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La sfârșitul anului 2004, va
loarea în lei a investițiilor

Vremea se menține închisă, țse alocuri 
se vor semnala ninsori slabe.

0 Conalllul Concurenței a cerut Minis
terului Economiei și Comerțului să noti
fice ajutoarele de stat pe care instituția 
intenționează să ie acorde firmelor care 
activează în sectorul carbonifer. Pe baza 
acestor informații Consiliul va examina 
’aspectele legate de ajutorul de stat în 
domeniul carbonifer. (T.S.)

tre consilieri. Potrivit acestuia, 
primarul de atunci a venit și le- 
a propus să meargă la o unitate 
de grăniceri, aflată în pragul 
desființării, de unde să achizițio
neze niște cai la un preț de ni
mic. în opinia primarului, caii 
respectivi trebuiau să fie niște 
exemplare deosebite. Astfel că 
primarul a plătit un camion cu 
care s-a deplasat la unitatea de 
grăniceri. Când s-a" întors, avea 
în ditamai camionul doar două 
exemplare. Care, după cum sus
ține consilierul, erau vai de ma-

dimineața la prânz seara

în așteptarea mo
mentelor speciale de • » 
Ziua Ind: gosr 5 ./pi.

(Fotei Loredane Gfwjl
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Pericol de inundații în județ
cursul zilei Precipitațiile vor fiDeva <C.P.) - Precipita

țiile mixte căzute în ultimele 
zile pe fondul încălzirii 
vremii pot determina pro- 

ducerea de inundații.
< • ■

Topirea zăpezii a dus deja, la 
Creșterea nivelului- apelor 
râurilor. „Apele Mureșului au 
crescut, dar nu s-au semnalat 
încă probleme in județ cauzate 
de inundații”, ne-au declarat du
minică reprezentanții pompie
rilor. în următoarele două zile 
vremea se va încălzi, astfel încât 
temperatura aerului va avea va
lori predominant pozitive pe nor

mai ales sub formă de ploaie, fa
vorizând producerea poleiului și 
diminuarea stratului de: zăpadă. 
Pe alocuri, cantitățile de apă vor 
putea atinge între 10 și 15 litri 
pe metrul pătrat, în 24 ore.

Pe parcursul zilei de marți 
vremea se va răci ușor, iar pre
cipitațiile vor fi predominant 
sub formă de ninsoare. Vântul 
va sufla slab la moderat. Astăzi, 
temperatura maximă va fi 
cuprinsă între 2 și 8 grade Cel
sius. La hoapte, mercurul ter
mometrelor va coborî până la -
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0 Acu». Coreea de Nord a acuzat sâm
bătă SUA că Intenționează să invadeze 
țara, pentru a transforma Peninsula Co
reea într-o trambulină pentru impunerea 
dominației americane In Asia și apoi în 
întreaga lume. Phenianul a declarat din 
nou ca deține arme nucleare, pe care 
le consideră mijloace de autoapărare în 
fața Intenției SUA de a Invada țara.

ei Tentativă. O grenadă a explodat, vi
neri seara, în fața reședinței unui diplo
mat american aflat m post la Tbilissi, 
însă explozia nu a provocat victime sau 
pagube materiale, a anunțat, sâmbătă, 
Ministerul georgian de Interne. Ancheta
torii au declarat că, potrivit primelor in
formații pe care le-au obținut, grenada 
a fost aruncată de un adolescent.

A cnlmie în Fâșia Gaza
Hamas și Jihadul Islamic suspendă atacurile antiisraeliene

i < ;

a focului.
După întâlnirea cu reprezen

tanții Hamas, Abbas s-a consul
tat și cu lideri ai Jihadului Isla
mic. în urma reuniunii, Moham
mad al-Hindi, purtătorul de cu
vânt al mișcării islamiste, a pre
cizat că organizația sa vâ respec
ta încetarea focului, după ce a 
primit răspunsuri clare din par
tea lui Mahmud Abbas, fără însă 
a preciza care a fost subiectul 
discuțiilor.

Obiectivul acestor întâlniri a 
fost de a convinge cele două miș-

Gaza (MF) - Grupările Ha
ss și Jihadul Islamic au 
unțat sâmbătă, după o în- 
Inlre eu președintele Auto- 
âțil Palestiniene, Mahmud 
>bas, că vor menține actua- 
stare de aealmie și nu vor 
isa atacuri antiisraeliene.

Ismail Haniye, un reprezen- 
it al grupării islamiste, a sub
țiat că poziția Hamas in favoa- 
a respectării armistițiului este 
ovizorie, precizând că Israelul 
fi responsabil pentru orice în-
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Morți și răniți în atentai
Hilla (MF) - Cel puțin 17 persoane au 

( murit și alte 16 au fost rănite, sâmbătă 
dimineața, in urma unui atentat cu mâși- 
nă-capcană comis la Mussaieb, la 55 kilo
metri sud de Bagdad, relatează AFP.

„Șaptesprezece persoane, dintre care 
trei sunt polițiști, au fost ucise in explozia 
unei mașini-capcană la ora locală 8:30", 
a declarat directorul spitalului din Hilla, 
unde au fost transportate victimele.

Un ofițer de poliție din Musaieb a pre
cizat că mașina-capcană a explodat în 
apropiere de spitalul din oraș și de sedi
ul consiliului local.

Localitatea Musaieb, cu populație sun- 
nită și șiită, se află în apropierea zonei 
cunoscute drept „triunghiul morții”, unde 

. au loc frecvent atacuri împotriva forțelor 
de ordine și a civililor.

natul IsrMllan a dacia eliberarea a 500 da deținuți paleati-
L (Foto: EPA)

Criminali de război achitați
Banja luka (MF) - Un 

tribunal din Republica 
Srps&a a achitat vineri II 
sârbi bosniaci acuzați de 
crime de război comise 
împotriva unor croați, inv 
timpul războiului din Bos
nia din perioada 1992-1995.

Cei 11 polițiști au fost acu
zați de 'menținer® ♦ în 
detenție a unui preot catolic 
croat, Tomislav Matanovici, 
și a părinților acestuia.

Procesul a Început In mai 
2004, în fața unui tribunal din 
Banja Luka, centrul adminis
trativ al teritoriilor sârbe din 
Bosnia.

Potrivit actului de acuzare, 
preotul și părinții acestuia au 
fost plasați in arest la domi
ciliu, între 14 august și 19 sep
tembrie 1995, înainte de a fi 
dați dispăruți. Corpurile lor 
au fost descoperite în octom- j 
brie 2001, într-o fântână în a-

propiere de Prijedor, In nord- 
vestul Republicii Srpska.

în timpul procesului s*a  
stabilit că polițiștii au primit 
ordinul de a supraveghea ra
sa preotului, pentru a-i asigu
ra protecția. Martorii au afir
mat că i-au văzut pe membrii 
familiei ieșind și intrând în 
casă fără a părea îngrijorați.

THbunaltaJPehal to .1 v î. 
țional (TPI) a autorizat Repu- • 
blica Srpska să îi judece pe a- 
cești sârbi bosniaci. Procese
le privind crimele de război 
trebuie să primească înainte 
acarihfl TPI pentru a putea fi 
instrumentate de către justi
ția locală.

După războiul dintre 1992- 
1995, Bosnia are în componen
ță două entități, Republic? 
Srpika și Federația Croato- 
Musulmană, fiecare având 
propriul său Guvern și fiind 
unite prin instituții centrale 
cu prerogative reduse.

tare a atacurilor antiisraeliene, 
după ce Mahmud Abbas și pre
mierul israelian, Ariel Sharon, 
au anunțat, marți, în timpul 
summit-ului de la Sharm el- 
Sheikh, încetarea violențelor.

