupanțll primelor locuri în proba de 50 m liber 
categoria 93-94.

Primele clasate în proba de 50 m liber (ctg. 95-96), premiate de 
fosta gimnastă Oana Petrovschl.

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
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Ultim omagiu pentru Toni Alexe
Tricoul cu numărul 9 al baschetbalistului a fost retras

tul s*i, «ceste urmând si semneze un 
contract p» un an ți jumătate cu grupa*

șeze nimic fostului tehnician al 
formației italiene, Fabio Capello, 
care nu l-a folosit foarte des. 
„Mi-ar plăcea să rămîn pentru 
totdeauna la AS Roma, nu mi-e 
fiică de nimic, nici chiar de re
venirea lui Chivu”, a spus fun
dașul echipei italiene. Interna
ționalul român ar putea reveni 
pe teren In luna februarie, după 
o mai veche accidentare.

Antrenorul lui Real le-a interzis lui Beckham; Zidane și Raul să joace într-un film (F
multă §i profesionalism”, a pre
cizat sursa citată de publicația 
britanică.

Pelicula ii are ca protagoniști 
pe Anns Erie și Kuno Becker, 
acesta din urmă jucând rolul 
unui fotbalist din Los Angeles 
cure ajunge să joace la New
castle United și Real Madrid. 
Compania Milkshake m din 
Los Angeles, intenționează să 

Uzeze o trilogie despre fotbal, 
acțiunea uit: lui dintre aceste 
filme urmând să se desfășoare In 
timpul Cupei Mondiale din 2006. 
Producătorii doresc ca în tri
logie să joace și Wayne Rooney, 
Kieron Dyer, Alan Shearer și Pa
trick Kluivert.

ms
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Farcaș VM

Primii elevi din programul Step by step
Ne-au vizitat la redacție, curioși să știe cum se realizează pas cu pas ziarul “Cuvântul liber”

Inv. Cfindea Margareta

Inv. Toader Ionela

Viorica Roman
EMAIL: viorica.n>mati@infc>mrimechB,ro

Deva - Clasa a IV-a, 
prima generație Step by 
step, de la Școala „A. 
Șaguna” Deva, ne-a vi
zitat vineri Ia redacție, 
împreună eu nvățătoarele 
Margareta Cândea si 
Ionela Toader.

Despre alternativa Step by 
step, învățătoarele spun că 
este un model educațional 
care încurajează copiii să 
devină cetățeni activi, să 
aprecieze valorile intr-un 
mod democratic.

„Elevii din aceste clase 
sunt stimulați să formuleze 
și să exprime opinii, sunt cu
rioși, pun mereu întrebări, 
susțin discuții”.

Modul dez inhibat în care 
s-au comportat, multitudinea 
de întrebări despre ziar și 
munca de ziarist le susțin 
aprecierile.

După ce au văzut 
condițiile în care lucrează cei 
ce realizează ziarul și și-au 
făcut o imagine despre pro
fesia de ziarist, foarte mulți 
dintre tinerii noștri oaspeți 
și-au exprimat intenția de a 
fi jurnaliști.

Concomitent au dorit să 
afle și cititorii ziarului ce 
înseamnă pentru ei progra
mul Step by step.

Pentru unii reprezintă un 
pas in viață, o a doua fami- 
lie/casă. pentru alții priete
nie, înțelepciune sau mân

drie: pe unii îi face să se 
sânta speciali ât deștepți, 
în timp ce alții cred că asta 
e adevărata școală/învă- 
țătură, in care se învață lu
cruri interesante, fără stres.

Declarațiile copiilor justi

Elevii clasei a IV-a Step by «top, Școala „A. Șaguna” Deva, In vîzttă la redacție. (Fotografii de Traian Mânu)

fică aprecierea dăscălițelor 
lor, care consideră că după 
4 ani ei au atins „statutul de 
gânditor creator într-o lume 
interdependentă.” Ei âu stu
diat după aceeași programă, 
dar cu tehnici diferite, care 

i-au ajutat să rezolve situații 
problemă, să devină buni in
terlocutori, organizatori, 
adevărați parteneri și pri
eteni de nădejde-Prezența la 
clasă a două învățătoare i-a 
avantajat în explorarea

domeniilor care-i interesează. 
Iar alternativa Step by step, 
orientată spre necesitățile 
copilului, i-a transformat în 
mici cercetători și colabora
tori, în indivizi c,e nu prea 
știu ce înseamnă stresul.
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Arc 234, af. 1989, 8 locuri, motor de 
Brașov, stare foarte bună.
Preț 79 mii. lei.
Tel. 0726/761478.

