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Vremea se va menține rece, izolat se 8Q Vor semnala ninsori slabe.

dimineața la prânz

Poluare cu _
Hoții de fier vechi au produs un accident ecologic la societatea „Ecosid” Hunedoara

rilor chimice de pe platforma 
siderurgică, ce este estimat’la 20 
de miliarde de lei. „Mai sunt 
necesare 160 d< miliarde de lei 
pentru desființarea instalațiilor 
de pe această platformă și, de 
asemenea, de încă 500 de mi
liarde de tei pentru ecologizarea 
terenului. Din fericire, suprafața 

______________________ ._____ afectată este mică, datorită solu- 
_ dea. asem enea poluări acciden- lui Înghețat reriiluurile nu s-au 

tale, societatea ECOSID a depus infiltrat mai repede în sol”, a 
un proiect de eliminare a deșeu- afirmat Georgetă Barabaș.

■ W

Frigul și lipsa căldurii au 
făcut ca apa din conductele 
blocului 7A să înghețe. Ca să 
poată să spele vasele și să-și

Deva (M.T.) - Aveți grijă pe 
cine primiți in casă, pentru că 
s-ar putea să rămâneți fără iani 
și bunuri în câteva secunde. în 
acest an au fost depuse la Poliția 
Deva 7 plângeri pentru furturi 
din locuințe. Diferite grupuri de 
femei, de etnie rromă intrau în 
locuințe sub pretextul că vor să 
cumpere sticle și borcane. Când 
proprietarul locuinței nu este 
atent, femeile acționează; Sus
trag tot ce este la vedere și ie 
valoare. Trei feme în locuințele 
cărora intraseră astfel de per
soane, ah foș tâlhărite. Una din

tre victime a fost păgubită cu 
suma de 11 nilioar e lei, cea de- 
a doua a fost „ușurată” de suma 
de 20 milioane lei, iar celei de-a 
treia i-a fost sustrasă suma de 

\700 de euro și 500 de dolari. Da
torită acestor evenimente, 
polițiștii vor să tragă un sem
nal de alarmă pentru cetățeni, 
pentru ea aceste evenimente ne
plăcute să. nu se mai întâmple. 
Chiar dacă vreți să vindeți bor
canele și sticlele de care nu mai 
aveți nevoie, nu primiți în casă 
pe cei care „prestează” astfel, de 
servicii.

Locuitorii din Colonia Petroșaniului
De®aQC.P.>j-;țymnea va 

continua să flii ffl astăzi 
foarte* rece, nț hwne însă, 
temperaturil^xor crește și 
va ninge. La finele acestei

INA JURCONE ___

E-MAJL: ina.jurcopt^intormmadla.ro

Petroșani - în cel mid 
sărac cartier dU municipiul

Hoațe la „drumul mare”

căldura, ceea ce se întâmplă in 
aceF bloc ține de cum se gos
podăresc singuri. însă problema 
cu apă curentă nu ne-a fost se
sizată. Cred că cel mai bine ar 
fi fost să fim noi primii 
âtiuhțâți, nu presa, pentru că tot 
noi le vom soluționa problema”, 
declară Carol Schreter, primarul 
municipiului Petroșani.

inter-

EJ Biroul Permanent Central al PNl a de
semnat, marți seara, noi membri în Con
siliul Național de Condi :ere al Alianței 
D.A., ca urmare a modificărilor la vârful 
partidului. Astfel, liberalii vor fi reprezen- 
tați în CNC, printre alții, și de vi
cepreședintele Dan Radu Rușanu, de
putat de Hunedoara. (D.f.)

Directei nou la silvicultură
Deva (V.N.) - Printr-o hotărâre a con

ducerii Regiei Naționale a Pădurilor \ 
Romsilva, începând de ieri, Direcția Sil-’ 
vică Deva are un nou director. Este vor
ba de inginerul Horea Stăncioiu, care l-a 
înlocuit în funcție pe loan Dăneasă. Noul 
șef al silvicultorilor hunedoreni a lucrat 
în cadrul instituției și este membru al 
PNL. Tot ieri, în funcția de inginer-șef al 

Deva a fost numit in
ginerul Doru Cristea.
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seara
• • • • • ••«•••• • • •••••'• • • • • • • • • • • • • • haela TăMAȘ _ 100 metri pătrați a fost afec-

Mu nHNaeiaw>aseirrfffimțnedia.H> tată de această substanță polu- 
---------- --------- ——-——— antă. In această zonă, ce 
Hunedoara - După ce Jioții aparține societății „Ecosid’ 

Hunedoara, gpnt amplasate mai 
multe rezervoare*  ce conțin sub
stanțe periculoase. Dacă în aces
te rezervoare s-ar produce fisuri, 
ar fi inevitabile problemele, atât 
pentru mediu cât șa pentru per
soanele aflate în preajma aces
tora. Stakî angajatfi- Ecusid” au 
descoperit scurgerea' de rezidu-

de fler vechi au furat, in 
noaptea de marți spre mier
curi, o vană de închidere a 
unui rezervor de gudroane 
acide, aflat pe platforma 
siderurgică, 50 t de gudron 
s-au scurs și infiltrat în sol.

O suprafață de aproximativ

uri de gudron, 50 de tone de gu
dron se infiltraseră In sol. Au 
reușit să sigileze acest rezervor. 
Până să termine de sigilat, la 
fața locului au ajuns și inspec
tori de la Agenția de Mediu și 
comisari de la Garda de Mediu, 
pentru a evalua impactul produs 
de aceste reziduuri asupra me
diului. Din cauză că se produc
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aNMMo BMtni oMriL Bugetul senato
rilor pe 2005 pentru închirierea de spa
tii, mobilier, garalo. precum $1 pentru 
prostirile de servicii do la birourile din 
teritoriu, va fi de 2,2 miliarde de lei, 
cu 800 de milioane mal mult decât în 
2004, se arați fotrun memorandum dis
cutat, miercuri, de conducerea Senatu
lui.

B EwtegB ae Maro. Filialele județene 
ale PNTCD vor tace propuneri de repri
miri fo partid a membrilor excluși sau 
de anutan a sancțiunilor pentru cel căro
ra li s-au aplicat asemenea măsuri, con
form unei decizii a conducerii țărăniști
lor. Propunerile vor fi .In spiritul moțiu
nii Cluhandu, prezentată la Congresul 
din august 2004*.

BRM idMWMlMn. le iți harghl- 
terri au dat. miercuri, câștig da cauză 
Prefecturii HergMta fo procesul Intentat 
Consiliului Loca Gheorghenl pentru anu
larea hotărârii de organizare a referen
dumului privind autonomia Ținutului Se
cuiesc, fosă decizia poate fi atacată.

București (MF) - Președintele PSD, A- 
drian Năstase, a propus, miercuri, bit 
BExC, ca in cadrul Congresului să se alea
gă, In mod direct, președintele, președin
tele executiv și secretarul general al par
tidului.

Potrivit Năstase, candidaturile vor fi 
făcute cu un număr de zile înainte de 
Congres, prin depunerea opțiunilor de a 
candida. El a ținut să sublinieze că nu 
se va deschide „linia” unor platforme sau 
moțiuni diferite, turnând să se candideze 
pe același program al partidului.

Mai mulți lideri ai PSD, printre care 
Mircea Geoană, Mihai Tănăsescu, Titus 
Coriățean, au decimat miercuri, înaintea 
ședinței BExC, că susțin o termală de con 
docare a partidului alcătuită din președin
te, președinte executiv și secretar gene
ral.

Persoanele care vor ocupa aceste func
ții ar urma să fie alese liber la Congres, 
prin vot aearet.

Tănăsescu a precizat că formula cea 
mai potrivită ar fi formată din cei doi li
deri, Ion Heaou și Athrian Năstase, urmați 
de 5-7 vicepreședinți. Votul pentru funcții
le de președinte, președinte executiv și se
cretar general ar urma să fie secret la 
Congres și fiecare se va înscrie în compe
tiție pe funcția pe care o vizează.

I

baroni locali
Tăriceanu i-a avertizat pe prefecți că nu va tolera așa ceva

Cei vizați și-au anunțat intenția de a demisiona din partiti

M Oi asigure personalul ne- 
« . tarvțciilor de evidență a

luarea a-
autoritl

jf'erL satrapi

tocol de colaborare în baza căre
ia toți membrii Asociației „Ini
țiativa 2003” au de venitșimem- 
bri PD. Gușă și Pavelescu au de
venit atunci membri ai BPN. 
Lavinia Șandru a deținut funcția 
de secretar executiv al PD.

Cozmin Gușă, Aurelian Pave
lescu și Lavinia Șandru au a- 
nunțat, ieri, că demisionează din 
PD pentru a nu pune organiza
țiile teritoriale din care fac parte 

■în situația de a răspunde la „pre
siunile” care vor fi făcute pen
tru excluderea lor din partid.

ria.
83 i-e atenționat, t< 

nu „tărăgăneze” prore

Ministrul Administrației și nu 
Internelor, Vasile Blaga, prezent . tel 
la discuții, le-a cerut prefecților pr 
să îșltiesfășoare activitatea con- să 
form bigii, avertizându-i. la rtn- on 
dul său, că nimeni nu este mai eli 

tituire a bunurilor câștigate L presus de lege. la
instanță de proprietari, amin- „Prefecții nu trebuie să ajun- laț 
tind că intenția Executivului gă să fie satrapi în județul lor, g$

Rice critica poziția statelor

AMțaHa atacă Budapesta?
Budapesta (MF) - Poliția ungară a spo

rit măsurile de securitate din zona unui 
hotel din Budapesta, la originea acestei 
acțiuni putând fi informații secrete referi
toare la riscul comiterii unui atentat, a 
informat miercuri presa ungară, citată de 
MTI.

Măsurile sporite de securitate din zonă 
au fost adoptate în urma unor informații 
referitoare te un potențial atentat, obținu
te de unitatea de combatere a crimei orga
nizate, au anunțat publicațiile Reggel și 
Nepszava, citând surse din cadru1 forțelor 
de ordine. |

Potrivit Nepszava, aceste măsuri ar a- 
vea legătură cu recenta arestare a șapte 
cetățeni arabi în România, suspectați de 
legături cu al-Qaida.

Surse din poliție au dezmințit că măsu
rile sporite de securitate din zona hotelu
lui ar avea legătură cu o amenințare te
roristă.

europene față de Iran
■’ ■ X

surilor de verificare a activităBruxelles &ÎF) - Secreta
rul american de Stat, Con
doleezza Rice, a sosit ieri Ia 
Bruxelles, unde a criticat 
atitudinea statelor europene 
față de Iran, cu mai puțin de 
două săptămâni înainte de 
vizita' președintelui George 
W. Bush la un dublu summit 
al UE și NATO, transmite 
AFP.

înaintea unei serii de întreve
deri de la sediul NATO și cel al 
Comisiei Europene, Condoleezza 
Rice a -criticat statele europene 
îni legătură cu dosarul nuclear 
iranian, apreciind că Europa nu 
a recurs suficient la amenința
rea referitoare la posibilitatea 
impunerii de sancțiuni Iranului 
de către Națiunile Unite.

„Iranienii trebuie să înțeleagă 
că dacă nu se pot conforma mă-

ților lor nucleare, atunci dosarul 
nuclear va fi transmis Codsiliu-
lui de Securitate”, a declarat ea 
într-un interviu acordat postului 
de televiziune Fox News.

„Nu cred că le-a explicat cine
va iranienilor acest lucru așa 
cum ar fi trebuit”, a adăugat ea, 
referindu-se la Germania, Marea 
Britanie și Franța, care negoci
ază în prezent cu Guvernul de la 
Teheran.

Intervenția șefului diplomați
ei americane a fost extrem de 
dură și a intervenit după decla
rațiile conciliante făcute marți, 
la Paris, în care pleda în favoa
rea începerii „undi nou capitol” 
al relațiilor transatlantice, după 
divergentele privind Irakul.

Washingtonul a pledat în spe
cial pentru o implicare sporită a 
statelor europene în Irak, pentru

Condoleezza Rice »e irrtaJnft ea Jose Manual Barroso. (foto: epaj

a contribui la reconstrucția aces- zarea obiectivelor noastre cornu
tei țări după alegerile de la 30 ne și Europa va trebui să fie dis- 
ianuarie. pusă să colaboreze cu America”,

„Statele Untie sunt pregătite a subliniat Rice, în discursul de 
să colaboreze cu Europa la reali- marții
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Toate prețurile vor fî afișate de către comercianți în irionma veche și cea nouă

3 cu prilejul z
Ide formațiile

Mai putina specializări la facultăți

La fel vor fi exprimate sumele 
prevăzute in contractele furnizo
rilor de utilități, aflate în deru
lare la data de 1 martie, precum

S3 După mai bine de o săptămână de la 
furtul de 1 miliard de lei, de la Simeria, 
polițiștii au reușit să-l prindă și pe al 
treilea spărgător. Pe numele lui Emil B. 
s-a emis mandat de arestare preventivă 
pe 30 de zile. El se află acum în arestul 
IPJ Hunedoara. (V.N.)