Liderul palestinian s-a depla
sat la Gaza după o serie de ata
curi cu mortieră lansate de Ha
mas asupra coloniilor israeliene 
din Fâșia Gaza, care au afectat 
acordul stabilit la Sharm el- 
Sheikh. După atacurile Hamas, 
Abbas a cerut serviciilor de se
curitate să acționeze imediat 
pentru a stopa atacurile și a de
mis măi multi oficiali din apara
tul de securitate.

.n compensație
Israelul a decis, ieri, să elibe

reze 500 de deținuți palestinieni, 
> anunțat premierul israelian, 
Ariel Sharon, citat de AFP.

De asemenea, mai mult de 60 
ie palestinieni expulzați din 
Cisiordania fie în Fâșia Gaza, fie 
n Europa, vor fi autorizați să 
revină la domiciliile lor.

După aprobarea deciziei de 
:ătre președintele israelian, 
tfoshe Katsav, Ministerul Justi- 
:iei va putea publica pe inter
net lista deținuților care vor pu
tea fi eliberați.

Eason Jordan (Foto: epaj

Demisie la CNM%
*

Washington (MF) - Directorul 
executiv al departamentului de 
știri de la CNN, Eason Jordan, 
a demisionat vineri, declarând 
că o controversă provocată de 
declarațiile sale privind moartea 
unor ziariști în Irak riscă să a- 
fecteze rețeaua.

Jordan a recunoscut că re
marcile făcute la 27 ianuarie la 
Forumul Economic Mondial de 
la Davos „nu au fost, în mod 
clar, cum ar fi trebuit să fie”. 
Mai mulți participanți la eveni
ment au relatat că Jordan ar fi 
declarat că forțele americane 
i-au atacat în mod deliberat pe 
ziariști. Jordan a respins însă 
această acuzație.

Controversa s-a intensificat 
săptămâna trecută, când pe Inter
net au circulat relatări privind 
Forumul Economic Mondial.

i
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Șilțil irakieni, câștigători @
Bagdad (MF) - Lista șiită a 

marelui ayatollah Aii Sistani a 
obținut cel mai bun rezultat în 
alegerile legislative din Irak, cu 
48,1% din voturi, a anunțat ieri 
Comisia electorală irakiană.

Lista unificată irakiană a ob
ținut 4.075.291 de voturi, din to
talul de 8.456.266 de voturi ex
primate.

Pe tocul doi clasat Alianța

Kurdă, cu 2.175.551 de voturi, 
reprezentând 25,7% din sufragii
le exprimate, urmată de lista 
premierului în exercițiu Iyad Al- 
Iaui a obținut 1.168.943 de voturi 
(13,8%). Rata de participare la 
vot a fost de circa 59 la sută, la 
tume prezentându-se 8.456.266 de 
alegători, dintr-un total de 14,2 
milioane de persoane înscrise pe ( 
listele electorale.

■ 1 - • ■ ■ [____ •
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lozie în clădirea unui teatru din Paris
li moment, anchetatorii nu știu ce a provocat deflagrația

Turkmoni IraktMi protestând împotriva rezultatului alagerilor.iFoto epaj

Ofertă refuzat
Teheran (MF) - Iranul refuză să suspen

de planurile de construire a unui nou re
actor nuclear cu apă grea în schimbul un
ui reactor cu apă ușoară, propus de nego
ciatorii europeni, a anunțat ieri un purtă
tor de cuvânt al Ministerului de Externe 
de la Teheran.

Surșe diplomatice au afirmat că nego
ciatorii europeni au propus, în cursul dis
cuțiilor desfășurate săptămâna trecută la 
Geneva, trimiterea unei misiuni care să 
pregătească livrarea unui reactor nuclear 
de cercetare cu apă ușoară. Propunerea 
se numără printre inițiativele europene 
de obținere a unor garanții obiective din 
partea Iranului cu privire la menținerea 
activităților nucleare în domeniul civil.

Un reactor cu apă ușoară presupune 
riscuri de proliferare a armelor mai redu
se decât cel proiectat de Iran, în condițiile 
în care reactoarele cu apă grea pot produ
ce cantități mari de plutoniu, element fo
losit în producerea bombei atomice.

Experții germani, francezi și britanici 
au discutat, de marți până vineri, cu par
tea iraniană, încercând să obțină renunța
rea pe termen lung Ia activitățile de îmbo
gățire a uraniului. Statele Unite, convinse 
că Iranul încearcă să obțină arma atomi
că, exercită în continuare presiuni asupra 
Teheranului.

Paris (MF) - O explozie a 
rei origine nu a fost stabi- 
ă încă a avariat grav, ieri 
mineață, clădirea unui tea- 
ii din Paris și a provocat 
nirea ușoară a șapte per
ene, a anunțat poliția lo-

Dintre cei șapte răniți, cinci 
aflau în afara clădirii, în timp

ce doi paznici au fost surprinși 
de explozie în interiorul teatru
lui. Majoritatea răniților au fost 
loviți de cioburi de geam.

Poliția a precizat că, pentru 
moment, anchetatorii nu știu ce 
a provocat explozia, însă experții 
legiști au inspectat zona și au 
prelevat o serie de probe.

Parterul teatrului Empire a 
fost distrus complet în urma ex-

ploziei produse în jurul orei lo
cale 7:00, iar o parte a clădirilor 
de pe strada Wagram, unde este 
situat și teatrul, au geamurile 
sparte din cauza suflului defla
grației. Deflagrația nu a fost ur
mată de nici un incendiu, iar 
echipele de salvare însoțite de 
câini caută eventuali supravie
țuitori în ruinele teatrului, dar 
și în clădirile din vecinătate.

Partand teatralul Empire a fost distras complet în urma exploziei.

Sprijin *3D
Suceava (MF) - PSD 

este dispus să acorde 
consultanță actualei 
puteri in vederea rezol
vării problemelor cu 
care se confruntă Ro
mânia în ceea ce pri
vește integrarea euro
peană, a anunțat de
putatul PSD de Sucea
va, Eugen Bejinariu.

Bejinariu a declarat 
sâmbătă, într-o conferință 
de presă, că „au existat 
discuții în cercuri restrân
se din PSD” în urma căro
ra s-a luat decizia acordă
rii unui sprijin total Gu
vernului Tăriceanu pe pro
bleme de integrare a Ro
mâniei în Uniunea Euro
peană. El consideră că ast
fel de acuze demonstrează 
lipsa de profesionalism a 
guvernanților, arătând to
todată că nici după o lună 
și jumătate de la formarea 
noului Guvern nu s-a reu
șit numirea tuturor secre
tarilor de stat, dar că se 
continuă acțiunile de inți- 

. midare a șefilor de institu- 
ții descentralizate, cărora 
li se cer. demisii.

(Foto: EPA)
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0 Duși s-au făcut pași importanți în re
cuperarea banilor, Regia Autonomă a Apei 
Valea Jiului are încă mari datorii către
Jțănci. Mircea Moloț, președintele Consiliu- 
^țl Județean, spunea la o recentă întâlnire 
țjo gazetarii că este nemulțumit de felul 
cum se încasează restanțele de la ageriți 
economici. Mai ales că de la populație s- 
au recuperat sume importante. (V.N.)

Se anunță ședința grea 
la Primăria din Deva

Adrian Sălăgean
EMAIL adrian.salagean@informmedla.ro

De vină e 
politica!