' NtaM Patrol, af. 1984, diesel, ser
vo, 4X4. Preț 5.500 euro, negociabil.

i Tel. 0744/865574.

Ford Mondeo, af. 2001, albastru, 
full-option, consum 5%.
Preț fix 9.400 euro.
Fel. 0744/799121.

Ford Focus Sedan, af. 2001 
lull-electric, servo, ABS.
Preț 9.400 euro, negociabil.
Tel. 0721/707741.

Volvo 340, af. 1987, economizer, mo
tor Renault, benzină.
Preț 65 mii. lei.
Tel. 0722 '794788; 0254/225578.

Dada 1310 Li, af 2000, alarmă, 
geamuri ionizate, pe injecție.
Preț 105 mii. lei.
Tel. 0723/270348.

Fora FOCUS, af. 2001, full-option.
Preț 8.300 euro, negociabil. 
Tel 0745/364948.

VWT4, af. 1992, diesel, motor nou. 
Preț 6.700 euro.
Tel. 0744/504390.

Dada 1310 Li, af. 2003, unic 
proprietar, RAR 2006, GAS, 12.000 
km reali. Preț 140 mii. lei, negociabil. 
Tel. 0722/310424.

Dada 1400, af. 1993.
Preț negociabil. 
Tel. 07.44/267874.

Audi B4, af. 1994, diesel, ull-optior 
Preț 7.400 euro negociabil. .
Tel. 0742/211454.

Dada 1310 TLX, af. 1990, unic 
proprietar, 5 trepte, BAR 2006. 
Preț 46 mii. lei.
Tel. 0722/310424.

Dada Break, af. 1997.
Preț 78 mii. lei.
Tel. 0740/163312.

BMW 324, af. 1986, diesel.
Preț 3.300 euro, negociabil 
Tel. 0745/081286.

Dada 1310, af. 1988, 5 trepte, unic 
proprietar. Preț 39 mii. lei.
Tel. 0724/538495.

VW Golf III, af. 1994, benzină, 
alarmă, închidere centralizată. 
Preț 5.350 eiro, negociabil. 
Tel. 0740/307389.

!S.-

prin 

mwraai. ras.

care vă oferă:
-Rețele de apă și canalizare.
-Instalații intertearede flaze naturale. .../
■Rețete de temteflcare.
-Montare/instatere, HF și service.VTP pentru centrate termicei 
-Revizii și spălări chimire la centrale termire.
-Instalații sanitare și deîncăldni centrală. ■ 
-Instalații de ventilare și dlmatteare. ■ - -
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felicitări (6“)

M^ÎMr^lo^MhStă. bunteU Aurel ți Auria* 
Ana îl doresc vieți fericită șl 4a mutți «ni".

' nul jp. 2 camere (03)
^HwMMMMicwiere, pater, bun pentru 

priwnre, Stfi Scărișoara, 600 miltoane lei, 
negoctaN.nl 226651
•iMwXmA Dam», Str. MteeruM, bl 28, 
ep. 45. 1. preț negodebiL TH. O72VUBQ&

Cumpăr ap.2 camere (04)

• wgroașatertmt2umtra,atijlntorm»dtar. 
centrali, stare foarte buni, plata pe loc. Tel 
231706.

V.ind ap. ' camere (05)
• M^MMl 3 cftnwt decomandat, etaj inter- 
medlar, amenajat, nni ultracentrali, centrali 
termici, termopane, 90 mp, preț 4LOOO auro. Tel. 
0721/708708.
• «M tptrtMMt 3 camere Hațeg, str. T. 
VMMrescu bl 13, ap. 50, eța| 4, floatcu toate 
raaMțne ncosâre, preț negodsN. Tel. <71764 
dipt orală

Vând c.ise, vile (13)

• aM cart m Dm sau schimb cu apartament 
2 • 3 camere, etaj 1, toni centrata. Tel. 
0254/215795.
o «M iM 5 camere, mansardă garaj, curte și 
griânt mare, toate dotările necesare, In tona 
Căkigireni. Tal 0720/211422.