Deva - Prețurile și tarifele 
bunurilor și serviciilor vor fi 
afișate atât în monedă veche, 
cât și în monedă nouă, în
cepând cu data de 1 mattie.

0 Oficiul pentru Protecția Consuma
torului Hunedoara a oprit de la comer
cializam 1.213,5 litri de apă minerală 
Perla cu data durabilității 16.12.2005. 
Mai mult, inspectorii au oprit temporar 
de la comercializare încă 14.086,5 litri 
din celelalte loturi de apă minerală Per
ia, de la aceeași sursă, și vor monitori
za atent piața apelor minerale (IJ.)

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

ciale ale firmelor înregistrate. 
Astfel, publicarea în Monitorul 
Oficial a modificării valorii ca
pitalului .social și a valorii acțiu
nilor nu va fi necesară.

Din data de 1 iulie, instituțiile, 
publice și băncile vor întocmi 
situațiile financiare numai în 
leul greu, în vreme ce situațiile 
financiare anuale pentru 2005 se' 
vor întocmi în moneda nouă, în 
condițiile stabilite de Ministerul 
Finanțelor Publice.

ședințe jucător”. Doar medierea . 
șefului statului ar putea pune ca
păt nemulțumirii celor 400.000 de 
angajați din învățământ,.îh con
dițiile în care acestora le sunt, re
fuzate creșterea salariilor și, mai 
ales, dialogul cu primul-ministru, 
a adăugat președintele FSLI. Săp
tămâna trecută, au adresat o scri
soare primului-ministru și i-au 
solicitat o audiență. Semnatarii 
scrisorii susțin că nu au identi
ficat vreo legătură între răspun
sul menționat și angajamentele 
referitoare la alocarea de la biX 
get a o sută de milioane de euf o 
anual pentru reabilitarea școlilor 
de la sate ori la asigurarea de 
personal didactic calificat în me
diul rural, prin sporuri salariate 
stimulative.

Hunedoara (S.B.) - Primăria Municipiu
lui Hunedoara și Casa de Cultură Hune
doara organizează; in data de 14 februarie 
2005, ora 18.00, un spectacol de divertisment 
— prilejul Zilei îndrăgostiților, prezentat 

; de dans modem, dance, break
dance și soliști de muzici ușoară ai Casei 
de Cultură Hunedoara. Regia artistică 
aparține Nelei Ckdeac, iar prețul unui bilet 
este de 15.000 lei. Pentru cei hotărâți să șe 
distreze îh această zi specială; la finele spec
tacolului pot participa la Discoteca îndră
gostiților, Intrarea se face pe baza unui 
bilet în valoare de 20.000 de lei.

Deva - Câștigătorii concursului 
.Premii de milioane' sunt:

țiunea la domiciliu. 
Pow făcută nu va fi 
țrtfftaAoM, ci aste' 
păstrată ca probă în 
ihsUhțM (în cazul în

Hunedoara (R.I.) - Noul no
menclator privind domeniile de 
studiu și specializări pentru stu
diile universitare de licență din 
anul universitar 2005-2006 a fost 
trimis spre aprobare Ministeru
lui Educației și Cercetării, el 
conținând un număr mai mic de 
specializări decât cel anterior. 
Noua listă este aplicabilă pentru 
anul I, începând din anul uni
versitar 2005-2006 și reprezintă 
baza de lucru pentru realizarea 
unei hotărâri de guvern. Nicolae 
Rusu, decanul Facultății de Im 
ginerie din Hunedoara, pre
cizează că „lista cu noile specia-

...

tui o bază de date în dome
niu”, a spus ministrul Âdri- 
ean Videanu. Tot de la 1 apri
lie se va majora impozitul pe 
veniturile din dobânzi și im
pozitul pe câștigurile din capi
tal, in ambele cazuri fiind ope
rată aceeași creștere, respec
tiv de la 1% la 10%. Majoră
rile de impozite vor fi legifera
te prin ordonanță de urgență. 
Premierul Tăriceanu a preci
zat că este posibil ca impozi
tele să fie majorate, ulteWor, 
la nivelul cotei unice de 16%, 
astfel încât să fie aplicat un 
regim uniform de taxare.

i nopți de

lizări va fi gata până la 1 mar
tie. Din această cauză se va amâ
na și admiterea la facultate până 
în toamnă, pentru că legea spu
ne că noile reglementări trebuie 
să apară cu minimum 6 luni 
înaintea admiterii. Oricum, nu 
cred că ne va afecta, noi sperăm 
să ne încadrăm în noile specia
lizări”.

Un nivel al învățământului 
superior românesc eficient, di? 
versificat dar adaptabil repre
zintă o condiție pentru sporirea 
atractivității și competitivității 

.instituțiilor de învățământ su- 
1 perior din Eutopa.

și facturile privind plata utili
tăților.

încălcarea acestor prevederi 
se va sancționa cu amenzi de la 
10.000.000 la 30.000.000 de lei.

în iulie primim leul greu
La 1 iulie 2005, moneda na

țională va fi denominată, astfel 
încât 10.000 lei vechi vor fi pre
schimbați pentru 1 leu nou, di
vizibil în 100 de bani. Tot atunci: 
se vor pune în circulație noile

București (MF) - Sindicatele 
profesorilor cer intervenția lui 
Băsescu în conflictul lor cu Gu
vernul, care le-a trimis un răs
puns despre care susțin că „nu 
are nici o legătură” cu probleme
le din educație și nici cu angaja
mentele electorale ale Alianței 
D.A. Aurel Cornea, președintele 
Federației Sindicatelor Libere 
din învățământ (FSLI). a declarat 
că solicitarea pa dfeloi didactice 
este cuprinsă într-o scrisoare tri
misă Administrației Prezidenția
le șl semnată de liderii a trei fede
rații din învățământul universi
tar și academic - FSLI, „Spiru 
Haret” și „Alma Mater”. Profeso
rii apelează la Băsescu în virtu
tea faptului că, înainte de alegeri, 
acesta a promis că va fi „un pre-

0 Agenția SAPARD va desemna obser
vatori la licitațiile de achiziții publice or
ganizate de consiliile locale, pentru a 

j preîntâmpina selecția unor oferte necores- 
"sDunzătoare. Ei vor fi delegați de la sediul 
^central al instituției sau de la unitățile 

teritoriale D.A.D.R., beneficiarii fondurilor 
comunitare având obligația să invite 
reprezentanții agenției la licitații. (L.t.)

București (C,P.) ■ Guvernul 
va efectua, în acest an, o se
rie de majorări ale impo
zitelor. Se va majora impozi
tul pe veniturile nereziden- 
ților, de la 5% la 10%, măsura 
urmând să intre în vigoare la 
1 aprilie. Impozitul pe tran
zacțiile imobiliare efectuate 
de persoanele juridice va 
crește și el, de la 10% la 16%, 
autoritățile intenționând să 
impoziteze, la un moment dat, 
inclusiv tranzacțiile imobili
are ale persoanelor fizice. 
„Avem în vedere o astfel de 
măsură, după ce vom consti-

monede și bancnote. Leii vechi 
vor putea fi folosiți până la fi
nele anului viitor. Hunedorenii 
vor putea preschimba leii vechi 
până în anul 2009 la BNR Ti
mișoara.

Denominare capital social
Oficiul Registrului Comer

țului Hunedoara va înregistra de 
la 1 iulie, din oficiu» denomina- 
rea valorii capitalului social și 
a valorii acțiunii or/părții or so-

Deva (L.L.) - Identificarea ca
balinelor este obligatorie. Astfel 
poate fi urmărite circulația ani
malelor cu anemie infecțioasă 
ecvînă - una dinfee cefe mai peri
culoase boli ale acestei specii.

Campania de marcare a ca
balinelor cu microcipuri a fost 
demarată anul trecut, din cele 
aproximativ 11000 de cabaline 
din județ, peste 98 la sută fiind 
deja înmatriculate.

Caii seropozitivi sunt identi
ficați, pe proprietar și semnal- 
men’e, majoritatea dintre aceștia 
aflându-se în gospodăriile popu
lației. Cabalinele, care nu sunt 
înmatriculate „beneficiază" de 
circulație restrictivă începând

cu luna martie. Purtătorul de cu
vânt al Direcției Sanitar Vete
rinare Hunedoara, dr. Aurel Pe- 
rian, afirmă că „se vor institui 
controale la fiecare intrare din 
târg iar posesorii de cabaline 
neînmatriculate nu vor avea per
misiunea de intrare”.

Operațiunea de înmatriculare 
a animalelor va continua anul 
acesta cu bovinele, ovinele și 
porcinele. în ceea ce privește în
matricularea bovinelor, crotare- 
le au fost achiziționate și dis
tribuite th teritoriu. Pentru 
bovine, ovihe și porcine erotarea 
este efectuată gratuit de către 
medicii veterinari din fiecare 
circumscripție.

Crețu Mariana, Deva - 1.000.000 lei; 
teodosie loan, Orăștle -1.000.000 lei;

Grozava enstian, Brad -1.000.0Q0 lei.

Ei sunt așteptați vineri, 11 februarie, la sediul 
redacției pentru a-șl ridica premiul.

Concursul continuă săptămână de săptămânăl Nu 

pierde ediția de vineri, ai șansa să fii tu noroco

sul câștigători
Ai Cuvântul! Noroc să fie!

mailto:clara.pas@informmedia.ro
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10.00 -l&OO Owe. Str. O. ZamfteMcu,
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NU sb tatnarop*  tUrninrea cazului metan 
ta Dea*.

A»*:
Sunt programate întreruperi ta taraizaraa 
a*ritaDmra:
09.00-15.00 PwțH Str. CMugiwX,

Str. CorW, Str. Bartțiu

Soluția Integramol din numă
rul precedent

pe tewlrare^SSvproduoe

ptul rt wwlie eeeeoe

S-P-R-S- DIMINEAȚA
- MACI - PAR - OPRI - CERC
- TT - PORT - VOINICI - A - 
MEU - OTET - CE - FOSILI - 
U - MAG - VIP - MIOREA - 
TI - NT - ALUAT - STOIC - 
AUR - MIROS - AIDA

Dîaoaoerat ană raoa

♦forturilor tale de a fi calm.vri Mnpln» 

lie disperării. E0 eopwt^-Mm^

& w 
fib 1

■*'
*

TVttertMeteo ’

9rt0 0nri

9:151*nir^  nalnițtit (re- 
Share) 

1030 Doctorul di suflata 
□episodul 15 

1145 2taM taH> pastife 
12:15 la Btoc (reluare) 
1350 auto ProlV

UnMiHGragoIre 
(comrăe, Franța, 
1980). Cu: Pierre 
Rkhard, Gert Frobe, 
Valerie Makesse. Gre
goire ți dorește cu dis
perare să obțină un 
rol fesă pentru asta 
nu-i trebuie numai tal
ent

ISOOTMrți naMțtit
QepisccU 2405. Cu: Eric 

Braeden, Joshua Mor
row, Laureen Beil 

1750ȘlHe ProTV.

1745 Teo. Emisiune de d- 
t vertisment 

19O0Știrite ProTv. Sport 
Mtaa- ■

.ț 
J.

Scenariul iterar $i regia 
Constantin Dicu, <k<jă 
ramând cu aceiași titiu 
de Fănu; Naagu. Dts- 
tBufK Agatha Nkoiau, 
Cristian Mopu 

tfO Aiestat (comedie, Gre- 
Qda, 2003). Cu: Sapi

Otonomou, Sofatfs 
Karicaounias

IM5 Gemeai (axnecfe,

8
 W» 19B9) 
toBlx

Șota^fior 

B9D RsmpUl qisodul 5.
■ |Ck Lorenzo Lamas, 

■V/LQ. Jones, Geoffrey 

~ 'Blake, Mike White, 
Kent McCord 

<M5ȘtirteProTv 

IMS Umbria U Gregoire 
I EJfcrxnecfie, Franța, 

1980). Cu: Pierre 
Richard, Gert Frobe, 
Vaterie Maltese. Gre- 
gotoetț lorețtecu dis
perare să obțină un rol, 
insă pentru asta nu-i 
trebuie numai talent 
Rmripasîn obținerea 
lui ar i găsirea locației 

‘ unde se dau probele 
Bekiare)

<31 JtateKfesroo _ 
/fplimnA 

WÎ Doctorul de suflete

ANTENA 1
f 
I 
!
I

ACASĂ TVR 2
./I.>. 
XJ PRIMA TV

7500taatvator 
cu Sandi Nkria. 

tort
850 bnM

' 1050tngmpresai 
(reluare)

; 1150QDIKWS 
iranefr 

1250 Sui Thomas 
1350 Obnrvator 

cuSfenwa 
Ghtedte

‘ ISaGNuffaiMcithrspun 
ttfite) 

1850 Otasnator
■■ 1&4SVhrere-Atrălcupa- 

Sshim.Cu: Edoardo 
Costa, Giorgio Ginex, 
Edoardo Veto, Giwfitta 
Saltarinl, Lorenzo 

Cfompi, Donatella 
Pompadur, Elisabeta 
De Palo

173459595- 
Te fereați 
ce să fed 

1855 Meteo i 
1950 Otematar or Atesan- 

<ta Stoicascuți Ludan 
MMuță. Spoit

2M5 Vremea răzbtmării
Etfttviller, SUA 2000). Cu: 

Andrea Roth, Lisa Dean 
Ryan, Jaimz Woohrett 

2250 Observator cu Letiția 
Zaharia. Sport 

2245100 de riepreijwgfil 
«(acțiune, SUA 2002).