Tn ultima perioadă, un fenomen interesant 

începe să se manifeste în România. Nu 
mai poți să acuzi pe cineva de ceva, fără 
ca respectiva persoană să nu sară ca arsă 
și să se declare victima unui complot 
politic. Astfel, am avut ocazia să ascultăm 
divagațiile lui Vădim Tudor (care se pare 
că a fost lăsat în pace de unguri) despre 
atentatele unor politicieni la onoarea sa 
nepătată. Nu au lipsit nici văicărelile pe 
aceeași temă ale lui Sechelariu, care se 
vede pur și simplu hărțuit de curva asta 
de Politică, el, cel mai imaculat primare 
din România. Și exemplele pot continua... 
lată însă că boala complotului politic i-a 
lovit și pe politicienii ăștia de calibru mai 
mic. Vasile Constantin, primarele PSD-ist al 
comunei Tudor Vladimirescu, este acuzat 

femeia de serviciu că i-ar fi turnat un 
plod. Care Vasilică nici nu vrea să audă de 
așa ceva și țipă ca din gură de șarpe că as
ta e o lucrătură PD-istă, PNL-istă, sau, mă 
rog, un partid acolo, nu are importanță. 
Dorn*  primar, eu zic să nu vă agitați. 
Așteptați dumneavoastră cuminte vreo nouă 
luni și cercetați cu atenție plodul. Dacă se 
naște cu șuviță, e clar că v-a făcut-o Băses- 
cu. Dar dacă nu-i puteți număra ouăle, lu
crătura e din interiorul partidului. Și încă 
ceva.Wi vă mai încurcați cu Politica. Doar 
știți că e curvă!

CLARA PÂS
EMAIL clara.pas@lnformmedla.ro

Deva- Consilierii locali de
veni se vor întruni mâine în 
ședință pentru a analiza 40 
de proiecte de hotărâri.

Aprobarea strategiei locale 
privind alimentarea cu energie 
termică centralizată a municipiu
lui Deva și a studiului de fezabi
litate privind retehnologizarea 
sistemului de termoficare sunt 
două dintre subiectele importan
te de pe ordinea de zi. Vor mai 
fi supuse dezbaterii ajustarea tari
felor practicate de societatea lo
cală de salubritate, documentația 
necesară realizării de marcaje ru
tiere pe străzile municipiului,

lista cu persoanele care au drep
tul la gratuitatea transportului 
urban cu mijloace de transport in 
comun și vânzarea locuințelor 
construite din fondurile statului, 
in baza Decretului - lege nr. 
61/1990, către titularii contracte
lor de închiriere. Dacă propune
rile primarului Devei vor fi agre
ate de către consilieri, serviciul 
public de poliție comunitară ar 
putea primi un spațiu pentru bi
rouri, se vor modifica taxele per
cepute pentru emiterea acordului 
unic și se vor acorda spații pen
tru reprezentanții partidelor po
litice parlamentare. Tot mâine 
vom afla dacă se va primi undă 
verde tn vederea asocierii Pri
măriei cu o firmă privată pen
tru realizarea unei baze sportive.

Fost spital concesionat la Petroșani
Spiritul gospodăresc al primarului Schreter aduce bani la buget
|NA JURCONE 
EMAIL lna.jurcone@foformmedla.ro

Petroșani - Orice clădire 
dezafectată din Valea Jiului 
ajunge după o vreme o ru
ină. Așa se așteaptă să 
devină clădirea din care s-au 
mutat, la finele lui 2004, 
secțiile de Psihiatrie și Der- 
mato-Venerice ale Spitalului 
de Urgență din municipiul 
Petroșani.

Amplasată pe strada Con
structorului, fosta clădire a spi
talului se află în prezent într-o

stare bună, în care, dacă ar e- 
xista motivație, s-ar putea face 
ceva constructiv. Costurile, insă, 
se pare că vor fî ridicate. Acesta 
constituie un motiv pentru care 
conducerea primăriei a decis să 
le dea clădirilor existente aici o 
nouă utilizare. „Concesionarea a- 
cestor imobile era mai mult decât 
necesară pentru că, astfel, vom 
evita deteriorarea lor și aducem 
bani la buget. Avem experiența 
altor clădiri care, o dată părăsite, 
au fost distruse rapid. Banii sper 
să-i obținem din încasarea rede- 
venței, impozitelor și taxelor lo
cale. Totodată se vor oferi noi

locuri de muncă”, a declarat Ca
rol Schreter, primarul municipiu
lui Petroșani. Fosta secție Der- 
mato-Venerice va fi transformată 
intr-un cabinet medical, destinat 
populației Văii și pentru per
soanele din tranzit Fosta cantină 
care deservea cele două secții a 
fost Închiriată de Casa Locală de 
Pensii Petroșani și va adăposti 
birourile și arhiva. Ultima clădi
re în discuție, fosta secție de Psi
hiatrie, se va transforma în sedii 
pentru Jandarmerie și Poliția Co
munitară Petroșani. Tot aici se 
va muta și Centrul Militar Mu
nicipal Petroșani.

rnrme „model”
Deva (E.L.) - La D.A.D.R. 

Hunedoara au' fost înregis
trate anul trecut 12 ferme 
considerate de specialiști 
„model". începutul a fost 
mai greu pentru că, deși ne 
aflăm doar în februarie 
2005, încă șase ferme au in
trat în programul de moni
torizare al D.A.D.R Hune
doara. Pentru a fi conside
rate .ferme model” acestea 
trebuie să îndeplinească 
condițiile standard de cali
tate și igienă. Pentru procu
rarea materialului biologic, 
micii viitori fermieri se pot 
adresa Direcției Agricole.

DEVA

OA.QQ-țOâ.OO
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WU ordine pu- .
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w-___________ _____ ___________ :_____
C«»ă realizați ceea ce v-ați propus trebuie efor- 
tun mari. Cineva vrea să vă pună bețe 1h roate, 
dar găsiți soluția potrivită.

. , , __ i____ :_______________ ■._____
QSMfr' Sunteți o sursă de surprize pentru anturaj. Dacă 

’ ■ sunteți alături de .prieteni, hf bine ji ia *

:_______
O aventură sentimentală poate fl deconspirată 
și puteți fl pus într-o situație delicată. Ar fi bine 
să evitați stresul și emoțiile puternice.

M

Energia electricA.
Nu sunt programate Întreruperi In 
furnizarea energiei electrice.

Gaz:
Se Întrerupe furnizarea gazului metan în De-' 
va:

3 5.00ț_ .Ai. Viitorului, bl. 04 
Al. Romanilor, bl. St>

Apfc
Sunt programate Întreruperi in furnizarea 
apei în Deva:
08.30-12.30 Cert. Dorobanți

iiLiiiaMfaiiuyiiL   «mate——au

Soluția Integramei din numă

rul precedent:

V - R - CUC - IEDERA - AS

- GOGONELE - IELE - AM - 

S - TA - CRUD - MARAR - 

LAS - LIBER - Ml - CE - 

STAPAN - A - BIEȚI - C - 

TARN - ACRE - DATI - AUR

- BEZ - A - VIER - ZA - MB

- ROUĂ

. -•__ L .

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat caldfi 2Î2225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat pz 2271091 '
inftuwrațli CFK p 212'5'25
Ambulanța 961
Pompieri 98k
Jartâannaile ® jț
Polife 955 \
OJ.P.C. HD 214971

*X tan.-20 Iul.
AvS^‘ interese variate, acționați cu rapiditate la 
evenimentele din jur. Spuneți tot ce aveți pe su> 
flat și veți avea de câștigat.

i

0 aug. :
mai rezervat ca de obicei, mai prudent 
amestecați în bârfe. Partenerul vă oferă 

o dovadă de dragoste surprinzătoare.

31 iraZ--20 wot._____________________________
irWtî îsă împăcăți pe toată lumea, mai ales pe 

cel apropiați. îi judecați cu prea multă indulgență 
pe alții și vă suprasolicitați intelectul.

Hoațe trec pe plan secundar. Vă 
, preocupă discuțiile cu persoane flexibile. Vreți 

să vă regăsiți entuziasmul.

21 oct,*20  nov.__________________________________
.0 situație anume vă pune orgoliul la încercare. 

Ziua poate
mente, vă propuneți să le respectați.

anume vă pune orgoliul la încercare, 
marca o ootltură. Vă iuațl angaja-

___________ :___ :_______ ___
t de călătorie sunt contramandate, dar ț- 
supără cal mal tare ci atitudinea per

soanei iubite.

ttJiHtegO..1»-..... -......    -.... ......... _..... ■
Dacă sunteți economi cu banii și vorbele, veți 
•vea bucurii. Nu faceți risipă și nici vorbele nu 
vă pot fi interpretate greșit.