V.iîld t ,IM’ (ie v.iC.U’t.i (15)
• ort* wontiL construct 2002, (HP+5. 
stațiunea montana strata, 7 amare decora» 
date, 3 ML 3 wcjc MO mo, toate. «niMțlie, 
tacffltiO HG 1307/2004. Tel Ora/320896.
• «MMkmt lemn, cu tanfețte, 1600mp, cu 
livadă dkpomlfrucOwiîcemere, mansardi, 
poiUO mWoane tel regâteN, «NI Untștttâ. 
TeLonvnim

• vM Deda Super Nova, dlmăaf august 2002, 
preț negociabil. Tel. 0721/974276.

Auto străine (37)
1978, RAR 

«uranego

Camioane, remorci (39)

• vM auteoteM cu meara 8 + 5 tone, ntin- 
mairicutat, preț negociabil. Tel. 0722/772477.

Mobilier si interioare (47)
evM ceapa extensibil cu todL 2 fotoKl fixe, 
birou furnir cireș, masi sufragerie 12 persoane, 
servante, masi bucitirie ♦ 4 taburețl etc. Tel 
218084,0742/939993,0724/643045.
• «M danalter vechi, deosebii ficus ramificat 
butelii rusești duble Tel. 222002.
• vind urgent canapea extensibili șl mobili de 
tineret prețuri convenabile. Tel 22TC10,213244, 
0741/154394.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• nciMM CMMrciN* antene de 
satelit digitale, preț Incepind de la 63 
milioane lei, recepțloneazt pini la 26 
programe românești 500 programe Striina, 
un an garanție, tari abonament 
Deplasarea șl i m gratuită. TeL 
0723/481776,0745/840474

(mbracaminteancalțaminte 
articole sport (52)

• pata! al bocanci din piele, noi cazan fabricat 
rachiu, uslșl ferestre cu stldi, țuici, anteni 
parabolicii IUI M. >176.

Plante si animale, 
agroahmentare (57)

o etectuea taMport marți Deva-TMșoara, 
preț negociabil, în funcție «ta geutate șl volum, 
maximum 0,6 tone. Tel. 0740/420521.
o etatea kaapert marfă local șl Interurban 
cu autoutilitară de 33 tone utIL Duba este 
prevâzutâși cu stendere pentru confecții L 600,1 
24Q. hZ3Q Tei. 229611,0740/953297.
o «mut mDSer din PM, bucătării. sufragerii 
dormitoare, birouri, etcTel 0254/213459

«■ta teste» constructor, nostru sau 
tehnician pentru lucrări de construcții In 
jud. Hunedoara. Relații la tel. 0742/376712.

Consiliul de Administrație 
al SC REAL 2003 SA Deva

J20/1295/2003, CUI, R1709788 
convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A

ACȚIONARILOR, în data de 28.02.2005. la ora 1O.OO. la sediul 
societății din Deva, b-dul Decebal, bl.8, parter, cu următoarea 

ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea efectuării unor lucrări de reparații de construcție a 

canalizării la .Hote! Bistrița" din localitatea Eforie Sud.
2. Aprobarea efectuării unor lucrări de reparații și modernizări la 

Brutăria și Moara din localitatea Petroșani, Str. Oltului, nr.l.
3. Aprobarea casării unui autoturism Dacia 1304 PICK-UP E, fabricat în 

anul 1996, cu numărul de înmatriculare AR-02-WD.
4. Înlocuirea din funcție a unui cenzor.
5. Alegerea unui nou cenzor.
6. Diverse.
In cazul în care nu se întrunește cvorumul stabilit de Actul constitutiv, 

A.G.E.A. se va desfășura în data de 01.03.2005, în același loc și la aceeași 
oră.

La A.G.E.A. pot participa toți acționarii existenți la 31.01.2005, personal 
sau prin acționari, în baza unei procuri speciale.

Informații suplimentare la sediul societății sau la telefonul 
0254/232.229.

Comemorări (76)

t
 Astăzi, 31 ianuarie 2005, se împlinesc 4 ani de când 
un suflet minunat și nobil a plecat dintre noi, lăsând 
durere și singurătate in sufletele noastre. Cu inimile 
sfâșiate de durere te plângem mereu dragul nostru soț, tatii, 

fiu și frate
MĂLĂEȘTEAN ROMULUS

din Sânpetru. Nu te vom uita niciodată.
Sofia, copiii, DrațlL

OFERTA LOCURI DE MUNCĂ
SCHDROCONSTRUqUUSlKUHalaRM 

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

până la 35 de ani, pentru Șantier 1 Baraj ■ Gura Apel.