Cu: Michael Riley, Aidan 
3? Devine, Jonathan Scarfe, 

Adrien Dorval. Uimi
toarea poveste al unui 
grup de petroliști cana
dieni ce au fost răpiți de 

rebelii columbieni, 
mărșăluind prin jungla 

Ecuadorians timp de 
100dezile.

030 fel gura presei cu 
Minma Badea 

. 100 Conors 
interactiv

250 Observator (reluare) 
245 Călătorie tatkrț- 

Amazing Stories
345 Sue Thomas (reluare) 
430 Vreere (reluare)

530 Pwețtiri adwărate (re
luare)

850 Pădureț Nestemată 
Gtyeluare) 

fc15 CtaM or pip*  (re- 
ESfoare)

MS Uri (reluare) 
1130 Bctiavagante Anastasia 

preluare) 
1230 togenil nopții.

SCu: Cesar Evora, An
gelica Rivera, Jorge 
Salinas, Alejandra Bar-, 
ros, Patricia Navidad, 
Adriana Fonseca, Rene 
Strickler

> 1330RădHmarea.
SCu: Gabriela Spank, 

Josâ Angel Llamas, 
Maria Helena Doering, 
Orlando Miguel, 
Catherine Siachoque, 
Băitrara Gartfalo, Car
los Duplat, Jorge Cao, 
Marcela Carvajal 

1430 Pisica săbatică 
15 >45 Pădurea blestemată.

SCu: Edith Gonzălez 

1730 Perverși admirate 
1755 Vremea de acasă 

' l&OOGItanas.

J
1 
i
«
»

1

.3

2050 Rlăi. Cu; Barbara Mori, 
SEdua ) Santamarina, 

■? Ana Martin, Jaqueline 

Bracamontes

2250 Ciocolată cu piper. Cu: 
gMurilo Benido, Mariana 

Ximenes, Marcello No- 

vaes
2350 Extravaganta Anasta-

< qsia. Cu: Norkis Batista,
Juan Pablo Raba, 
Kiara, Hilda Abrahamz, 
Dora Mazzone, Saul 
Marin, Luciano D'A
lessandro

, 0:15 Răzbunarea. Cu:
BGabriela Spanie, Jose 

Angel Hamas, Marla 

Helena Doering 
150 îngerul nopții. Cu: Ce- 

0sar Evora, Angelica 

Rivera, Jorge Salinas, 
Alejandra Banos 

1s6 Pwejtiri adevărate 
2:15 De 3x femeie. De 3 x 

femeie prezintă cariera 

unor femei de succes

■1

I

3

750 Șeorii mirilor vrljl-
eumto

730 Skit*  Junior mm te 
(QNewYorit

830CiZtirfl4>ar
950 Ratam 

1050 Tonomatul DP 2 
1130 Qnd minute di cultură 
1145 Pasiuni 
1240 tarodoarar 
1255 TtihMtreda Iii Cfe|.

Magazin informativ 

1330 Tetahcplng 
1450 Stata JUwr merge la I 

El New York 
1430 Scoria mirilor wă Joa - 
1550 tapratmă to Europa 
1650 Trama Rretidrinr Par-, 

tavMntav 
1630 Qnd minute de cuitură 
16:45 Jurnal TVR Știri, sport 
1750 RebriN 
17:55 Euro-dspecer 
1850 Jurnal

Ewnnews 
18:15 Chd minute da aiitură 
1830 Sănătate naturistă.

Prezintă Ana Maria 

Lazăr.

1950 Maria Bonita

2050 Dragd de Raymond 
2030 In lumea adâncultor 
2150 Bugetul mau 
2130 JunaU TVR 
2250 Jurnalul Euronews pen- 

< tiu România
22:T5 Fetele cin Vestei

LjSăbatic (western, SUA 
1995). Partea adoua. 
Cu: Peter Coyote, Sam 
Elliott Anjelica Huston, 
Melanie Griffith, Gabriel 
Byrne. Regia Rod Hardy. 
Anjelica Huston joacă In 
acest film rolul lui 
Calamity Jane, care a 
apărut ani de-a rândul 

fo celebrul Buffalo Bill's 

Wild West Show. Nomi
nalizare la Premiul Em

my 
23S0 Vizitatorul

0-46 Dragul de Raymond 
1:15 Păstorul (dramă, SUA 
01998). Cu: C.Thomas 

Howell Roddy Riper, 
Heidi von Palleske

$ 
t
8

*

8-

$

I

I

TUB Teleshopping
730 Motor
755 Sport cu Ftorentina 
850 Tetashopptog 
830 Ed 
930 Dragoste si putere

S(SUA 1987) Cu: Susan 
Flannery, John McCook, 
Ronn Moss, Winsor 

Harmon Regia: Lee 

PhiUip Befi, William J. 
BeH 

1050 Kensky Show 
1055 dip Art 
1150 Monica 
1250 Lwfntza prezintă 
1230 Teleshopping 
1255 Bani la greu 
1335 Roseanne 
1350 Teleshopping 
1435 Ed. Cu: Thomas Ca-

Bvanagh, Julie Bowen, 
Josh Randall.

1530 Focus 
1535 Dragoste ți putere

B(SUA1987) 

1550 Camere de ifc 
1630 Trăsniți In NATO 
1650 Kensky Show 
1850 Fock 
1950 Monica

VMec&ri miraculoase.
In fiecare joi seara, Pri

ma TV vă propune o 
nouă emisiune în care 

se vor prezenta ți expli- 
.ca unele fenomene in
credibile. 1 

2150 Vedeta la mătură 
2250 Trăsniți fo NAT. O. 
2230 Focul plus Cu: Cristina 

țopescu- Rubrica Sport 
prezentată de Letiția 

Enache.

23:15 Răzbunarea (thriller, 
GSUA 2002). Cu: Ho 

Sung Pak, Kevin Ula 
Christie, Liesl Lombardo. 
Regia: Peter Allen. 
Fiecare generație are o 
legendă, fiecare legendă 

are un erou ți orice er
ou trebuie să lupte.

< 50 Șapte seri 
- cuAtfeiana 
130 Focus

UBanifereau 
BCUri de noapte

B50 Tom ți Hudc (aventuri,
QSUA 1995)

935 Furie țl rațiune (dramă,
WCanada, 2003)

113OBbH0teanfi
Oltemlenjl (romantic, 

Suedia, 2002). 
Cu: Elisabeth 
Carlsson 

1255 Cangurul Jack (aven- 
filturi, SUA 2003). Cu:

Jerry O'Connell 

! 14:25 Casa din Umbria 
t3(dramă, Anglia, 2003). .

Cu: Maggie Smith 
16:10 Hansel țl Gretel (aven- 

j Hturi, SUA 2002). Cu: Ja
cob Smith

! 1740 Vedete la Hollywood:
Brad Pftt 

1855 Cavalerii Shaolin 
fSI(acțiune, SUA 2003). 

s 2050 Contrabandă cu doco- 
) lallstă (aventuri, Angliâ,

2002)

i 2250 Recrutul (acțiune, SUA 
O2003). Cu: Al Padno,

Colin Farrell 

' 23:55 Mr. Jones (romantic, 
GISUA 1993). Cu: Rkhard

Gere, Lena Olin,
Michael Keaton, Mick
Jackson Anne Bancroft. 21.00 Kceteiui McLeod 

Regia: Mike Figgis

150 GnenH dnema, 
dnema

07.45-08.00 Observator 
Deva (r) 

1635-16,45 Știri pe scurt 
1 2230-23.00 Observator.

!

0950-11.00 Reluare Emisi

unilor de miercuri 
20.00 Știrile TELE 7 Deva 

20.10 4EVER YOUNG - emi
siune pentru tineret 

21.00 Publicitate 

21.05 4EVER YOUNG 
(partea all-a)

21.50 Știrile TELE 7 Deva (r).

12.15 te părintelui 
Dowling

1350 Fiicele Iri McLeod (Aus
tralia, film serial, 2001)

1450 Păstrează visul (Anglia, 

dramă, 1986)
1545 Mica sirenă (s) 
1730 Viața secretă a lui 

Doris Duke (SUA, 
dramă, 1999)

19.15 Fata lui Johnny (SUA 

dramă, 1995)

22.00 Brigada de poliție 
2350 Jordan (SUA, s, 2001) 
00.00 Casa bântuită (SUA, 

thriller,1999)
01.45 Brigada de polițe (s)

14.00 De ce dau greș Servici
ile Secrete

15.00 Aventuri sifomarine în 

Războiul Rece

15:15 Biatlon: Cupa Mondială, 
la Torino, Italia. 1750 Sărituri 
cu shiurile: Cupa Mondială, la 

; Torino, Italia. Calificări 1850 .
Fotbal: Drumul către Cupa 
Mondială din Germania. 1930 

; Biati^Cu^MondialAlaTori- 
ș no, Italia. Femmin, individual 

2030 Fotbal: Liga Campionilor : 
- optimi de finală. Joi noaptea, 
Eurosport propune Meciul - o 

< înregistrare completă a celui 
mai intersant duel al rundei. 
21:00 Omnisport: Casa Italia s 
(reportaje) 21:15 Omnisport: 

, Permis VIP (reportaje)
21'45 Patinaj artistic23:15 Rai- y>nn D^ntelBl 

"g.q1!* DramUl °1'00 -
. Ci?a Mondială Chjuftragecfei

17.00 Istorii neeluddate 
s 1850 Aventuri la pescuit cu 

Rex Hunfer
1830 John Wilson ți un safari 

cu undița - Spania 
1950 MațM extreme 

s 2050 Tehnologie extremă
21.00 Femeile lui Hitler

2250 Detectivi criminaățți, ? 

Ora crimei

f v
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Protecție pentru temperaturi „mici”

OFERTA

Cumperi cu plăcere!

de protecție sau să le acorde 
pauze pentru refacerea capa
cității de termoreglare (scop în 
care se vor asigura spații fixe 
sau mobile cu microclimat core
spunzător). în caz că patronii nu 
își permit astfel de dotări, sunt 
obligați, prin lege; fie să reducă 
programul de lucru, fie să în
trerupă definitiv activitatea în 
perioada^ cu temperaturi ex
treme. Pentru prevenirea unor 
îmbolnăviri profesionale deter
minate de lucrul în Condiții cu 
temperaturi extreme, angajatorii 
trebuie să asigure salariaților 
posibilitatea de a efectua un con
trol medical periodic, pentru de
pistarea precoce a contraindi- 
cațHI ■■ pentru munca la tem
peraturi scăzute.

Deva (I.J.) - Taximetriștii 
cer modificarea și completarea 
Legii nr. 38/2003 astfel: dimi
nuarea și simplificarea unor 
proceduri birocratice privind 
autorizarea, licențierea, ates
tarea etc.; eliminarea licenței 
de execuție pe autovehicul ca 
document, în conformitate cu 
unele prevederi ale UE; sim
plificarea sau reducerea pre
zentării unor documente, so
licitate pentru eliberarea sau 
avizarea unor autorizații, li
cențe, atestate; recunoașterea 
și compensarea efortului fi
nanciar al taximetriștilor in
dependenți și al operatorilor 
de transport privind dotarea

să emită avize și acorduri în 
vederea autorizării lucrărilor de 
construcții au obligația emiterii 
acestora în termen de maximum 
15 zile de la data înregistrării 
cererii (documentației), după 
caz, direct structurilor organi-

Clara Păs
clara.pasWnformme<Jta.ro

zate de consiliile județene, locale 
sau solicitantului.

Autorizația de desființare se 
emite în aceleași condiții ca și 
autorizația de construire, în con
formitate cu prevederile Legii 
435 din 2001.

Deva - Taxa de autorizare 
pentru, construcții se cal
cifiează, conform legii, pe 
barai declarației solicitantu
lui șl in conformitate cu 
prevederile proiectului 
tehnic prezentat spre 
autorizare.

trebuie fi
de privati

zare a CBC și BCR și al 
companiilor de distribuție 
a energiei electrice, Elec
trica Banat și Dobrogea. 
Termenul limită pentru 
acestea este 12 aprilie.

■f

Un ten frumos are 
nevoie de Îngrijire de spe
cialitate. în saloanele de 
cosmetică din Deva, pentru 
maximum 400.000 de lei, 
puteți beneficia de o astfel 
de ședință.

autovehiculelor în conformi
tate cu reglementările în 
vigoare. Toate doleanțele 
taximetriș-tilor hunedorenl 
sunt cerute, prin Consiliul 
Național al Taximetriștilor 
din România la nivel națion
al, pentru a se înscrie lntr-o 
proporție ce tinde spre 100%, 
cu legile care guvernează 
taximetria în UE. Taximetriș
tii solicită permanentizarea 
dreptului de folosință asupra 
autorizației de taxi de către 
taximetriștii independenți și 
operatorii de transport, 
dublată de posibilitatea în
străinării autorizației respec
tive, contra cost, prin bănci.