, ^jșndțpfebr, ___ ____ ____ _
Conjunctura e favorabilă schimbărilor de statut

_____ 21 tobr-20 mart. _ ________
Acceptați mai multe compromisuri, forțat de o 
situație importantă. Vă pândesc unele pericole ■. 
legate de starea sănătății dv.

PRIMA TV

Dț. CuNae 

și Vasile.
Z14»ConartDte>clfo5:Ești 

fegtedmeu 
2M0 Jurate TVR. Sport 

-Mevo. untsiune in tot- 
-;’'5?mati

«MNattaM.

lui Arakv*  

Carnea intre flosofie și

fii rfastor Marina Con- 
stantinescu 

tMlarteraM""
14 (dragoste, coproducțfe, 

1992). Cu: Hugh Grant, 
Kristin Scott Thomas, 

Emmanuefe Seigner, 
Peter Coyote.

250 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo (reluare)

350 Pwfcrad (dramă,
□ SUA 1999). Cu: Patsy 

Kensrt, Richard Cham
berlain, Daniel Riordan 
Regia C.Grant Mitchell.

730 Știrle PRO IV. Sport. 
Meteo. Ce se întâmplă 

doctore?
■ 9:10 Omui care aduoe

1 cartea. Cu: Dan C. 
Mihăilescu

9:15 Tânăr ndWștft Cu: 
S Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 

Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott 

10:15 0 lume dfcpărută (re- 
S luare) 

1130 Japte mirese pentru
Qș^JteM

1330 Știrile PRO TV. Sport 

Meteo
1345 Căsătorie de formă

13 (dragoste, SUA 1998). 
Cu: Jane Seymour, 
James Brolin. Regia: 
James Keadi

1630 Tânăr și neliniștit Cu: 
B Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson 

1730 Stofe PRO IV 

1745 Teo 
1930 Știrile PRO TV. Sport

I 730 Ohwwanr. Cu: Sanda 

Nicola
830 Canalul de știri 

1050 In gura presei 

11:00 Concurs interactiv.
Emisiune în cadrul 
căreia poți deveni 
milionar în câteva 

minute
12:00 Sue Thomas 
1350 Observator. Cu: Simona 

Gheorghe
1345 Visul unei nopți de vară

Q (comedie, SUA 1999). 
Cu; Kevin Kline, Rupert 
Everett, Calista Flock
hart Michelle Pfeiffer, 
Stanley Tucd

1650 Observator. Sport. Me-

1645 Vtare- A trăi cu pasi-
0 une (Italia, 2002). Cu: 

Edoardo Costa, Giorgio 

Ginex, Edoardo Velo, 
Giudrtta Saltarini, Loren
zo Ciompi, Donatella 
Pompadur, Elisabeta De 
Palo

1745 9595 - Te învață ce să 
fed

1930 Ofasereator. Sport Metro

, 530 Puvuștai adevărate (re
luare)

6.00 Muzica de acasă (relu
are)

730 CtabTOO (reluare) 
8:15 Concert Natala tatour- 

cade și David Brsbal (re
luare)

900 Al șaptelea cer 
1015 Fetite GOmore 

1130 Șapte fermi. Cu: Gio-
® vama Antonelli, Thiago 

Lacerda
12:15 Numai iubirea 
13:15 Răzbunarea 
1415 Pisica săfoatică. Cu: 
“Marlene Favela

1530 Iubirea mea, păcatul. 
0Cu: Yadhira Carillo, Ser

gio Sendel
1630 Pădurea blestemată.

0Cu: Edith Gonzălez, 

Gabriel Soto 
1730 Poveștiri adevărate - 

emisiune cu povești 
reale despre viață, 
prezentată de Lucian 
Ytzâru

1755 Vremea de acasă 

18.00 Gitonas. Cu: Saul
HUsazo, Dolores Heredia

730 Mbacole (reluare)
8dXJ Teieshoping
8:30 MHorități sita trei dic

taturi
930 Poftă bună
930 H --ora prichindeilor 

1030 D'ale Iu'Mitică 

1130 dna irinute de cultură 

1145 Pasiuni 
1240 Euro-cfcpecer (reluare) 
1245 Aventurile lui

SSIndbad(reluare) 
1330Teleshoping 
1450 Slmba junior merge La

EJNew-York
1430 Colegi ^tario 
1530 tmpreună ta Europa.

Primul pas
1630 Zona de conflict 
1630 Gnd minute «te cultură 
16:45 Jurnalul TVR. Sport. 
1730 Rebeli
17:55 Eunxfispeoer
1830 Jurnalul Euronews pen

tru România
18:15 Gnd minute de culturii 
1830 Zestrea românilor 
1930 Fotbal în sală: MGA

București - AFC Bodu , 
med din Campionatul 
Național

07.45-0830 Observator >
Deva (r) •

16.35-1645 Știri pe scurt 
22.30-23.00 Observator.

I

l 
I
I

t

I

2030 Artista, dolarii și arde
nt*  (comedie, Româ- 

' nia, 1979) Cu: llarion 
ț | •' Ciobanu, Ovidiu luliu 
î*  ' Moldovan, Mircea Dia- 
: ■ ■ -oonu, Rodica Tapalagă, 

Mircea Albulescu 

22:15 La Bloc. Serial de di- 

if,,-.- vertisment
-l'. 
r » . .____(acțiune,
t 0SUA 2002). Cu:

Natasha Henstrige, 

Ă^JMsten Miter, Natashia 
FWWams, Cartas Jacott,

Jamie Iglehart Regia: 
■< RezaBadiyi,Chuck

Bowman
Măiestrim tivi

IrtS JtHe PRO TV. Sport.
Meteo

2:1 S Profeți despre trecut 
3:15 Prwest
*15 Partr*  certe , 
MO toWy» U Radu *

IMS DfiOtisment: Cei mai 

frumoși ani, edfye spe
cială de Sf. Valentin 

22:15 Marius Tucă Show 

^4 Observator. Sport.
M teo. Cu: Letiția Za- 

fian 
țlH h gura presei (reluare) 
jaS-Corâteli tw ir 

138 Concurs taeradk

- Emisiune în cadrai 
căreia poți deveni mfl- 
onar în câteva minute 

fiflt Obsewutor. Sport Me- 

so (reluare) 
CâtoSaUtaiaM tototrelur .

• rare) 
3:T5 Benny Wl 

345 Sue Thomas (reluare) 
- Vlvwa- A Mi cu pa- 
..Ssiune (Italia, 2002). 
■ Cu: tooartlo Coste, 

Giorgio Ginex, Edoar- 
dr felo, Giudltta 

'Saltarini, Lorenzo 

, - £ Ciompi, Donatella
‘Pompadiir

2030 Rltt Cu: Barbara

0Mon, Eduardo Santama- 

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

_aMedelin
î

«Hfiey'«ai femeie emi- 
. . siune cu Mftaela Tatu 

riîniwMMUe Anasta-
■ ■ sh. Cu: Norkis Batista, 

an Rablo Raba, Kiara, 
Hilda Abrahamz, Dora 

Mazzone, Saul Marin, 
- Jtadano D'Afessantoo, 

' Crisol Carabal, Gustavo 

Rodrlguez, Mayra Ale
jandra

ISO Răzbunarea. Cu:
S Gabriela Spanie, Josâ 

i Angel Uamas, Marfa 

Helena Do ng
250 Poveștiri adevărate (re

luare) 
De 3X feineta treiere)

430 tnrHgosteștefliâ de 

tine (reluare)

I

t

2150 Neuitate xrsonaje. 
Documentar de cultură 
tMfTrllA

2130 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
22XX) JwnaU Emnem pen

tru România
22.15 HI noșbfi (dramă, SUA 

Q1991). Cu: JuHe An
drews, Ann-Margret, 
Hugh Grant Regia 
John Eiman.