'/ salarizarea se face la rețeaua mine subteran, tn funcție de 
L - pregătirea profesională și aptitudini;
l îRMWpk /se acordă: spor de condiții grele 15%, spor de vechime 

de ***** L 5-25% aferent vechimii Tn munci, concediu de odihnă 
, 1 suplimentar pentru lucru în subteran 6 zlle/an, o masă

P ' gratultă/zl șl cazare în colonia Baraj;
1 / angajațli beneficiază de grupa de muncă pentru 

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

’ lucrătoare șl una liberă.
/ se asigură transport gratuit pe ruta Baraj • Hațeg.

Relații la telefoanele 777.746 sau 777.061 Intlll.

Vim', nat onu te (!“)

I îmi terenuri (21;

• anrapre <n Deva, spațiu comercial
ultraortra^mătepreartameMifatasediu 
firmă Tel 0722/320084

Auto romanești (36)
• MadaOMatam Dacia Super Nova Clime. af 
2003, afc. eterni. închidere centralizai cu tete- 
comandă cutie vitezi și motor Renault Clio, 
rediocasetofon. 21.000 km. negociabil. Tel. 
070/374674

• vMM^grtoțlSKrotfilWttt*
07MW02S

Instrumente muzicale (60)
• rita ptaa Zapka Sohn Wien Jahare 1842, cu 
coadă, corzi încrucișate, placi bronz, stare 
Impecabili. Relații tel. 0744/889956,611146 dupi 
ora 20.

Altele (61)

•teta dartaRori porumb șl 5 ol gestante. 
Retațfl tatei. 0254/282664 '
• «Ml gmd de beton ta comandă, asigur trans
port șl montat Tel 0723/559753.

Prestări servicii (72)

• tedvt tecrtri de zugriMl vopsitorii 
parchet laminat faianță, gresta,1Hsa|e inte
rioare șl exterioare. Tel 2224SL

' WURTH ROMANIA 
așmctalzata in oomercteltewe* da organe de etemblerv, scule menuete, 

eteoMoe, pneumefioe, produse ohlmtoe pentru montaj ai «lansare.
enoa/eeTU.' 1

REPREZENTANT! COMERCIALI
in orașul DEVA

Condiții de angajare
• poaeaor carnet de conducere categorie B
• ounoelime tehnice minime

*e afara posibilitatea construirii unei cartere de succes In cadrul unul grup 
International, prin cursuri de Inițiere ei perfecționare In domeniul vânzărilor.

TTImited CV-ui tfvs. la fax: 031-3328»»; O31-23333B2; 021-232M12 
penaJatatedeJ0februarario2005;i>>^>

la numărul <ia talafcnInformații 
•125*407134.

tn ziua de ÎS februarie 200S, ora 12.00, va avea loc 
Adunarea Generală a mezebrilor Filialei Hunedoara a 
Corpului Experțllor ContabMși Contabililor Autorizați din 
România, cu următoarea ordine de zi:
1. Raportul ConalHuhii filialei privind activitatea 4oMș«raU 
in anul trecut, execuția bugetului de venituri și cădit nitH la 
31 decembrie 2004, Raportul Comisiei de dlsclpltaă privind 
activitatea desfășurată in anul 2004, Raportul cenzorului 
asupra situației financiare a filiaM la 31 deeuflabrie 2004.
2. Aprobarea Programelor de activitate pentru anul 2005 și 
anul 2006.
3. Aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 
2005 și 2006, potrivit Normelor stabilite de Conferința 
Nsțiianili
ȘteâdiBța va avea loc la sala mică a Casei de Cultură Deva.

sc GULER srl
COffi Imex

AMoaiwi. CV-urile se vor depune la secretariatul 
firmei din Deva, depozit zona Gării.

-IMtfrar Telefax 0254-213141,219751.
■lflarar Lipsa consumului de alcool prezintă
-3 zMari-falanțari - un avantaj!

4 maaoMori aacMfieațl Rugăm seriozitate maximă.

EVIDENTIAZĂ-TE!
r

OFERTĂ LOCURI DE MUNCĂ
*

vârste de până la 35 de ani.
^salarizarea se face la rețeaua construcții, în funcție de pregătirea profe

sională șl aptitudini.
/ M acordă spor de condiții grele 10%, spor de vechime 5-25% aferent 
vechimii în muncă și cazare in coloniile sucursalei.
Reliții ta telefoanele 0254/777.746 sau 0254/777.061 Intlll.