Deva (I.J.) - Angajații care își 
desfășoară activitatea în aer 
liber sau în încăperi cu tempe
raturi negative beneficiază, în 
zilele cu temperaturi foarte 
scăzute, fie de un litru de ceai 
fierbinte, fie de reducerea pro
gramului de lucru, informează 
Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Hunedoara. în această 
categorie intră angajați! firmelor 
de salubrizare și deartpezire, 
drumarii sau vânzătorii din 
chioșcuri) care ar trebui să 
primească • potrivii Ordonanței 
99/2000, ,-*«•' măsuri e pro
tecție a irajOl M zile ci . n- 
peraturi erefe» cSte an litru 
deceai fierbinte. în plus, pa
tronii trebuie să le asigure an- 
g iloi t chipamentele necesare

ConValnS frlgp^jgj Ipftslt

El Aaigursțll din sistemul public de asi
gurări de sănătate au dreptul la un pa
chet de servicii gratuite. Acest pachet In
clude: controale profilactice la medicul 

/Mde familie, bilete de trimitere la medici 
Wspecialiști, Internări în spital, orice In

tervenție chirurgicală, medicamente gra
tuite șl compensate, îngrijiri la domici
liu după o perioadă de spitalizare. (C.P.)

în fUncție de caz, taxa se 
poate calcifia luând în conside
rare suprafața desfășurată a con
strucțiilor cu destinația de 
locuință și a anexelor gospodă
rești pri pe baza devizului ge
neral al investiției.

Conform Legii nr. 453 din 
2001 (pentru modificarea și com
pletarea Legii 50 din 1991 
privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții și unele 
măsuri pentru realizarea 
locuințelor), taxa pentru prelun
girea valabilității autorizației de 
construire se calculează la 30 la 
sută din valoarea inițială a ta
xei de autorizare.

Instituțiile abilitate prin lege

Privatizați!
București (C.P.) ■ Au

toritățile trebuie ca, In 
acest an, să privatizeze sau 
să lichideze cele trei mari 
companii rămase în porto
foliul AVAS, respectiv Elec- 
troputere Craiova, Trac
torul și Rulmentul Brașov. 
Tot In acest 
nalizat prore

_______ agășooojși 
GfoSlS teWQPW

Parlicipunti Li Promolfe:
ilou.Sk’ al’ Vi. I ik’t l. Bad Awl. Polo Avonglion, kenvelo. Dure Sport. IXuuitj Coni' 
Nike. Spilmonn. Diwtu. Quasar. M<yk’ Iote

Volksbank

j j j’j VTJyrZRK
Ii» BUM ±2 tuni

BOR ' Mt 14,5% ■ 16%
BRE ETS 13.5% 14% 14.25%
Banc Post MS® 14%
Raiffeisen ....... 13® 13.5% ' 13,S%
CEG Ml - ■.. -
Carpatica 14,5% '14,15%
INGBbbK 12% 12% . 11%15% 15% 15%
Ion Tiriac 13,5% 15% 15®.

'•«c. / ' _

«rearațu VM*T*U  .
■a > j'jC ss j j JCrj J^'4 JCl J'

Cursul de referință al B.N.R. în data de IO februarie 2005
Valută euro dolar liră sterlină forint
BNR' 36.639 28.820 53.674 151

Cursul valutar practicat de băncile din Deva în 9 februarie 20C 18 d'' 'r* 1
Valută euro dolar liră sterlină forint

C VC V C V C V
BancPost 36.700 37.200 28.650 29.200 53.400 54.400 148-------Î55~
BRD 36.500 37.400 28.490 29.380 52.860 54.610 143 Î56
Banca Transilvania 36.675 37.175 28.675 29.175 53.299 54.099 148 Î53
Raiffeisen Bank 36.450 37.150 26.400 29.200 53.000 54.200 146 156
Cursui valutar practicat de casele de schimb valutar din Deva . i 

-t • .. i&t
Star Exchange 36.500 37.000 28.500 28.900 53.000 55.000 145 153
Herdan Exchange 36.600 36.900 . 28.600 28.800 52.500 55.000 148 153



0 Un șofer din Petroșani a fost depis
tat conducând autoturismul în timp ce 
se afla sub Influența alcoolului. Este vor
ba de Gheorghe I., de 42 de ani, care a 
refuzat recoltarea probelor biologice pen
tru stabilirea alcoolemiei. (V.N.)

0 De pe tronsonul de cale ferată Hațeg 
- Totești au fost furate mai multe bucăți 
de șină, în lungime totală de peste 20 de 
metri. La puțină vreme, polițiștii din Hațeg 
i-au descoperit pe hoți. Ei se numesc Mar
cel T., 27 de ani, din Rîu de Mori, șl Au
relia G., 37 de ani, din Hațeg. (V.N.)

0 In ultimele 24 de ore polițiștii hune- 
doreni au aplicat la Legea circulației 139 
de amenzi, din care 20 au fost la regimul 
de viteză. în total polițiștii din județ au 
aplicat amenzi în valoare de 140,7 mi
lioane de lei. (V.N.)

De-a lungul și de-a latul celor 15 ani de 

bătălii electorale, armele forte ale tri
bunului Vadim au fost armura de justițiar, 
stindardul de bun creștin și bombele 
naționaliste aruncate asupra celor care, în 
concepția sâ, doresc să ne cotropească 
țara. Și chiar dacă în privința justițiarului 
Vadim au existat oarecare îndoieli din 
partea poporului, privind victoria asupra 
corupției într-un război fulger de 48 de 
ore, mesajul a fost mereu bine recepțio
nat de o anumită categorie de alegători. 
Nici după schimbarea la față a tri

bunului în ceea ce privește concepțiile 
sale despre evrei cota sa de popularitate 
nu a scăzut. E adevărat că nici nu a cres
cut lată însă că și la capitolul la care se 
credea invincibil, acela de bun creștin, 
Vadim Tudor se vădește a fi deficitar. Și 
asta după ce a apărut o serie de docu
mente care demonstrează că Tudorel 
furniza fetițe scriitorului Eugen Barbu. 
Adică era un fel de proxenet.
De aceea, se pare că, încet-încet, ima

ginea politică a lui Vadim începe să 
devină din ce în ce mai ștearsă. Și nu 
știu în ce măsură jurămintele cu mâna pe 
colecția sa de Biblii vor reuși să-l ajute. 
Pentrufcă, dincolo de discursurile sale 
pompoase cu atacuri dure la persoană, 
nu există nimic care să-l mai caracte
rizeze pe Vadim.

Cetățeanul și activity
Mulți oameni cred că există presiuni ale unor grupuri de interese

- 58,8 la sută. Urmează celeValentin Neagu
EMAIL: valentin.neagu@informmedla.ro

Deva - Aproximativ jumă
tate din locuitorii județului 
sunt mulțumi# de activi
tatea polițiștilor. Mulți cred 
că, insă, sunt coruptibili.

cetățeni, în opinia oamenilor pe
primul loc se află insuficiența legate de numărul redus de 
mijloacelor materiale și finan-

„Planul strategic cu princi
palele! obiective de îndeplinit de 
unitățile de poliție din județul 
Hunedoara în anul 2005”, apro
bat recent de Consiliul Județean, 
pornește și de Ia unele concluzii < 
ale muncii din 2004. între aces
tea, punctele de vedere privind 
percepția populației asupra ac
tivității poliției din județ, emise 
de Institutul de Prevenire a 
Criminalității din I.G.P.R., în ur
ma unui sondaj de opinie, își au 
locul lor.

în privința problemelor care 
afectează în cea mai mare 
măsură îndeplinirea de către

polițiști - 54,4 la sută. Nu este

lipsit de interes faptul la
sută dintre intervievați consi
deră că presiunile unor grupuri 
de interese afectează activitatea 
polițiștilor. Atunci când stosnț 
ba de imaginea lucrătorululde 
poliție, lucrurile indică • gar- 
cenție destul de răspândită cd 
privire Ia atitudinile discrimi
natorii față de unele categorii de 
oameni. 65 la sută dintre 
subiecți sunt de acord eu 
aspect. De asemenea, 54 la ras 
dintre subiecți sunt de acord, 
4su parțial de acord că majori
tatea polițiștilor hunedoreni 
sunt coruptibili.

Gradul de satisfacție față de 
\ctivîuse^ poliției se Ia
un nivel destul de ridicat - 46J5% 
dintre subiecți sunt iți, 
■8,5% oarecum mulțumiți de 

în care poliția tei în
deplinește atribuțiile, în timp ce 
5% din repondenți se declară 
nemulțumiți de activitatea 
poliției.polițiști a îndatoririlor față de , Cele mal

Telefoane de urgența
Deva (V.N.) - După cum se știe, de 

puțină vreme, in județ funcționează In
spectorate pentru Situații de Urgență 
„Iancu de Hunedoara”, care s-a consti
tuit prin unificarea unității de pompieri 
militari și inspectoratul de protecție ci
vilă. Până la operaționalizarea completă 
a tuturor structurilor din componența in
spectoratului, de gestionarea și moni
torizarea situațiilor de urgență se ocupă 
în paralel Centrul Operațional Județean 
și Serviciul de Protecție Civilă.

Iată și telefoanele utile pe care le pot 
apela cetățenii în situații de urgență: Dis
pecerat Protecție Civilă - 982; 211039; 
211037 - fax. Dispecerat Pompieri - 981; 
214220; 214221; 231720; 211212 - fax.

Trebuie să Ie fie asi
gurate condiții 
umane de muncă. în 

primul rând, dacă tem
peratura de afară este 
sub 20 de grade, trebuie 
să le fie redus progra
mul de lucru. Drepturile 
le sunt însă ignorate de 
angajatori.
Nicu Pop,_______ _
Deva

Având în vedere tem
peraturile scăzute, 
toți pei eare-și 

desfășoară activitatea 
afară trebuie să aibă un 
tratament „preferențial” 
din partea angajatorilor. 
Este greu de crezut că 
angajatorii sunt intere
sați de acest lucru. 
ÂNONIMă, 
Deva—

a ngajatorii nu sunt 
n interesați să le asi

gure condiții muncito
rilor și respectarea 
drepturilor este ultima 
lor prioritate. Angajații 
nu știu ce drepturi au 
dar, chiar dacă ar ști, 
le-ar fi teamă pentru 
locul de muncă.
Petre Qoia, 
Deva

0ft.0010.00

Simion ittian, vteeprimar începând cu ora 09.00

• Peflția MreMphiM Hunedoara:
Comisar Costal Cozac, adjunct al șefului Poliției 
Municipiului Hunedoara 14.00-16.00

r

Ț-jentru cei care-și \
A desfășoară activitatea i 
în aer liber este foarte 
important să li se re
ducă programul de lu
cru în mod cores
punzător și, dacă este 

i cazul, să Ie fie asigurat 
I ceai cald. Nu cred că în

România se respectă!
Adi Nagy,

I Deva

ȘJiu. că trebuie să le 
asigure ceai cald și 
condiții cât de- cât 

umane de lucru. Munci
torilor le este'teamă să-

-f

și ceară drepturile pen
tru că, dacă îndrăznesc, 
de cele mai multe ori 
vor suferi repercusiuni 
drastice.
lONUț ȘELARU, 
Deva
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Fostele Jucătoare ale Remln Deva, Valentina

Gheorghe Tadici mizează în continuare pe Elisei și Rădulescu, dar renunță la Avădănii

Criza la echipa Anderlecht Bruxelles
Antrenorul Hugo Broos a fost demis din cauza rezultatelor slabe

Pilea.Găman.

Q| Divizionara B, CS Deva, a câștigat 
cu scorul de 2-1 partida amicală de ve
rificare, disputată ieri, la Orăștie, în com
pania echipei locale Dacia (Divizia D). 
Golurile formației antrenate de Romulus 
Gabor au fost marcate de Gigi Ștefan 
(unul dintre ele din penalty), în vreme 
ce pentru, gazde a punctat Abornicesei. 
CS Deva va juca, sâmbătă, un nou ami
cal cu Tricotaje Ineu. (C.M.)

Gheorghe 
Hagl.

ClPRIAN M.ARINUț
E-MAIL: ciprian.marlnut@informmedia.ro

1997) și Excelsior Mous&ron 
(1997-2002). în calitate de jucător, 
Broos a evoluat la Anderlecht, 
în perioada 1970 -1983.