035 Districtul. Cu: Craig 

E3T.Nelson, Janie Brook, 
Lyne Thigpen, Roger 

Aaron Brown, Sean Pa- 
trik Tomas. Regia: Ter
ry George. Polițistul 
Jack Mannion este nu
mit șef în capitală. Evi
dent unii dintre subal
ternii săi de la Wash-

> ington nu sunt prea 
mulțumiți 

feSMegarinlT

730 Toteshopping
, 730MtestBt
’ 755 Sport ou Florentina 

830 Teleshopping 

830 Ed 

930 Dragoste și puttee
; 1030 Kendd Show (reluare) 

1055 dip art
i 1130 Monica. Prezentatorea 

emisiunii este Monica 
Pwu (reluare)

1230 Hkntil șl televiziunea. 
1230 Teleshopping
1255 Bani la greu 

1350 Teleshopping
i 1425 Ed. Cu: Thomas Ca- 

Bvanagh, Julie Bowen, 
Josh Randall

1520 Focus. Emisiune infor
mativă

> 1525 Dragoste și putere 
15:50 Camera de râs. Emisiu

ne de divenisment 
1630 Trăsniți to NATO 
1650 Kenski Show. Cu lonuț 

Chermenschi
1830 Focus. Sport. Meteo. 

Cu: Cristina țopesai 
1930 Monks. Talk show 

prezentat de Monica 

Puiu

I

I

■ i 
î'

i

I

2M0 Dincolo de fente. Din
colo de limite este cea 

mai dramatică și 
cuprinzătoare serie de 
documentare difuzate 

vreodată pe miale 

noastre ecrane. 
Tteda|l fo dragoste 
Trăsrtțl h NATO. Sol- 

A .. ,stații prezentați h pri- 

. . inovară drept prima uni
tate Năto de pe teritori- 

■ui României sparta
1 -acest sezon cu totul 
‘ vhknhatf Fi Trtrtearr 
.șteargă imaginea de 
echipă neîndemânatică 

creată până acum și 
visează să devină pri
mul comando românesc 
din istoria NATO.

«30 Focus Plus. CuSilvia 
Ticula

23:15 Sanromo 2004

l

830 Austin Powers: Gold-
I j member (comedie, SUA 

2002).
935 Din nou acasă (dramă. 

Anglia, 2001)
1120 Venus și Marte (roman- 

13 tic, Germania, 2001).
Cu: Julie Bowen, Julia 
Sawalha, 

1255 Banda Olsen și siimar- 
13 inul (aventuri, Danemar

ca, 2003). Cu: Lars 

Bertetg Andersen, 
Thomas Engeset 

1435 Prima dragoste (roman- 
13 tic, SUA 2002). Cu:

Mandy Moore 
1620 tea Croft Tomb 

Q Raider (acțiune, SUA 

2001). Cu: Angelina 

Jolie, lain Glen
1830 Vânătorul de dmozauri 

13 (aventuri, Canada, 
2000). Cu: Simon Mac 

1930 Pe platourile de filmare

II. Episodul ' 
2050 CNogofr

Id SUA 2002). Cu: Renee 
Zellweger, Catherine 

Zetajones, Richard 
Gere, Queen Latifah, 

Lucy Liu 
2155 Ușuraticul (comedie,

I3SUA 2001). 
2350 Inamicul e aproape 

(război, SUA 2001).

09.00-11.00 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) 
21.50 Știrile TELE 7 Deva (r).

(moskal,

12.15 Misterele părintelui 
Dowling

13.00 Fiicele lui McLeod 

14.00 Numai dragostea 
(dramă, SUA 1998)

17.30 O întâlnire neașteptată 

(comedie, Canada,
2003)

19.15 Da, dar mai degrabă ba 

(comedie, Canada,
2004)

21.00 Fiicele lui McLeod 

22JOO Brigada de poliție 

23.00 Jordan
00.00 Pasiunea lui Ayn Rând 

(dramă, SUA 1999)

EUROSPORT
930 Raliuri (reluare) 1050 

Atletism (reluare) 1145 Omni
sport Casa Italia 1250 Biatlon: 
Cupe Mondială, la Torino, Italia 

1330 Fotbal de sală: Campio- 
__________ _____ natul European (live) 1530 Fot- 

’'schimbați. Eiînâwrcă s| ! bal: tige Campionilor - optimi 

șteargă imaolnw de de finali 1539 Fotbal de sală: 
. Campionatul European, la Os- 
, trava (live) 1750 Snooker:
■ Mastered, la Londra, Marea

■ Britanie 1950 Bob: Ctțta Mon
dială 2050 Fotbal de sală: Cam-

: ptonatul European, la Ostrava 

(live) 2150 SnookanMastereuL 

la Londra, Marea tetanic (Hue^ 
030 Fotbal: Eurogokri (repot1- 

' te|e) 150 Știri: Ediția specială 
i a știrilor Eurosport.

Sport Me-

I

14.00 Istorii neeluddate 
1550 Istorii neeluddate, Peart 

Harbour - Mituri
16.00 Confruntarea fiarelor, 

Crocodilul de apă * 

sărată contra marelui 
rechin

17.00 Istorii neeluddate. Hitler 

și Sulița Destinului 
18.00 Aventuri la pescuit cu 

Rex Hunter
■*  1830 John Wilson și un safari 

cu undița, Zambia 
; 1950 Mașini extreme, Mon- 

tagne-russe
, 20.00 Tehnologie extremă, 
•; Oraș într-o piramidă 
- 21.00 Sex î.e.n.
1 2200 Ochii care fac radi

ografii



EI Primăria Municipiului Deva intențio
nează să cheltuiască 65 de milioane de 
lei Tn vederea organizării manifestărilor 
prilejuite de ziua de 8 Martie. Suma ce 
se dorește a fi alocată din bugetul local 
urmează a fi supusă aprobării în ședința 
de mâine a Consiliului Local. (C.P.)

£1 Peste 200 de persoane și-au depus 
dosarele la Casa de Pensii a județului 
Hunedoara pentru a participa la prese- 
lecția ce va fi organizată în 18 februa
rie în vederea ocupării locurilor vacante, 
Personalul instituției va fi suplimentat 
pentru derularea mal rapidă a operațiu
nilor de recalculare a pensiilor. (C.P.)

Institutorul nu poate deveni director

Coasiguratul nu plătește
Deva (C.P.) - Ca să nu plătiți nici o con

tribuție la fondul de asigurări, legea oferă 
o soluție: deveniți coasigurat. Legea 
prevede că soțul/soția, copiii (până lâ 26 
de ani, dacă sunt studenți), părinții, 
bunicii aflați în întreținerea unei persoane 
care plătește CAS-ul pot deveni coasigu- 
rați, insă persoanele fără venituri trebuie 
trecute in întreținerea persoanei angajate, 
în cazul bunicilor este necesar un act 
judecătoresc din care să rezulte că este în 
întreținerea celui care plătește contribuția 
la fondul de asigurări.

BCR
BRD 
BancPoșț

CEC_____
Oarp atica 
WKsbank

JUtti__âJHL
14%1£5% .._1€*.