* parte a unei corporații internaționale mass-media ore deține 
NiyiMIII poziția de lider In publicarea de ziare și servicii Internet in 
VU iMfUțHi vestul Austriei, în nord-estul Unjpriei, cât și în județele Bihor, 

TjBCir Caraș-Severin, Hunedoara și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria

VÂNZĂTORI AMBULANȚI
Vrei să câștigi în 4 ore cât ai câștiga în 8 ore?

»--- -vonnțe.
• program de lucru între orele 6,00 -10,00;
• seriozitate;
• dinamism;

_• abilități de comunicare.
Oferim:
• salariu fix + comision;
• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr;
• un loc de muncă modem și sigur;
• echipament.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa: S.G. Cuvântul liber SA, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, sau ia tel. 211275. ______ _
Persoană de contact: 
Sorina Sârmai, tel. 0788/275878, 
e-mail: sorina.sarmai@infdrmmedia.ro

JURNAL

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

• chioșcul de tiare de Ungi 
IComtlm;
• chloțcul d* tiare din ttalla 
de autobuz Orizont- Micro 15,
• chioșcul da ziare de Ungi 
Galeriile de ArtA Forma.
• chioșcul de ziare de lângS 

j Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare Intersecția 
Zamfiretcu - B-dul DeoebaL

negoctaN.nl
mailto:sorina.sarmai@infdrmmedia.ro
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0 S-a atins din viată. Celebrul scriitor 
israelian Ephraim Kishon (80 ani), un 
supraviețuitor al Holocaustului, ale cărui 
opere au fost traduse în 37 de limbi, â 
decedat sâmbătă, în Elveția, în urma 
unul stop cardiac.
0 Membru onorific. Papa loan Paul al 
ll-lea a devenit, săptămâna trecută, 
membru onorific al Clubului Borussia 
Dortmund, informează site-ul UEFA.

Primează proiectele solo
Londra (MF) - Beyonce Knowles a 

sugerat că este posibil să nu-și mai reia 
colaborarea cu trupa Destiny's Child.

Knowles, care și-a construit o carieră 
solo de succes in ultimii ani, spune că cel 
mai recent album al trupei, „Destiny Ful
filled”, ar putea fi ultimul înregistrat îri 
această formulă. „Nu putem fi o trupă de 
fete și la 40 de ani”, a spus ea.

Beyonce a recunoscut de curând că ea 
și colegele ei, Kelly Rowland și Michelle 
Williams, mai mult au vorbit decât au 
muncit atunci când s-au întâlnit să în
registreze nord album.

Decorat do Putin
Moscova (MF) - Regizorul american 

Francis Ford Coppola, deținător a cinci 
premii Oșcar, a fost decorat sâmbătă cu 
Ordinul Vulturul de Aur de către preșe
dintele rus Vladimir Putin.

„Vă înmânez acest Vultur de Aur pen
tru cOntributi dumneavoastră la cine
matografia mondială”, a spus președintele 
rus. „înțeleg că premiile nu vă mai e- 
moționează așa de mult, de vreme ce ați 
primit atâtea (...) dar noi suntem încân
tați să vă avem la Moscova”, a glumit 
Putin.

Coppola l-a felicitat pe președinte pen
tru discursul pe care l-a pronunțat joi la 
Auschwitz, în memoria victimelor na
ziștilor. Regizorul i-a oferit un DVD cu cel 
mai recent film al fiicei sale, Sofia Cop
pola, „Rătăciți printre cuvinte”.

Câștigători la Sundance

Speciile amenințate, o urgența

nlnțată

donezieni, a fost ales cel mai 
buri documentar străin. Filmul 
franco-angolezo-portughez „The 
Hero”, al lui Zeze Gamboa, a fost 
declarat cel mai bun film străin 
la secțiunea dramă.

Acest festival a devenit un loc 
de întâlnire al producțiilor de 
cinema, atrăgând cinefili, criti
ci, dar mai ales producători de 
la Hollywood in căutarea 
tinerelor talente.

în cele două declarații, una a 
oamenilor de știință, iar alta a 
tuturor participantilor, se reco
mandă formarea unui grup de 
experți care să facă presiuni 
asupra guvernelor, conform mo
delului unui grup similar pentru 
protecția mediului, care func
ționează din 1998.