Echipa Anderlecht a fost 
eliminată din faza grupelor Ligii 
Campionilor, dar și din Cupa 
Belgiei, iar în campionat se află 
pe locul doi, la 11 puncte de li
derul FC Bruges.

al acestei despărțiri, având în 
vedere corectitudinea profesio
nală și trecutul prestigios a lui 
Broos”. Hugo Broos, în vârstă de 
51 de ani, a devenit antrenor âl 
echipei Anderlecht Ia începutul 
sezonului 2002-2003, contractul 
său expirând pe 30 iunie 2006. El 
a mai antrenat echipele RWDM 
(1988-1991), FC Brugeois (1991-

Remarcăm în acest sehs că 
Tadici dă credit în continuare 
fostelor jucătoare ale U. Remln 
Deva care evoluează în străină
tate, Valentina Elisei și Paula 
Rădulescu, dar a renunțat la Ele
na Avădănii, legitimată în pre
zent la Rulmentul Brașov. O altă 
observație e că a crescut numă
rul reprezentantelor campioanei 
naționale, SilcotubZalău, echipă

Lupeni (E. Popa) - Divizionarele C din 
Valea Jiului, Minerul Lupeni și CS Vul
can au remizat 1-1, ieri, la Lupeni, în 
primul meci amical de verificare disputat 
de cele două echipe ta acest an. Revenite 
din cantonamente la munte, cele două 
echipe au arătat o poftă de joc deosebită 

JC\chiar dacă terenul a fost acoperit cu un 
w lstrat gros de zăpadă. După numeroase 

ocazii ratate la cele două porți în prima 
repriză, în partea a doua a întâlnirii au 
Căzut și gohxrile. Minerul a deschis sconfl 
prin Noață (min. 64) care a punctat la <b 
centrare a lui Ciorea, iar CS Vulcan a 
egalat prin Călin (min. 72), după s Exce
lentă acțiune personală. Partida a fost ar
bitrată de purtătoarea ecusonului FIFA, 
Cristina Ionescu.

Amicale cu Hypo Viena 
și naționala Poloniei

Primele partide din „Era Tadi
ci” sunt meciurile de verificare 
cu actuala campioană a Austriei, 
Hypo Viena, programate pe 25, 
26 și 27 februarie, la Oradea. 
„Pentru că meciurile vor avea 
loc înaintea perioadei prevăzute 
de calendarul EHF pentru con
vocările la echipa națională, vom 
apela doar la jucătoare din Liga 
Națională. Sper s-o putem aduce 
totuși din Ungaria pe extrema 
Alina Ariton, care va fi singura 
stranieră, dacă obținem acordul 
clubului, la meciurile cu Hypo”, 
a explicat antrenorul Gheorghe 
Tadici. Naționala se va reuni pe 
24 februarie, la Oradea, aceeași 
zi ta care va sosi și Hypo Viena, 
cu trei românce ta componență: 
Paula Rădulescu, Simona Spiri- 
doftj-afe.. Gabriela Nagy Rotlș. 
Dupăltaeciurile cu campioana 
Austriei, naționala României va 
disputa trei amicale cu Polonia, 
ta 4, 5 și 6 martie, tot la Oradea,

București (C.M.) - An
trenorul echipei Galatasaray, 
Gheorghe Hagi, care a îm- 
■ plinit, la sfâr

șitul săptă
mânii, 40 de 
ani, a oferit, 
luni, o masă 
jucătorilor și 
oficialilor 
clubului din 
Istanbul. La 
masa festivă, 
care a avut 

loc la restaurantul Tike din 
cadrul bazei de antrenament 
a echipei Galatasaray, au fost 
prezenți, alături de fotbaliști, 
pătau responsabili ai clubului 
turc. «agi le-a spus jucăto-

Lucescu victorios 
șl fără tricolori

Barcelona (G.M.) - Echipa pre
gătită de Mircea Lucescu, Șah- 
tior Donețk, a învins cu scorul 
de 3-1 (1-1), formația Dinamo 
Tbilisi, într-un meci amical dis
putat în Spania, în cadrul tur
neului „Guadalpin Cup”, infor
mează site-ui oficial al grupării 
ucrainene. Golurile au fost în
scrise de Jadson '39, Brandao '70, 
Matuzalem '86, respectiv Babu- 
nașvili '23. Cosmta Bărcăuan a 
fost integralist și Daniel Florea 
a fost introdus la pauză în locul 
Iui Ivan. Jucătorul Răzvan Raț 
este convocat la reprezentativa 
României pentru meciul amical 
eu. Slovacia, ta timp ce Flavius 
Stoican și Ciprian Maxica simț

Elm AvadamlM tat,>
când eta legitimată Ia U. Remm Deva, gol- 
ghețera naționalei României la Campi
onatul European Ungaria 2004. Transfe- 
rată Iu uce^stâ iarnă Tollmentnl Brașov, 
Avădănii'pua maifoet conw»stă <tel- 
man^ojw^Uvăde noulanta^r,

Conducerea clubului a pre
cizat că de pregătirea echipei se 
va ocupa antrenorul secund 
Franky Vercauteren. „Prin lu
area acestei decizii, clubul nu in
tenționează Să-i impute doar 
antrenorului responsabilitatea 
rezultatelor dezamăgitoare de 
până acum. Această măsură tre
buia luată și sperăm că va con
tribui, alături de motivarea 
jucătorilor și a noului staff 
tehnic, la obținerea rezultatelor 
dorite până la finalul sezonului”, 
a anunțat conducerea grupării 
belgiene. Clubul Anderlecht re
cunoaște „caracterul regretabil

mailto:ciprian.marlnut@informmedia.ro
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Cursa da slalom uriaș programată Ieri 
Tn cadrul Campionatului Mondial de schi 
alpin de la Bormto a fost anulată din 
cauza grevei din sectorul televiziunii. 
Competiția s-ar putea relua astăzi, când 
normal ar fl fost zi de pauză.(L.G.)

Antrenorul naționalei de rugby a An
gliei, Andy Robinson, a anunțat nu mai 
puțin de cinci schimbări în lotul de Ju
cători cu care va aborda partida cu Fran
ța, din etapa a doua a Turneului celor 
6 Națiuni, programată duminlcă.(L.G.)

I ROGBY ■*  CLASAMENT IRB
4444444444444444744444 4.J4444444444444444444444444

Abonați la locul 13
Londra (L.G.) - International Rugby 

Board a dat publicității primul clasament 
mondial pe anul in curs, în care primul 
loc d« ®at în continuare de Noua Zee- 
landă, in timp ce România ocupă locul 13, 
aceeași poziție ca th ierarhia precedentă, 
din decembrie 2004. în partea superioară 
a clasamentului IRB au survenit modificări 
semnificative, selecționata All Blacks fiind 
urmată de Australia, Africa de Sud și An
glia. .Reprezentativa Albionului ocupă cel 
mai slab loc de la Înființarea acestui cla
sament in octombrie 2003, din cauza înfrân
gerii suferite în foța Țării Galilor (9 -11), 
în Turneul celor 6 Națiuni.

1. NouaZaeianqâ________________________ 90.90 o
2. Australia  88.58 o
3. Africa de Sud_________________________ 85,78 p
4. Anglia________________________________ 84,93 p
5. Franța________________________________ 83,70 p
6. Irlanda_______________________________ 82.90 p
7. Țara Galilor___________________________ 78,58 p
8. Argentina_____________________________ 77,63 p
9. Scoția________________________________ 74,65 p
10. Fiii__________________________________ 74.17 p
11. Italia________________________________ 72,25 p
12. Samoa______________________________ 70,13 p
13. România _________ 68,61 p
14. Canada_____________________________ 68,12 p
15. Uruguay ________________________ 66,92 p
16. SUA_________________________________66,42 p
17. Portugalia___________ ■ _______ 66,00 p

Ultimul loc pe grila de start
Minardi e preocupată de stabilirea celui de-al doilea pilot pentru sezonul 2005 4

18. Japonia___________   65,00 p
19. Tonga___________________________ 62,72 p
20. Georgia 60,85 p

Liviu Gordea 
hwl nvlu.goKleaOinfonnmxlfo.ro

Faenza - Danezul Nicolas 
Kiesa și maghiarul Zsolt 
Baumgartner iși dispută 
ultima poziție pe pista de 
Formula 1 în sezonul viitor.

Deși tânărul danez, și nu un
gurul Baumgartner, a participat 
săptămâna trecută Ia testele efec
tuate de Minardi pe circuitul de 
la Misano,' Zsolt - in așteptarea 
imei chemări salvatoare de la 
Jordan - susține că este Încă în 
cărți în ce privește angajarea ca 
pitot la Minardi pentru sezonul 
2005. „Managerii mei 'tacă -poartă 
discuții cu Raul Stoddart”, a de
clarat acesta pentru Sky Sports. 
Tânărul de 24 de ani a precizat 
însă că Minardi i-a oferit un loc, 
dar tacă nu a putut să concreti
zeze un pachet personal de spon
sorizare până la nivelul in care 
să primească unda verde. Jor
dan și Minardi sunt singurele

Iși a nâ’» întoarcerea în circuitul profesionist
Martina Hingis e îndrăgostită de fotbalistul englez Sol Campbell

_____________________________________________________________

Ibr fwța pentru SHcotab
Chg-Națroca (MF) - Formația de handbal 

feminin Silcotub Zalău va parcurge cu au
tocarul, cu avionul și cu trenul drumul 

până în Franța, unde va 
întâlni, duminică, echipa 
Le Havre HAC, în manșa 
tur a optimilor de finală 
ale Cupei EHF. Silcotub 
va pleca vineri spre Fran
ța, urmând să facă prima 
parte a deplasării cu au
tocarul, până la Budapes
ta, de unde va continua

cu o cursă aviatică, spre Paris. Din capi
tala Franței, handbalistele din Zalău vor 
călători cu trenul până la Le Havre. Meciul 
tur. va avea loc duminică, de la ora 18:30, 
organizatorii anunțând că biletele au cos
turi cuprinse între 7 și 12 euro. „Nu va fi 
deloc ușor. Facem deplasarea cu patru ju
cătoare care acuză probleme de sănătate. 
Sperăm să le putea recupera până la ora 
medului'*,  a declarat antrenorul Gheorghe 
TadicL Echipa ardeleană va reveni în țară 
în cursul ziiei de luni, pe același traseu fo
losit ia plecare, tn lotul adversarelor Silco- 
tubului sa află și fosta jucătoare de la Oțe
lul Galați, Cristina Dârjan (23 de ani). Cu 
10 goluri, ea a fost principala marcatoare 
a team-ului francei, în dubla manșă cu Vil
nius, din turul anterior al Cupei EHF. Le 
Havre HAC ocupă, după 11 etape disputate, 
locul 4 in campionatul Franței. Modul re
tur dintre Silcotub Zalău și Le Havre va 
avea loc pe 20 februarie.

Geneva (L.G.) < Elvețianca 
Martina Hingis, fostă numă
rul unu mondial ta .clasa
mentul jucătoarelor profesio
niste de tenis (WTA), a de
clarat că demtepdată, nu .are 
de gând să revinăpe terenul 
de tenis și se concentrează 
asupra vieții aaMl pârlvate.

Htagjs, care a jucat săptămâ
na trecută primul său meci ofi
cial, după mai bine de doi ani, 
la turneul de la Pattaya (Thai
landa) - pierdut ta fața jucătoa
rei germane MarleneWeingart- 
ner -, a declarat pentru săptămâ
nalul Schweizer Illustrierte că 
nu dorește să revină ta t^rcuitul

Davis a Statelor Unite, după cinci ani de absență, cu ocazia 
întâlnirii cu selecționata Croației, programată ta perioada 4 • 8 
martie, ta primul tur al Grupei Mondiale.(L.G.) (fm»;

echipe de Formula 1 care nu'și-au dezul Christijan Albers. înainte 
definitivat lista piloților pentru de a' intra ta Marele Circ, pilotul 
sezonul 2005. Echipa din Faenza în vârstă de 25 de ani a fost 
11 are sub contract doar pe olan- campion la Formula 3 germană,

profesionist dar va continua să 
dispute meciuri demonstrative și 
ta scopuri caritabile. „Am o via
ță frumoasă și mă bucur de toa
tă libertatea pe care am avut-o 
în ultimii doi ani. Nu mai am 
16-17 ani și nu mai sunt capabilă 
te mă concentrez numai pentru 
tenis”, a spus fosta lideră a ie
rarhiei mondiale, acum ta vârs
tă de 24 de ani. După înfrânge
rea cu Weingartner (6 -1, 2 - 6, 
2 - 6), Hingis sa arătat surprinsă 
de progresul înregistrat de te
nisul feminin ta perioada în 
care ea a lipsit din circuitul 
WTA, recunoscând că, ta cazul 
unei reveniri, i-ar fi deosebit de 
dificil să fie din nou ta top. în

trebată despre zvonurile legate 
de relația sa cu fundașul englez 
Sol Campbell (30 ani), Martinâ 
Hingis a spus că se bucură de 
compania fotbalistului, dar a a 
afirmat că i-ar fi greu să consi
dere relația aceasta drept „noua 
sa dragoste”.

„hai place Sol mult și ne ve
dem de câte ori avem ocazia, dar 
el are multe meciuri, iar eu am 
agenda mea destul de încărcată”, 
susține elvețianca. Până la 22 de 
ani, când s-a retras în 2002, după 
operații la ambele glezne, Hingis 
câștigase cinci titluri de Mare 
Șlem, fiind cea mai tânără jucă
toare ajunsă nr. I mondial, la 
vârsta de 16 ani si 6 luni.