14.25%

De ziua mea. Nu cred 
că pentru a-ți mani

festa dragostea și 
atașamentul față de o 
persoană este neapărat 
nevoie de cadouri 
costisitoare, de cele mai 
multe ori fiind sufi
cientă chiar și numai o 
floare. Gestul contează. 
Smnmnda AlmSșan, 
Deva

Țpste foarte important 
usă știm să dăruim 
pentru că foarte multe 
persoane consideră 
acest lucru înjositor. A 
dărui o floare persoanei 
dragi este unul dintre 
cele mai importante ges
turi pe care un om le-ar 
putea face.
Andreea, 
Deva

■rpiecare zi este un 
I? prilej deosebit pentru 
a face cadou persoanei 
dragi. Cred că nu tre- 

/ buie să ne gândim la 
cadouri doar atunci 
când este ziua de 
naștere a unei persoane, 
de Crăciun, de Anul 
Nou sau de Sf. Valentin.
Sorin Muntean, 
Deva

Am primii :ele mai 
multe cadouri anul 
trecut de ziua mea dar 

acum cu ocazia’Sf. 
Valentin cred că va fi 
un bun prilej pentru a 
primi flori. Orice zi din 
an este potrivită pentru 
a dărui o floare cuiva 
drag.
Ala, 
Deva

*

în martie, lapte mal scump?
Deva (C.P.) - Prețul laptelui nu va suferi 

modificări până în primăvară, abia după 
15 martie urmând să se vadă dacă există 
influențe în costurile de producție, care 
se vor regăsi și în prețul laptelui, a de
clarat Florea Popescu, președintele Aso
ciației Patronale din Industria Laptelui. în 
prezent, laptele se vinde la poarta 
unităților de procesare cu maxițnum 15.000 
de lei, iar In magazine se comercializează 
cu prețuri cuprinse între 18.000 și 40.000 
lei, în fimeție de calitatea acestuia, de pro
centul de grăsime, de modul de tratare, dar 
și de ambalare.

Cure 1 '

1 dolar  2aoQ8teL
1 euro 36.023 lei
1 franc elvețian 23.166 lei

sterlini 52.253 lei
1 forint .... ...........147. lei
1 gram de aur 375.418 tei

Deva (I.J.) - Hunedorenii, 
proprietari de autoturisme 
vechi, care doreau să se Înscrie 
în programul de stimulare a în
noirii parcului auto, care 
prevedea acordarea unui avans 
de 30 milioane de lei în schim
bul casării mașinii vechi, mai 
au de așteptat. Asta pentru că 
termenul inițial de intrare in 
vigoare a ordonanței modificate
a fost prelungit, fără a se pre
ciza o dată fixă. Din suma totală 
pe care o alocă ministerul, la 
nivel național, doar 15.000 de 
proprietari de autoturisme vechi 
vor putea primi cele 30 de mi
lioane. Cu toate că era prevăzut 
să se finalizeze până la 30 iunie 
a.c., termenul a fost prelungit 
până pe 30 noiembrie a.c., pen
tru ca banii să fie virați în con
turile producătorilor în decem
brie 2005.

Sunt o romantică, deși 
marea majoritate a 

tinerilor se feresc să 
ofere flori pentru că îl 
consideră înjositor și un 
gest de slăbiciune Este 
un gest deosebit să oferi 
un cadou persoanei iu
bite sau cel puțin o 
floare.
Mihaela N., 
Deva

Deva (M.T.) - Petru Arde- unitate de ciclu gimnazial? 
lean, Petroșani - Nepoata mea Răspuns: Studiile pe care le 
este absolventă a cursurilor are nepoata dumneavoastră 
de institutori din Deva. După 
terminarea studiilor s-a anga
jat ea învățătoare în județul 
Alba. în urma studiilor efec
tuate a primit o diplomă în 
care se specifică faptul că este 
institutor lî. în urma unui 
anunț, a aflat că există un 
post vacant de director la un' 
club al copiilor din același 
județ și ar vrea să participe la 
acest concurs. Cu aceste 
studii, nefiind profesor, i se 
poate aproba dosarul de în
scriere pentru un asemenea 
post? Acesta fiind echivalen
tul unui post de director la o

dublat numărul studenților
Deva (R.I.) - în mai puțin 

de un deceniu numărul stu
denților s-a dublat, lucru 
valabil atât in plan național 
cât și la nivelul județului.

în anul universitar 2003-2004, 
în instituțiile de învățământ su
perior de stat și particulare din 
țară au fost înscriși 810.888 stu- 
denți.

Cifra este aproape dublă com
parativ cu cea înregistrată în 
anul universitar 1996-1997, când 
au fost înscriși un număr de 
465.084 studenți.

Deși ar putea să pară sur
prinzător, creșterile cele mai 
mari au fost înregistrate în cazul 
studenților înscriși la cursuri de 
zi în unitățile de stat, cu toate

că s-au înregistrat creșteri la 
toate formele de învățământ 
existente. 1

în județul Hunedoara existau 
4280 de studenți în anul univer
sitar 1990/1991, pentru ca în 
anul universitar 2002/2003 să se 
Înregistreze un număr de 8361 
de studenți.

Statisticile efectuate de insti
tute de specialitate arată că în 
perioada 1996-1997 numărul celor 
ce studiau la zi într-o universi
tate de stat era de 296.143 de per
soane, iar în 2003-2004 numărul 
lor să ajungă la 482.869.

în aceeași perioadă, numărul 
studenților de la universitățile 
particulare a crescut cu aproxi
mativ 50.000 de persoane, de la 
93.434 la 143.904 studenți.

nu sunt suficiente pentru 
obținerea acestui post de di
rector al unui club al copiilor. 
Trebuie să existe două spe
cializări pentru ca nepoata 
dumneavoastră să poată par
ticipa ta concurs.

Notă: , Dacă aveți întrebări 
pe teme juridice, ne puteți 
contacta la numărul de telefon 
211275 (pentru Mihaela 
Tftmaș), la adresa redacției: 
Str. 22 Decembrie, nr. 37A, 
parter, (clădirea Cepromin), 
Deva sau e-mafl: 
mihaela.tamas@ipformme- 
dia.ro.

Curs de formare 
pentru medici

Deva (S.B.) - La sediul Fun
dației „Conexiuni” din Deva s-a 
desfășurat, timp de două zile, la 
finele săptămânii trecute Cursul 
de formare „Aspecte ale vi
olenței în familie” destinat 
medicilor din întreg județul 
Hunedoara. Excepție fee cei din. 
zona Văii Jiului, pentru care se 
va organiza un astfel de curs la 
Petroșani. Cursul, într-o formă 
intensivă, face parte dintr-un 
proiect de prevenirea și 
asistarea victimelor violenței în 
familie. Cursul este adresat în 
primul rând medicilor lentru că 
aceștia sunt considerați ca fiind ' 
profesioniștii cheie in cazuri de 
acest gen. La curs au participat 
un număr de 18 medici. Proiec- ! 
tul este finanțat de Agenția 
Canadiană de Dezvoltare Inter
națională și de Fondul Națiu
nilor Unite pentru Populație. ,

ApîOXifliatiy 70 de oameni au murit înghețați da ^rig 
din cauza căderilor masive de zăpadă înregistrate în Afga
nistan. [Fota: H>A>

mailto:mihaela.tamas@ipformme-dia.ro
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Tu ești steaua de pe cer și te privesc noaptea 
mereu. Dacă tu ai dispărea, o urmă pe cer ar 
| rămâne și In inimă ceva ar muri! Eu te iubesc 
Fși te voi iubi mereu! (Irina Viorica)

Mihaela Claudia, te iubesc, te ador, te sărut, 
la fel ca IU prima zi! (Daniel)

Te iubesc de la început și până la •>a»sșit! Te 
voi iubi mereu și sper că nimeni nu ■> lă net 
despartă dragostea! Te iubesc, puișorul meu! 
(Mădălin Iulian)

Ochii mei vor să te vadă acum, mâinile mele 
vor să te îmbrățișeze, buzele mele vor să te sărute, 

iar inima mea care bate numai pentru tine să-ți 
spună cât de mult „Te iubesc!” (Vasilica)

Tu ești cel mai minunat lucru din lume, o rază 
de soare care luminează sufletul meu și sper 
să nu te schimbi niciodată! Te iubesc! (Maria 
Ruxana)

Te iubesc nu numai pentru ceea ce ești, ci și pentru ceea 
ce sunt când ești lângă mine! Te iubesc nu numai pentru 

ceea ce ai făcut din tine, ci și pentru ceea ce 
reușești să faci din mine! Și ai făcut asta fără o 
atingere, fără un cuvânt, fără un semn. Ai făcut 
totul fiind tu însăți! Te iubesc! (Eleonora Cristi- 

lW w na)