Participant» la conferință 
sugerează crearea unui mecan
ism internațional din «mbșvsă 
facă parte statele care au sem
nat Convenția pentru Biodiver- 
sitate în 1992 (188 de țări, cu ex
cepția Statelor Unite), dar și aso
ciații precum UICN (Uniunea 
Mondială pentru Natură), care 
publică „listele roșii” ale speci
ilor amenințate.

Cu toate acestea, conferința, 
organizată în afara Națiunilor 
Unite, nu poate conferi cadrul 
unor negocieri pentru lnfmțazfea 
unui asemenea mecanism.

Regizorul Ira Sachs (Foto: epa)

Filmul lui Ira Sachs, „Forty 
Shades of Blue”, a câștigat ma
rele premiu la secțiunea dramă, 
în timp ce „Why We Fight”, de 
Eugene Jarecki, a fost distins cu 
premiul pentru cel mai bun do
cumentar.

„America este un far pentru 
lume. Recunoașterea adusă aces
tui film care evocă motivele A- 
mericii de a intra în război este 
foarte importantă”, a spus Jarec
ki în cadrul ceremoniei.

Documentarul olandez „Shape 
of the Moon”, în regia lui Leo
nard Retel Helmrich, care evocă 
viața a trei generații de in-

Jackson, un star pe banca acuzaților
Selecția juraților în procesul vedetei va începe azi, la un tribuna] din California

Toate ingredientele, celebri
tate. bogăție și sex, sunt reunite 
pentru a face din acest proces 
un enorm eveniment mediatic 
urmărit de șute de jurnaliști din 
toată lumea.

Potrivit specialiștilor, rezul
tatul procesului va depinde de 
poziția pe care o va adopta 
acuzatorul, în vârstă de 15 ani,

(Foto: EPA)în fața celor 12 jurați, și de de
cizia judecătorului de a admite 
sau nu menționarea unor acu
zații similare împotriva lui 
Jackson din urmă cu peste zece 
ani.

Soarta Iul Jackson sa va afla în mâinile a 12 Jurați.

Cei 12 jurați vor fi selectați 
începând de azi, la un tribunal 
din. California. Selecția acestora, 
care ar putea dura trei sau pa

tru săptămâni, precede startul 
procesului propriu-zis, așteptat 
să dureze în jur de șase luni. 
Aproape patru mii de locuitori

lari vor depune jurământ, iar 
rezervele trebuie să rămână la 
dispoziția tribunalului în cazul 
în care un titular se îmbol
năvește sau este eliminat pentru 
conduită nepotrivită.

Regizorul anului 2004
Los Angeles (MF) ■ Sindicatul regizo

rilor americani (DGA) l-a desemnat, 
sâmbătă, pe Clint Eastwood (74 ani) ca 
fiind cel mai bun regizor al anului 2004.

Distincția i-a fost decernată regizoru
lui filmului „Million Dollar baby” în 
cadrul unui dineu de gală pe care Sindi
catul regizorilor americani l-a organizat 
la Beverly Hills. La ceremonie a partici
pat și Martin Scorsese, regizorul peliculei 
„The Aviator”, aflat și el pe lista celor 
cinci nominalizați la Oscar.

DGA este o prestigioasă asociație pro
fesională, șle cărei premii prefigurează 
adesea Câștigătorul Oscarului pentru cel 
mai bun regizor.

<amle Foxx dormea la an
Los Angeles (MF) - Jamie 

Foxx și Johnny Depp, doi din
tre actorii nominalizați la Oscar, 
nu s-au arătat foarte interesați 
de aceste celebre premii.

Jamie Foxx dormea în mo
mentul anunțării nominaliză
rilor și nu a aflat decât după ce 
s-a trezit că a fost nominalizat la 
două categorii: cel mai bun ac
tor („Ray”) și cel mai bun ac

tor în rol secundar („Collater
al”). „Managerii mei au sunat 
și m-au trezit”, a declarat ac
torul.

Johnny Depp, nominalizat la 
categoria cel mai bun actor pen
tru rolul din „Finding Never- 
lad”, spune că nu era prea ne
răbdător să se vadă pe lista 
nominalizărilor, pentru că nu 
voia să mai meargă la Oscaruri.

Actorul a fost nominalizat 
anul trecut. „în loc să m 
dese la ce se petrecea, mă 
trebam când și unde se 
ma, unde se poate bea ceva, c 
o să mai dureze și mă rugam i 
nu câștig eu. (...) Am fost feric 
că nu am câștigat. L-am apia 
dat pe fericitul câștigător și i-â 
mulțumit lui Dumnezeu că n-a 
fost eu”.