Supervizor pentru Klinsmann
Bodin (MF) - Fostul selecțio

ner Bertl Vogts ar putea deveni 
supervizor al echipei naționale 
de fotbal a Germaniei. Potrivit 
cotidianului Bild, directorul 
sportiv german, Oliver Bierhoff, 
a anunțat, în urmă cu câteva 
zile, înființarea unui post de su
pervizor ta perspectiva Cupei 
Mondiale din 2006, care va fi or
ganizată de Germania. Intr-un 
interviu acordat publicației „tz”, 
Vogts s-a arătat interesat de 
acest post. „Dacă este nevoie, voi 
discuta cu Bierhoff șl Jurgen 
Kltasmann (selecționerul echipei 
Germaniei). Amândoi mi-au fost 
jucători. Putem te discutăm ta 
orice moment”, a declarat fostul

Schiorul 
american 
Bode Miller a 
anunțat că se 
gândește să 
se retmga din 
echipa 
Statelor 
Unite, după 
ediția de anul 
viitor a
Jocurilor 
Olimpice de 
iarnă, punând 
bazele mxuV.n- 
nob circuit#' 
profesionist, 
rfttaip&tai .’■»« 
organizat în 
prezent de : * 
federația in- 
ternațtonal&<

lui este legată 
de câștigurile 
financiare, 
pe care le 
conaite*  sub 
nivelul t >p- 
tărilor^LG.)

participând anta trecut la curte- | 
le din cadrul DTM Touring Car i 
Championship. 'i

în 2004, Minardi i-a c^f'ca f 
piloți pe ungurul Zsolt Bâttm- ; 
gartner și italianul Gianmhria ' 
Bruni, pilotul maghiar reușind 
în cursa de la Indianapolis să- 
aducă echipei sale singurul 
punct în clasamentul construc
torilor. Minardi este cea mai să- ; 
racă echipă din circuitul for
mulei 1.

Pentru că nu beneficiază de 
un sponsor puternic, piloții con
tribuie de regulă serios la buge- * 
tul acestei grupări. Este și ca
zul lui Zsolt Baumgartner, care 
anul trecut a reușit să atragă 
fonduri importante din partea 
guvernului maghiar. Un alt exem
plu ar fi noul pilot de încercări, 
israelianul Chanoch Nissany, hnx; 
vârstă de 41 de ani, pe care Mi. s 
nardi l-a angajat datorită poten-'*'  
țialului financiar și mai puțin 
calităților sale de pilot.

selecționer al Germaniei, care a 
demisionat, în luna noiembrie 
2004, din funcția de antrenor al 
naționalei Scoției. Vogts a declam 
rat că a avut, în urmă cu câteva 
săptămâni, o discuție cu preșe
dintele Federației Germane de 
Fotbal (DFB), Gerhard Mayer- 
Vorfelder. „Re venirea la DFB de
pinde de sarcina care îmi va fi 
încredințată. Am lucrat peste 20 
de ani cu DFB. A fost o perioadă 
frumoasă", a adăugat Vogts. Can
didatul la postul de supervisor 
va trebui „să fecă analize deta
liate asupra adversarilor, să fie 
bun cunoscător al fotbalului și 
te aibă relații’’, a precizat Oliver 
Bierhoff.

V c
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Informații suplimentare: 0254-211.275.

Prenume ................
Atlitisâ ...... • ■ < ?• »•»•» • • • > 
Telefon
Suntețf abonuV

S C HD STIL MARABAGIU SNC. Hunedoara
SH0 a ' orrn: B cfu! Dac>3 35. Bl 4-4 P. Tel.: 715634

Fabrica HD Sti: : Str. Bu>turi 43
Tel. Fax.: '10900,713384

Cerința: Se oferi:
- parmii de conducere categoria B - telefon mobil
- disponibilitate la deplasare în teren - salariul 10.000.000 lei net + procent
- experiență In vânzări din Mftnotri

Așteptăm CV - urile la tex 0254/21L963.

BBeclaratie 
*f}ragoste

*■ ' > 107
f m

<ISț
89,3 fr" 
DEVA

Mobilier la comandă

Poza cea mai haioasă!
Premiul CeL mare: 1000.000 lei

‘O-

? t j

■ •

Cete mal reușite *fota^afll  vor apărea te nu- 
rnaraie ae ăteiteaî tee ur jui flben

Condiții:
» fotografii cotar;

• să surprindă o imagine nostimă din viața 
familiei, o întâmplare de vacanță ș.a.;
• protagoniști pot fi membrii familiei (copii, 
părinți, bunici), prieteni sau aceștia și animalele 

tor preferate.

Perioada desfășurării concursului: 
11 ianuarie - 31 martie 2005

Fotografiile se vor trimite, împreună cu o scurtă 

explicație și talonul de participare, pe adresa 

Cuvântului liber: Deva, Str. 22 Decembrie, 

nr. 37 A (în clădirea CEPROMIN, la parter), 

pentru Viorica Roman; sau pe 

• E-MAlt: viorica.roman9informrnedia.ro.

TALON DE CONCURS

CUVÂW

JT 'i
***’<■ X

RJ.1. '1

50% Reducere Economisește cu Cuvântul liber! 
Aboneaza-te acum!

Preț/ziar pentru abonament

1.923 lei

CUM TE ABONEZI?
o Decupează și completează talonul.
• Achită prin mandat poștal sau direct Ia sediul redacției suma 
pentru abonamentul ales, trecând următoarea adresă: SC Inform 
Media SRL, redacția Cuvântul liber, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, 
cod 330166.
• Dacă ai optat pentru un abonament pe minimum 3 luni, tri
mite cuponul din ziar completat cu datele tale, la aceeași adresă 
pentru a intra în concursul nostru.
• Poți primi ziarul acasă, prin poștă sau îl poți ridica de la cel 
mai apropiat chioșc de ziare din cartierul unde locuiești sau lu
crezi.
• Pentru măi multe detalii, sunați la 211275.

i 
i

i
■

AbonoazA-te pe minimum 3 luni și tri 
automat in concursul special de Paști.

GRATUIT, în fiecare vineri pr J ești
Q

Reducerea de 50% este valabilă la abonamente de 
luni până sâmbătă, la prețul zilnic al ziarului.

rilRNAL TV - cel mai com
plet supliment de televiziune.

i 
i

Numele__________________________________________ i
i

Prenumele_______________________________________ ]
i
i 
i 

Adresa la cane doresc să primesc abonamentul: !
i 
i 

Strada___________________________________________ ]

Nr._________Bh_

Localitatea_____

Telefon (opțional)

'Ii

viorica.roman9informrnedia.ro
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0 Un Incendiu s-a produs marți 
noaptea, la Petrila. Un apartament de pe 
strada M Sadoveanu a ars în proporție 
de 70%, din cauza unui scurtcircuit pro
dus la un radiator electric. Pagubele au 
fost de 100 milioane lei. (M.T.)

0 fa urma unei cereri făcute de comi
sarul șef Achim Nechlf, primarul Mircia 
Muntean a aprobat înființarea a două 
puncte fixe de poliție, în cartierele Goj- 
du și Micro 15, pentru o mai mare si
guranță a cetățenilor. (M.T.)

0 Remus 0-, de 46 de ani, din Orăștie, 
a fost găsit mort în fața ușii de acces a 
blocului fa care locuia. Polițiștii care 
efectuează cercetări pentru luarea 
măsurilor legale au ajuns la concluzia că 
nu s-a petrecut vreo faptă penală. (V.N.)

cww

Sindicaliștii amenința cu proteste
Dacă actualele preveden ale Codului Muncii vor fi modificate în vreun fel

Clara Păs
E-MAJU clara.pasjPktfbtmmvdla.ro

Deva - Propunerile de 
modificare a Codului Mundi 
au determinat deja reacții 
dure din partea sindicatelor.

Cele cinci confederații sindi
cale amenință cu declanșarea 
unor ample manifestări de 
protest dacă se va modifica ac
tualul Cod al Muncii. '

„Membrii BNS - filiala Hune
doara au discutat la Începutul 
săptămânii despre pregătirea

Nicolae Vesa este pensionar și locuiește 
în satul Buceș, cu soția. Cei doi trăiesc din 
pensia bărbatului de 1.535.000 lei lunar. 
Vesa consideră că venitul familiei este 
foarte mk și se interesează dacă nu poate 
primi ajutor social. Aceasta pentru că 
soția sa, chiar dacă a lucrat peste 10 ani, 
nu are nici un fel de pensie după munca 
depusă. Ne-am adresat Direcției de Muncă, 
Solidaritate Socială și Familie Hunedoara, 
care i-a oferit răspuns: „Venitul minim 
garantat pentru o persoană este de 883.000 
lei, iar pentru două persoane este de 
1.584.000 lei Pentru că pensia dlui Vesa 
este mai mică cu 49.000 de lei față de cât 
li este garantat de către stat, trebuie să 
depună o cerere pentru obținerea acelei 
diferențe”, precizează Mona Atodiresei, 
purtător de cuvânt la DMSSF Hunedoara.

Sanda Bocankxu
E-MAIL: aanda.bocantckiOinfomirredia.r»

Gropul dn cocnunttstes 
nnH —reci Slblțel 

cu Wi tocadtatee SMșel. comuna Râu de 
Mori, jud. Hunedoara, beneficiar al unul Grant fl- 
Mtetede FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ 
<*i sune provenite de la Guvernul României șl din- 
Ihm Mmm* cortractat de Guvernul României ia

Hunedoara - Consiliul Lo
cal Hunedoara a aprobat 
asocierea sa cu alte au
torități și instituții pubidce 
pentru constituirea 
Asociației „SALVITAL” 
Hunedoara.

Scopul asociației constă în 
crearea unei componente comu
nitare, specializată în acordarea 
primului ajutor de urgență, re
suscita ia și drtscarcerarei vic
timelor accidentelor de orice 
natură, precum șl transportul 
acestora la prima unitate me-di- 

acestor acțiuni. Am hotărât că 
acestea le vom organiza în con
formitate cu Legea Sindicatelor 
și a Statutului propriu, împre
ună cu celelalte confederații 
sindicale”, a declarat Ovidiu 
Morcan, președintele BNS Hune
doara.

potrivit
difiCare ar . .... ._____ ________________
ducă convențiile civile de gru - amenzi cuprinse între 20 și 
muncă, patronii nu ar mai fi 50 de milioane de lei. Se dorește 
obligați să asigure formarea pro- eliminarea contractelor colective

Simt ■ rvmdwițj patronii

cală cu competența adecvați 
situat iei.Principalele obiective 
ale „SAL VITAL” sunt: ’- 
reprezentarea intereselor și 
drepturilor asociației in țară și 
în străinătate; - inițierea și 
susținerea de măsuri legislative 
specifice acestei activități la 
nivelul autorității de stat cen
trale și locale; - asigurarea 
reprezentării asociației la 
rtivelul soi etății civile și în 
relațiile cu autoritățile statului; 
- atragerea de sponsorizări, fon
duri bănești sau materiale prin 
realizarea de proiecte în cadrul 
programelor cu finanțare inter
națională; tso( ierea sau cola

Q de muncă și a celor la nivel de-^ 
unitate.

Concedierile colective sunt 
simplificate, fiind definite prin 
trimiterea în șomaj a minimum 
zece salariați (față de cinci, în 
actuala formă a legii). Clauza 
de neconcurență rămâne în 
vigoare, însă e plătită mai prost 

(48 de ore săptămânal) rămâne -Ministerul Muncii mai propune 
prelungirea la doi ani a duratei 
r ontractelor cu perioadă deter
minată și eliminarea limitei 
minime de ore lucrate săptămâ
nal pentru contractele cu timp 
parțiaf

fesională a salariaților în cazul 
concedierilor colective ori să 
contribute la fondurile de 
garantare pentru plata 
creanțelor salariate, angajații 
pot fi obligați să muncească su
plimentar, iar sindicaliștii nu 
mai sunt imuni în fața angaja
torilor. Durata maximă de lucru 

în vigoare.
. ; Neschimbate rămân și 
. țătecțiunile pentru mtmca la ne

borarea cu persoane juridice 
române sau străine, cu organi- 
zații neguvernamentale și cu alți 
parteneri. în vederea finanțării 
sau realizării în comun a unor 
acutei, proiecte etc. Membrii 
fondatori ai asociației „Salvital” 
Hunedoara vor fi: Consiliul 
Județean Hunedoara, Consiliul 
Local Hunedoara, Consiliul Lo
cal Deva, Consiliul Local Sime- 
ria, Consiliul Local Petroșani, 
Consiliul Local Orăștie, Spitalul 
Județean Deva, Inspectoratul 
pentru situații de urgență „Ian- 
cu de Hunedoara”, CJAS Hune
doara, Serviciul Public Județean 
„Salvamont” lunedoara

&
S.C. FARES SA
cu sediul în localitatea 

Orăștie, Strada Plantelor, 
nr. 5C, județul Hunedoara, 

anunță depunerea solicitării j 
pentru eliberarea 

autorizației de mediu 
pentru obiectivul 

„Transport substanțe și 
mărfuri periculoase” 

Informații se pot obține la 
sediui A.P.M. Hunedoara, 

zilnic, între orele 9-17. 
Eventualele sesizări și 

reclamați! pot fi depuse în 
termen de 10 zile de la 

data anunțului.