De la prima întâlnire mi-am dat seama, 
că mă pot ascunde în sufletul tău de 
necazurile lumii. Păstrează-mă acolo și, 
te voi iubi mereu! A fost deajuns o scân
teie și flacăra iubirii mele s-a aprins 
fierbinte și de neoprit. Va arde veșnic, 
pentru tine, dragostea mea, Alina. 
Lângă tine sunt cel mai puternic, cel 

nai curajos, cel mai capabil și oMMțeel mai frumos. Lângă tin® Wl, sunt cel mai iubit și lângă ** 'if mine ești cea mai iubită!
• [florin)

Doi oameni, când se iubesc cu 
adevărat, lși unesc sufletele, iar aces
tea rămân unite pe viață, așa cum și 
sufletele noastre s-au unit 
pe veci. Te iubesc și te âM|M|
ador, iubitule! (Raluca) WaQgft

. Draga mea, de Ziua îndrăgostiților, după 25
•** de ani de călătorie ce pot să-ți spun mai mult 
decât 3 propoziții simple și calde: " . r

Te-am iubit!
Te iubesc!
Te voi iubi mereu! (Josif)

Vreau să fiu sclava ta
Vreau să fii sclavul meu
Vreau să fim sclavii iubirii
Vreau să fim sclavii menirii! (Mihaela

Iubirea mea e profundă, cuprinzătoare și 
Înaltă cât sufletul meu... Te iubesc cu toată 
suflarea, zâmbetele și lacrimile vieții mele!

(Octavian)

Mă gândesc la tine așa cum se gândește un 
copil la viață, te doresc așa cum dorește unj 
însetat un strop de apă, îmi lipsești așa cum] 
îi lipsește omului libertatea... Te iubesc! Te" 
iubesc! Te iubesc! (Ovidiu)

Rătăceam în beznă pe cărarea vieții mele! Ai 
apărut tu, îngeraș at fericirii, și mi-ai adus lu
mină și căldură! îți mulțumesc că exiști! Te 
iubesc, tu ești viața mea! (Adrian - Mihai).

jț*'v.
■ ■
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repriză, dar nu au avut eficiență după pauză,

arbitrilor

victorie consecutivă a CS Deva

Glgl Ștefan

Florea Nedelciu 
ClPRIAN MARINUț

0 Reprezentantele handbalului feminin 
-românesc în Challenge Cup nu au avut 
'•rezultate prea bune în optimile disputate 
la acest sfârșit de săptămână. Selmont 

jB.M. a fost eliminată de formația BSV 
‘‘Buxtehude, după ce a pierdut ambele 

jocuri (25-32, 27-30) disputate în Ger
mania. Oltchlm s-a impus la doar șase 
goluri diferență (28-22), acasă, contra 
echn îl Spono Nottwill și nu e favorită la 
calificare, întrucât returul se va disputa 
pe terenul elvețlencelor. (C.M.)

0 în Cupa Cupelor la handbal feminin, 
Rapid a pierdut la un singur gol diferență 
(37-38) în deplasare în fața echipei turce 
Havetean Ankara, având nevoie de o vic
torie la doar două goluri în returul de la 
București pentru calificarea în sferturile 
de finală. (C.M.)

Cipru» Marini^
E-MNti ciprltn.marlnuteinformmedla.ro

In pagina sport de

Schimbarea la fată
Startul partidei a fost favora

bil elevelor lui Marcel Șerban, 
Cetate dezvăluindu-și o fată de 
echipă bine Închegată. Printr-o 
apărare' agresivă, o pătrundere 
in forță a internaționalei de ti
neret Carmen Gartaș și trei go
luri pe contraatac, Cetate a 
„scris” pe tabelă un surprinzător 
4-1. Meciul s-a echilibrat la ju
mătatea reprizei, când Rulmen
tul a-preluat pentru prima dată 
conducerea (6-7, mjn- 15), dar pe 
fondul ratării a trei aruncări de

la șapte metri de câirtAvădănii 
(2) și Urcau, Cetate a preluat din 
nou inițiativa. Până la pauză, 
elevele lui Marcel Șerban au 
condus de două ori la trei goluri 
diferență și păreau că au forța 
să dea o lecție revelației campi
onatului și să confirme, în sfâr
șit, aspirațiile 'opene ale pre
ședintelui Marian Muntean.

Arbitrii și moralul
Soarta partidei s-a schimbat 

însă radical la trei minute după 
pauză, odată cu accidentarea bra- 
șovencei Mirela Seifer, acciden
tare care a .... Ajutat Rulmentului 
din mai multe perspective. în pri
mul rând, meciul a fost întrerupt 
mai multe minute, până când 
jucătoărea a fost transportată la 
spital, timp în care Cetate care 
era pe val a ...pierdut din viteză. 
Apoi, pierderea coechipierei le-a 
ambiționat pe jucătoarele Rul
mentului care s-au mobilizat și 
au jucat foarte agresiv și cu 
dorința de a se răzbuna. în fine, 
îngrijorați probabil de soarta ac
cidentatei și „muștruluiți” de

Cetate Deva a pierdut din cauza arbitrajului defavorabil, dar și a propriilor slăbiciuni

50% Reducere Economisește cu Covântuî liber 
Abonează-te acum!

Preț/ziar pentru abonament

■ 'V

o

1.923 lei

Aboneazâ-te pe minimum 3 ioni și intri 
automat In concursul special de Paști.

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

WRNAI.

Numele
CUM TE ABONEZI?

• Decupează și completează talonul
• Achită prin mandat poștal sau direct la sediul redacției suina 
pentri abonamentul ales, trecând următoarea adresă: SC Inform 
Media SRL, redacția Cuvântul liber, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, 
cod 330186.
• 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 in concursul nostru.
• Poți primi ilarul acasă, prin poștă sau II poți ridica de la cei 
mai apropiat chioșc de ziare din cartierul unde locuiești sau lu
crezi.
• Pentru mai multe detalii, sunați la 211275.

GRATUIT, în Secare vineri primești 
JURNAL TV - cel mai com
plet supliment de televiziune. ■

Prenumele

Adresa Ia care doresc să primesc abonamentul:

Strada

Localitatea

Telefon (opțional)

ciprltn.marlnuteinformmedla.ro


Campionii Local Kombat 12 șl organizatorii au pozat pentru posteritate.

Timișorenii au pierdut la Cluj-Napoca, dar nu au părăsit ringul cu capul plecat
Daniel Neacșu
«mu danW.nMcsuOlnfonnmedla.ro

foarte bine 
pregătit.

că nu a avut suficient timp ca să 
pregătească acest meci In fata 
celor circa 5.000 de persoane pre 
zente in Sala Sporturilor din Cluj,, 
sportivul Samir Mohamed 
(Franța) a obținut cea de-a 102-a 
victorie consecutivă, in fața bel
gianului Da» ien Velvelidis, 
într-un meci an utat după reg
uli full-contact, in limitele cate
goriei 64 kg. Meciul a# disputat 
pe parcursul a ir ceprize'* 
câte două minute. îtrtr-im a->- 
meci, disputat după reguli ori
entale, Florin Vintilă l-a rr s pe 
Marius Tiță și s-a calificttf in 
Superliga Europei. Meciul era 
programat să se dispute pe par 
cursul a trei reprize de câte trei 
minute, la finalul cărora arbitrii 

au decis insă jucarea unei 
k reprize de departajare. în
■ meciul de deschidere algatei, 
K clujeanul Flaviu Poruțiu l-ă“
■ învins, la puncte, pe tinrișo- 
f reanul Râul Szekely.