Grupul Comunitar
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Societate comercială 
specializată fa reparații camioane fi semiremorci

ANGAJEAZĂ:

1. INGINERI MECANICI - cod IM
cerințe: - studii superioare de preferință în domeniul auto

- posesor permis conducere B,C,E
2. MECANICI AUTO - cod MA
cerințe: -experiență în reparații camioane
3. MAGAZINERI - cod MP
cerințe: -experiență în gestionare stocuri, cunoștințe operare PC
4. TINICHIGIU AUTO - cod TA
cerințe: experiență în domeniu minimum 5 ani
5. SPĂLĂTOR AUTO - cod SA

CV-urile se vor transmite până la data de 18.02.2005 la fax: 
0254/21.31.41; 21.97.51 sau aawll: lonut.adamglPyahoo.oom 
SOLICITĂM seriozitate maximă, OFERIM salarii atractive șl spe
cializări 1h domeniu.

Masai oonauRang și contractori pentru:
- stavteâ de oomidtențâ-protectare, dlrigențle de

-------------ag-g »— —»—i— s>_ -<->»— vXBCUțro MCTVhi pTlfi nrOTOQWlw
preritaute t» Ghidul de achtețfi FROS, m conformi
tate cu ACORDUL DE GRANT.

Hu nete (persoanele) Interesate vor expedia pe 
■oreso pnxiii udmunnai scnson — wiwnpe pern 
*u participarea ta setecți, tosoțlte da Informații In 
legăwâ cu:

• eaperlenip generală și skrdtaril (a firmel/a per
soanei)

- ceMcărite șl compaterfipie personalului 
ta urma anaNziril Informărilor primite, grupul 

comunitar va trimite scrisori de Invitație pentru se
lecții.

supnmwiw — po< ooțino ob re o-na 
ȘteflMs Ana (tai.0745-529761). Scrisorile de In
tenție vor fi trimise pe adresa grupului comunitar 
pM te data de 25.02.2005, pentru proiectam și 
până m dota do 15.03.2006 pentru dirigergio de

QOanSDwvQRw V VXvQUpi rUCfW».

—ctaM dorit |MM In dota do 11 tt 1—1, ora 1140, — —mea: 
Mraator .RU+ooroj’o sa a la fan 01— 4771—

clara.pasjPktfbtmmvdla.ro
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• 2 camm zonă ultracentrală, amenajat, 
contorizat, st 50 mp, modificat, preț920 milioane 
lei. Tei.0727/706515. :

• 2 camm etaj temtediar, st 55 mp, semide
comandat contorizat, gresie. faianță parchet 
batatOKhis, preț 840 milioane It Tel.

MhrtMșst 2 carnete decomandat Hune- 
dSIra, -avat», centrală, fem» oania terasă preț 
22500 euro, negociabil. Tel. 0721/854953.

• mMriamMt 2 camere decomandat st 57 mp, 
zc-acentrjăeuJ 2, preț 12 mid lei negat labil. 
Tel 0740/210780.

• apartament 2 camere Deva, etaj î, balcon
închis, gresie, faianță, contorizat i t ,•«.
650 milioane lei. Tel. 215212.

• apartament 2 camere parter, modificat din 3 
camere, zona plăți centrală termică, ușă 
metalică, gresie, faianță, living, 310® euro, 
negociabil Tei. O7*wn,  22W1.

• apartamaot; 2 carnete semidecomandat, 
contorizat zona Gojdu, etaj intermediar, conto
rizat gresie, faianță, preț 880 milioane Mă nego
ciabil. Tei. tnwusns. .
• apartimM2camete, Deva,în Hocctt4 etaje, 
maximum 550 milioane lei. Tel. W43/28127L
• apartameM2camere,decomand^zoi»OM 
Hunedoara, etaj 2, centrală termică, lavabH, 
termopan, terasă, preț 22500 euro, negociabil. 
Tel. 0721/854953.

• apartament 2 camera, zona teoria, parter, 
bun și ca spațiu comercial parchet, numiră, 
contorlzărlpreț730 mfiloaneie negociabil. Tel 
0723/882258*

• urgent apartament 2 camere, modificat, 
termopane, decomandat ușă metafcă zona 
Gojdu, preț 900 milioane le, newciabll. Tel. 
0721/582597.

• Sc Danlelte Company >Ri. Deva Str 
Rândunicii nr. 6, a'țgajează w na1 oe u 
munca la domiciliu, m vederea rearizârK 
proauseiof tricotate și croșetate. Reiapi tei. 
206094, int 25.

MAl15aLjl-rt jmitot jxrat-CLrvK rnODiiNir ue apanameiHș
— Mobilier de birou,
uși PORTA---------——
— Tapițerii, Camere de

tineret

Cumpăr ap.2 €,intere (04)
• oansfit uroent apartament 2 carnet? tr, Deva, 
oirter sau ultimuletaj.Tei. 2ÎB11

Vând ap. 3 camere (05)

• ^urtemant 3 camere cumonzat apa, az, 
parchet bloc d ă geam ta baie, 
ocupabil Imediat preț 750 milioane lei.. Tel. 
0745/356077.

• apartament 3 camere, decomandat 
amenajat centrală termică, boxă, zona Ion 
■.-‘>mlgă.Tel.(),’-w'^«■

ano ap. 4 camere (07)

• apartament 4 camere, îmbunătățiri, 
ultracentral zona Ion Creangă, etaj Z țel 
0723/197413,119089 după O 20.

Vând case, vile (13)

• ceea 3 camere mari, tal central Ide de bale, 
bucătărie dublă de vară. beci, garaj, curte și 
arădinăl0ari,prețl6mid.iel TelO723/382258.

• cari atera central sau schimb cu apartament 
~ 2-3camerecenbal,piusdiferențăDeva,Relații

la tel. 0254/215795.
• rindcarimae,cugaz anexe, curte, grădină 
de 1250 mp, pomi, vie, apă curent, telefon, în 
comuna Ctagud- Alb» Rt'-fi la tel. 221328. ,

Cumpăr case, vile (14)

cari, construcție neuă P ♦ m. Tel.

wyaol casă în Geoagiu, minim 2 
camere, cu baie și grădină 500 mi ibalsfer
la schimb, plus diferență, apartament 2 camere, 
Geoegiu BaLprețaoo milioane lei, negociabil Tel. 
0743/281271.

Cursuri gratuite de pregătire în domeniul IT 
SC INFOMIN SA Deva

Organizează la DEVA:

cursuri de pregătire în domeniul tehnologiilor informației, 
proiect finanțat de Uniunea Europeans prin programul PHARE 
2002 Coeziune Eoonomloâ pl Soolalâ - Dezvoltarea Resurselor 
Umane, pentru:

• personal angajat în IMNLurl;

• personal angajat în întreprinderile de stat aflate în 
proces de restructurare.

Proiectul permite accesul gratuit, e&l >1 nodlscrimlnatoriu 
ai aduițBor care au lepR rin aistemui țcoiar, cu pregătire minim 
HceaM,'pentru care sunt oferite oportunități egale.

tnorieMo pentru participarea la curs au început cu data de 
26 Ianuarie 200S, la sediul SC INFOMIN SA DEVA din:

DEVA: STR.22 deci ' RiE, NR.37A, 
TELEFOANE! 213915, 214’18,

Vând case de vacanța (15)

• car» •« vausna construcție 2002 D+P+E.
stapeme ..ta,» Straja, cam«edecoma 
date, 3 băi, 3 wc, sc 180 mp, toate utafațlle, 
facilități HG ‘ M> Tel. 23/320995.

• riad cari de vacanță P + l.ln stații nea 
Geoaghefiă. Tei. 0254/241044 duri ura»

Vând garsoniere

-• Nalte urgent
Dacia, etaj 2,

* 2 camere, cartier 
4ăi-4- i-urnh*-*  Ktela 4*>«wa*  cwj ii ucwnwiJaa, porenet, pate, 

gresie, ratangupreț wo nwane »«• neaociaDi!.

• gannniert nro lulîu Manlu, semkfeco- 
mandatâiContorizarăbalcon închfaetaifater- 
medlar, parchetfaiama. preț 670 mWbar»M< 
Tel. 0742/278051.

™ -"ts1pcuvrieM Puuamnc Tvane rnarw.npi,
-2- j » « -*  ■--- . re*  ------ « -»---------V-o-t» •i-l

comonzan, preț 5/0 nwioant «, nepoctaon. ip. 
OT43X2S1271.
«riad ereiMtari Deva. Dorobanți deco
mandată, etaj 1, preț 610 milioane lei. Tel. 
0722/693683.

Vând terenuri (21)

z, nr. 122, petet 6 euro.
• teren rtnwtan. acces la toate facilitățile, 
suprafață SKTmp, Leșnlc, nr. 122, preț 6 euro. 
negociabil Tei.<J

• .mm:. Mnwfinr, fa șesea urssdc a, ■». 
^c^suprafafa plană preț6euro/mp.rei

• riad 18 parcele teren a 500 mp zona 
(apriori a Relații la tel 211124.
• «M 12500 mp teren intravilan, țrtdrt120x88 
mp. fa wralitateaTotestt .H®s.wlO3tț5a,*.  
preț 12100 lei/mp, negoctai*.  Tel 212272.
• WM OM mp teren, 40 m fa. sib at în zona 
vulcan Deva. Tel. 0722/744403

• vând 247® mp teren pentru agricultură șl 
6.000 mp teren pentru construcții sau agri- 
ară ambele localitateaTotești-Hațeft lângă 
canton. Tel 212272.

• vând 4 ha teren, în Deva, pentru construcție 
casa vedere panoramică ftL0722/744403.
• vMMP mo tei en, fa Deva oeno u eonwucti.1 
casă 20 m fc, preț 15 e:iro, mp Tei. 4088/313702

• M te Deva 2500 ri| ere zavilan la 
canătui străzii Rosetti. facilități apă oaz.curent 
preț Q euro/mp, negociabil. Tel. 0254/222176.

Imobile chirii (29)

• eter spre inchiht,: ațiu <omerck_. ® mp, 
vad bun, ideal pemru naro’n sau sediu firmă, 
180 euro. Ie1 745/253411

• rin4 Eraere 15 DGHC af 1996. aps/ac, fall 
etat ănnă,65b00ioT orei 48»euro leî. 
0723/000903.
•rindup s-awia Tsidsrpene sau ■ 
Diesei, sr2001-2«>4.TeLt?42/21497L  <
• a*»OpelVectrr.âr20L,<<ti!l91.4ușlserva  
scaune recaro, sib s. aer nxaRionat, coinouter, 
radio - cd, consum 791, preț 127 milioane iei 
negociabil Tel. 1® >-664081

• rind Valouapn Golf, af 1977, CI, numere noi, 
VT 2006, și SRL oi capital majorat acte la zi. Tel. 
0721/614402

• vând Votes 340, af 1987, 2 11 uși, motor
Renault 1721 cmc, stare perfectă de funcționare, 
preț 65 milioane lei. Tel. 22551 ’“ ■>

cu macara8+5twie, neîn
matriculat preț negociabil. Tel' 229248, 
0722/772477.

• vând autocamion RabaR 10215 lung, anvelope 
nai, aamreatiri nat p*  fi milioane lei nego
ciabil. Tel. 0726/7*32  74.

• vând lagant remorcă Up auto pentru tractor 
(RM7) și imprimantă Eoson 10KH-. Tel. 
0726/134320,261613.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• cumpăr riw» In stare de funcționare. Relații 
latei. 072wa&.

/ • vM autocanden cu macara 8+5 tone, nefa- 
matrlculat, preț negociabil Tel. 0722/7W7. 
■iese accesorii (42)

• rind nmw benzină Lada 1500, nou, elec
tromotor Rabă mască metalică Lada 1200, 
chtavet bucătărie fartă nouă calculator tip 486, 
prețuri convenabile, ret 223907.

Mobilier și interioate (47)

• Nctetete comicHă vinde antene de 
satelit digitale începând cu 65 milioane lei. 
un un gaiantie ieste 25
programe românești și 6M străine, 
montarea șl deplasarea incluse în preț 
Miforn Htll 0723/481776 sau 07'48/840474.

• rind mariă Bucătărie ? fotolii Relaxa. 
oollndf-mstalholl5x06m.Tei.0745/260135.
Audio-video.antene și InstalațiI sateiIt (48)

mo» “ n»dem, gen mantou, ciot 
oftoate maro roșcat șl gri grafit, mărime,44 ■ 50. 
TeL074W8785,

Eiecfrocasntce (56)

+ tiW 7 vitrine frigorifice orizontale, cu mese 
de vânzare încorporate, placate cu marmură. 
Tel 0740/247500

• rind aaU Vesiaaproagp nouă fnâWer Arctic, 
ladă frigorific ișWsoălat cu storcător, 
mashMe^si3.dat simplă mean de fantă TeL

I
 Plante și a'->- '■>»- agroah-

mentare i

Otavă de grădină Hunedoara, țel.

Piei deri (62)

• nfaHkâ aimet așisurări sănătate pe numele 
Anton Alexandru Nicolae e declară nul.

S piarM arat asigurâri sănătate pe numele 
Bt ictteorgfanaAndi«a.Sedechiânul.

• ștenb*  canat asigurări inăl ! pe numele 
IcnițăCatacaș Gabriela. Se declară nul.
•plani*  F*d*M  rotundă cu inscripția 
SE Temorep SA Hunedoara - Insolventa. 
Se dedări nulă

Lrițatii (54)

* m «fada ia licitație publică fa data de 
23D220IB, ara 11, imobilele proprietate a 
fataWtaciteMiMi HȘADm^tuateinDeia, 
■r. I.am. * lAfartcrși Str. 1 Dpcemlite III 
< parter. Infiartlwtil fa ®roul Bcecutorului 
judecăibresc Beriteu Aroh din Deva, str. ă 
Vlafa'-v.1. Tel. 23181

• adrian. E/m tandru, fără vicii, situație 
rnateriaffibiMătiOiW^«mosc,domnișoara 
25-aarăcareiJore*»îriia®-. ■ căsătorie. 
Tel.0a®907657. ,

•.fa*itete*onaiMlV^miter<Centu^nl'rei. 
072W0314

• ehfraul d» suire de <Ang*
Cumtlm;
• i-r.teui Ăi «dare din stația 
da sutobtut Orizont- Micro îs;
• ehiosiml d*  ilar*  da lânp*
GalarUl» da Arfa Forma;
• chioșcul Cte ilare da lângă 
Alimentara ttocla;
• chioșcul da ilare lnwraectla 
Zamfiraecu - B-dul Dacebal.

Amințurll*  m pralau Minte, Intra oral» 8 șl 14 In andlul i lacțlal șl m vor putollon-1n pfifepno do 
mie*  n ooțldlanulul nontru. Rodwțla no Ișl asumă raoponMWIItatoa pentru oowgmrtul
anunțurilor de mică pubtlcttnte. .

Prestări servicii (72) Comemorări (76)

• efectuez transport marfa Deva ■ Timișoara 
preț negociabil, în funcție de greutate și volum, 
maximum 02> tone. Tel 0740/420521.

• farmacia Sw*blu,str.Plața.Victoriei,nr.
1, Deva vizavi de hotel Sârmis, program 
non stop. Tel. 222380.

Copiii, nepoții și strănepoții, aduc un omagiu la 
împlinirea unui an de la decesul celei care a fost

■< are tmnapoi marfa, local și i.iterurbar 
cu autoutilitara de,3,2 tone util. Duba este 
prevăzută^ cu stendere pentru confecții L soc, I 

240. h 230, Tel. 229611.0740/95329Ț.

• 1HN*a  Interioare șl exterioare, lucrări de 
oolwrecîh. faianță ■iresfa.ra'cliet Tri. 28466. 
după ora 20.

• pnsetedie pentru actori - actrițe figurație, 
pentnj Balanța Cafe Amigo Deva fa 1.03.2005, 
ora 12 Relații: Nlstor Sandu sat Culeț, nr. 16, Ilia

MUREȘAN FLOAREA
Dumnezeu s-o odihnească în pace.

Cu nemărginită durere anunțăm împlinirea a 6 lurii 
de jale și tristețe de la trecerea în neființă a scumpei 
și adoratei noastre

Oferte locuri de muncă (74)
HERȚ ANGELA

învățătoare în Petreni. Comemorarea duminică 13.02 -20)5. 
Nu te vom uita niciodată.

• aocMatea MMKlatt Alexandru Import 
Export SRL Deva dtftribuitof autorizat 
peutru luoaț'.il Hunedoara al produselor 
înțesa Mal i rax foormari, etc .iriga- 
lei tk comerciali. CV prin ro< Familia anunță cu durere în suflet că se împlinesc 3 

ani de la trecerea în neființă a celui care a fost

■ firmă aoadafcatt aețwfa șl protecție 
prestează servicii de securitate pentru 
Instituții de sta: șl private, pozite, maga
zine, hoteluri, vile case de vacanță 
auto, restaurante, baruri, discoteci, spitale, 
sanatorii. Tel. 0723/525399, 0726/222099, 
0723/3877341

PETREANU GRIGORE (GOGU)
Nu te vom uita niciodată.

• Mrtanater Avon caut eolabertteri serioși cu 
Putere de muncă câștig nelimitet, premIL Tel. 
22290 Iffi 75315.
• •mătapcrtatoaredeczifeaespress alianî 
caută diSribultor zonal pentru elaborare. 
Informații la tel. 0724 192327

• • MM*  producătoare de fursecuri din
București caută distribuitori pentru județul 
Huneooara, Alba Sibiu. Tel. 0724/19327.

• aocMtor cu nai angajează 
țesătoare covoare manuale, informații la 
«4.0724/260716 0742'014985.

i

Consiliul Local al Munidpîului Hunedoara 
organizează, la icdM său dta B-dzri. LHseitikțfl, nr. 17,

ANGAJEAZĂ;

t

Tel: 230.630,233.170,233.1B0
Fax: 2241550,
wwwsilmal.ro, 8lmalgsmart.ro

ch sediul in localitatea Deva. Calea Zaraneuhh, n».51* A j..»- r.a 
Hunedoara anunță depunerea solicitării pentru enberarea au tornadei 

de mediu pentru obiectivul - Colectare deseori metalic 1 t i 
recîclabile și comercializarea for situat in Deva. Sir,Ha*.!»îmi  

Informații se pot obtsne la sediul Ă.P.M Horredoam. . iios
mtre erele 9-17

Eventualele sesszan sj reclamați? pot ft depuse tn termen d<
IO zile de la data aeaetuhii.

wwwsilmal.ro
8lmalgsmart.ro


0 Imagine proastă. Jennifer Lopez a re
cunoscut că are o imagine publică ne
gativă, dar crede că acest lucru se în
tâmplă din cauza personajelor nu prea 
cumsecade interpretate în filme.

0 Explozie în mină. O explozie produsă 
ieri dimineața într-o mină din sudul Si
beriei s-a soldat cu nouă morți, 17 per
soane fiind date dispărute.

Cea mal frumoasă
?

Londra (MF) - Cântăreața Kylie Mi
nogue a fost aleasă în fruntea unui top 
al celor mai frumoase femei cu vârsta în 
jur de 30 de ani.

în vârstă de 36 de ani, Kylie le-a învins 
pe Kate Beckinsale și Catherine Zeta- 
Jones. în topul alcătuit de revista brita
nică Good Housekeeping mai figurează 
și Kate Moss și Liz Hurley.

Supermodelul Elie Macpherson a obți
nut primul loc în topul femeilor cu vârs
ta în jur de 40 de ani, urmată de Yasmin 
Le Bon. La categoria 50 ani, titlul a fost 
câștigat de Joanna Lumley, considerată 
mai frumoasă decât Sharon Osbourne și 
Helen Mirren. Actrița franceză Catheri
ne Deneuve a fost învingătoare la catego
ria vedetelor cu vârsta în jur de 60 de ani.

NOWI iMkNW Orcaau naufragiat 
ieri în portul japon» Aktoâumi. Pescarii 
au încercat «ă le acostă dintre ghețuri, dar 
nu «n WS sR Ife salveze. .■ EPA)

Va lansa un larfum
Los Angeles (MF) - Actrița Sarah Jes

sica Parker a senmat un contract pentru 
a lansa pe piață un nou parfum.

Numele parfumului și baza acestuia nu 
au fost alese încă, dar vedeta serialului 
„Totul despre sex” a spus că dorește să 
lanseze un parfum „proaspăt”.

„Va fi un parfUm discret, nu unul agre
siv. Nu se va simți înainte ca persoana 
care îl folosește să intre într-o încăpere", 
a declarat actrița, adăugând că dorește să 
împartă cu publicul pasiunea pentru par- 
fumuri. Produsul, creat In colaborare cu 
Cofy Inc, va fi lansat pe piață în cursul 
acestui an.

Clonare de embrioni umani
Marea Britanie (HFEA) este aș
teptată să aprobe cererea depusă 
în septembrie 2004. Anul trecut 

■ în august, HFEA a dat permisi
unea de a clona embrioni umani 
cercetătorilor de la Universitatea 
Newcastle. Experimentele, care 
au ca scop găsirea unor trata
mente pentru bou incurabile 
precum Alzheimer, Parkinson și 
diabet, au provocat furia gru
purilor conservatoare.

Profesorul Wilmut, de la In
stitutul Roslin din Edinburgh, a 
devenit celebru în 1996, când a 
donat primul mamifer, oaia Dol
ly. EI intenționează să aplice 
aceeași tehnică prin care a do
nat-o pe Dolly la embrionii u- 
mani. După el, celulele-sușă, de
spre care se crede că vor revo
luționa medicina, ar putea fi 
recoltate de la embrioni ta sur
plus sau creați special în acest 
scop prin ferffîfrare in vitro.

donarea umană este inter
zisă prin lege ta Marea Britanie, 
dar din 2002 a fost legalizată 
donarea ta scopuri științifice.

Profesorul Ian Wilmut și un 
coleg al acestuia au depus o 
cerere pentru a fi autorizați să 
efectueze cercetări pe ceîule-sușă 
recoltate de la embrioni umani, 
ta căutarea unui remediu pen
tru câteva boli neuromotorii in
curabile.

Autoritatea pentru Fertilizare 
și Embrionologie Umană din

Ceremonia Oscar,

Cates, schimbările vor face ca 
nominalizații să aibă paște de 
mai multă expunere TV.

La reuniunea celor 115 nomi
nalizați, Cates i-a rugat de ase
menea pe aceștia să nu-și pregă- 
tescă discursuri de acpeptarț 
prea lungi.

MÎF te o veveriță deosebit de vioaie, 
£ . săse pltan» agățara de cio
rapii ' (Foto: fa»)

Demisia regizorului și 
telui său, producătorul Agustin 
Almodovar, a fost depusă la 
sfârșitul iui decembrie anul tre
cut, au declarat surse de la
de producție El Deseo, care a 
parține fraților Almodovar.

Cel mai recent film âl lui Al 
modovar; „Ea mala education” 
nu a obținut nici o statuetă ia 
ediția ie anul acesta a Premiilor 
Goya, desfășurată la 31 ianuarie. 
Marele câștigător a fost „Mar 
Adentro” ta regia lui Alejandro 
Amenabar, care a obținut 14 pre
mii? Filmul este nominalizat și 
la categoria gel mai buh film 
străin a premiilor Oscar.

formațiilor privind numărul de 
votași la fiecare categorie.

Vedet&surprlza la Rio
Rio de Janeiro (MF) - Prezența sur

priză a supermodelului Naomi Campbell 
a marcat ultima noapte de paradă a Car
navalului de la Rio.

Școala de samba Portela, aleasă de 
Națiunile Unite pentru promovarea obiec
tivelor sale, a fost marea senzație a nopții . 
de luni spre marți, surprinzând pe toată 
lumea prin apariția lui Campbell.

îmbrăcată într-un bikini decorat cu 
pietricele albastre și albe, culorile școlii 
de samba Portela, și purtând pe cap un 
aranjament din pene de păun, Campbell 
a cântat melodia școlii pe care o reprezen
ta, numită „Opt moduri de a schimba lu
mea”. Ea a defilat pe un car alegoric re
prezentând dreptul tuturor locuitorilor 
planetei la o alimentație sănătoasă.

-----------ț------------------------
r

într-un comunicat, frații Al
modovar își fac cunoscut deza
cordul cu sistemul de vot pentru 
desemnarea câștigătorilor aces
tor premii și denunță lipsa in-

cel folosit la Hollywood pentru 
desemnarea nominalizărilor la 
Oscar, dar „industria cinema
tografică spaniolă este mult mai^ 
restrânsă”, după Agustin Aimo-1? 
dovar. Numărul votanților este" - 
de șase mii la Hollywood și de 
o mie ta Spania, unde se votează 
ta funcție de interese, a arătat 
acesta.

Relațiile dintre Pedro Almo
dovar și instituția care decer- 
nează premiile Goya sunt tensi
onate din 1990, când filmul aces
tuia „Atârne!" (Leagă-mă!) a fost 
nominalizat la 15 categorii, dar 
nu a primit nici un premiu. 

Totuși, ta anul 1999, „Todo so
bre ml madre” (Totul despre ma
ma mea) a obținut șapte premii 
Goya.

Almodovar lucrează în pre
zent la un fiii intitulat „Vol- 

nomiaalfrărtlor la ver” snpnțat pezOi 2006 și ta 
care, rolul principal’este deținut 
de Penelope Cruz.

premiile Goya se face pe cate
gorii. Sistemul este identic cu

AM ATATEA 
In cap.

Anunțul fusese postat în da
ta de 2 februarie și licitația ur
ma să se închidă miercuri seară,

dar site-ul australian de licitații 
a decis retragerea ofertei mier
curi dimineață, fără a furniza 
explicații. Cu câteva ore înainte 
de retragerea ofertei, nu se înre
gistrase nici un potențial „cum
părător”.

în anunțul intitulat „Truman 
Baby”, cei doi viitori părinți ori
ginari din Perth, Australia, so
licitau 750.000 de dolari pentru 
privilegiul alegerii numelui fii
cei lor.

; tai-New 
lut marți 
paradelor