Grand Tournoi, o competiție do
tată cu premii de 100.000 de 
euro. în cadrul Galei. Local 
Kombat XII, transmisă în direct 
de Pro TV, sportivul român Io- 
nuț Iftimoaie l-a învins, Ia punc
te, pe Andre Tete, după un meci 

în care olandezul a fost 
__ trimis de trei ori la 

podea. „A fost un 
adversar greu 

! pentru mine,

campionilor LK

Cluj-Napoca - Sportivul 
Nicu Dascălu a câștigat 
turneul piramidal din cadrul 
Galei Local Kombat XH, 
desfășurată, vineri seara, la 
Cluj-Napoca.

în finala turneului piramidal, 
desfășurată în limitele catego
riei 83 de kilograme, Dascălu 1- 
a învins pe Florin. Ghiță, care 
trecuse în semifinalele tur
neului de timișoreanul 
nostru, Florin Qie. JM 
Partida a avut nevoie și ZT 
de două reprize supli- * 
mentare pentru ca ofl- ,
cialii să ajungă la o a& 
decizie. Tot în semifi
nale, Nicu Dascălu l-a jM 
Învins la puncte pe 
Mqrkus Bela, după 
un* meci foarte K V 
spectaculos. în urmă » 
câștigării turneului 
de la Cluj, Dascălu 
va participa la

cerut re 
ygnșa,ex
plicând

danW.nMcsuOlnfonnmedla.ro


Băbel Emilia

vînceput de dram intro școală cu pretenții
Cei mai mici elevi ai Colegiului Național de Informatică „T. Lalescu” Hunedoara

Constantlnescu Rizvan

Viorica Roman
E-MAIL: vlortca.romandinfomwiedia.ro

Costadw Bogdan

m -de -Colegiul 
National de info Ică 
„ Traian Lalescu” Hune*  
doara a intrat în rândul 
școlilor nnmidpiulai de 
pe Cerna, sub această de
numire, în 1998. Dar este 
o școală de tradiție și se 
mândrește cu rezultate 
școlare deosebite.

Istoria acestei școli a În
ceput cu peste cinci decenii 
in urmă. Ea a fost de-a lun
gul vremii școală medie 
mixtă, școala generală nr.4 
sau liceul de informatică. 
Unele din clădirile ei au avut 
altădată altă destinație: bloc 
de locuințe sau internat. Cu 
mult timp In urmă aici' au 

fost clase care studiau in lim
bile greacă sau germană. S-a 
ajuns in final la beteala 
structură după desprinderea, 
in' 1997, a liceului cu profil de 
informatică din Grupul Șco
lar Industrial Metalurgic 
Hunedoara și unirea în anat 
următor cu școala nr. 4.

în cele 40 de clase învață 
aproape 1100 de elevi, în
cepând cu Învățăceii care in 
toamnă au, făcut cunoștință 
cu viața de elev și Încheind 
cu cei care peste câteva luni 
vor absolvi liceul. în această 
ci&ft sunt incluși și elevii 
secției de muzică, copii care 
studiază la alte școli din oraș 
iar lupi ore urmează aici 
urstui de teorie și instru

ment (pian, vioară, violon
cel). A existat și învățământ 
suplimentar de arte plastice, 

desființat însă din motive de 
economie.

Dacă elevii claselor I-VIII 
învață aceleași lucruri ca toți 
colegii lor din școlile ge
nerale, ie! de liceu studiază 
în principal matematică-in- 
formatieă, materii care dau 
și profilul colegiului, dar și 
limbi străine. Pe fiecare niv
el există 2-3 clase de Infor
matică intensiv și una de 
limba engleză intensiv. Ma
joritatea absolvenților ur
mează facultăți de automa
tizări calculatoare, matema
tică, informatică, telecomu
nicații. Dar sunt și tineri 
care optează pentru filologie, 
medicină sau jurnalistică.

Din discuțiile purtate cu 
Maria Gheorghe, director, 
Axente Hîcă, director ad
junct, și Luminița Nistor, 

consilier educativ, am reți
nut că cele mai mari satis
facții le are conducerea 
colegiului pentru premiile și 
mențiunile obținute de elevi 
la olimpiadele și concur
surile școlare.

De altfel un panou cu 
diplome te întâmpină înainte 
de a intra la direcțiune, unde 
am văzut dosare groase cu 
asemenea recunoașteri ale 
meritelor elevilor pe ani. 
Doar în anul școlar trecut s- 
au primit 192 de premii și 
mențiuni, de la fazele 
județene în sus.

Elevii clasei I A sunt zglo
bii ca toți colegii lor de ge
nerație. Poate acum nu rea
lizează importanța rezul
tatelor cu care colegiul lor se- 
mândrește. Dar o vor afla cu 
timpul.

înv. Szasz Silvia

Școlarii clasei I A în prima lor poză do ^up din viața de elev.

1W Maria

llovlcaanu CarmenGM Naomi

MIMIțan Andreea

4

Fotografii de Traian Mânu

vlortca.romandinfomwiedia.ro
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Dacia 1310 Li, af. 2003,19.000 km 
parcurși. Preț 143 mii. lei. Tel. 
0723/270348.

Audi A4 1,9 TOI, af. 2003 full option, 
dublu climatronic, taxe achitate. Preț 
16.200 euro, negociabil. Tel. 
0745/181854; 0258/810991.

Ford Mondeo 2,0 TDI, af. 2001, 
airbag, ABS, full-option, consum minim 
5%. Preț 9.700 euro.
Tel. 0744/799121.

VW Lupo, af. 2004, benzină, servo, 
airbag, ABS. Preț 6.800 euro. Tel. 
0721/707741.

BMW 325 TD, af. 1993, diesel. Preț 
6.900 euro. Tel. 0721/374014.

OpelAstra Caravan, af, 2000, diesel, 
servo, lirbag, ABS, full electric, recent 
adusă. Preț 8.400 euro, negociabil. 
Tel. 0254/246723.

Dacia 1410, af. 1994. Preț 52 mil 
lei, negociabil. Tel. 0722/624091.

VW Pasat, af. 1998, full-option, ben
zină, climă. Preț 7.600 euro. negocia 
bit. Tel. 0723/316029.

Ford Mondeo TD, af. 2002, full-option, 
diesel, sistem de navigare cotor mare. 
Preț 10.950 euro, negociabil. ' 
Tel. 0727/228473.

Renault Scenic RX4, âf. 2003, full-op- 
iion, diesel. Pre L6.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0254/719899.

VW Variant, af. 1998, full-option, 
diesel. Preț 7.900 euro, negociabil 
Tel. 0744/780311.

Opel Calibra, af. 1991, benzină, servo, 
trapă, ABS. Preț 1.500 euro, negocia
bil. Tel. 0741/392943.

Peugeot 206, af. 2001, benzină, 
full-option. Preț 6.400 euro, negocia- 
bil.Tel. 0721/276672.

Hat Punto, af. 2002, benzină, servo, 
ABS, fără climă. Preț 6.000 euro, ne
gociabil. Tel. 0742/968699.

Daewoo Matiz, af. 2004. Preț 4.200 
euro, negociabil. Tel. 0744/393241.

Renault 18 GTS, af 1982, benzină.
Preț 1.200 euro, negociabil. Tel. 
0722/883486.

BMW 520, af. 2000, full-option, 
diesel. Preț 13.500 euro. negociabil 
Tel. 0744/780311.

VW Pasat, af. 1991, benzină, 
închidere centralizată, culoare origi
nală. Preț 3.900 euro fel. 
0722/663724.

VW Polo 1.4 MPI, af. 2001, benzină, 
servo, trapă, ABS, euro 4, dau factură, 
Preț 6.500 euro, negociabil. Tel. 
0722/639426; 0744/567063.

VW Polo 1,0 MR, af. 2001, servo, 
ABS, euro 4, vama inclusă. Preț 6.400 
euro, negociabil. Tel. 0722/639426; 
0744/567063.

Mercedes 190 D, af. 1989, servo, 
diesel. Preț 4.900 euro, negociabil. 
Tel. 0740/870674.

Renault Clip, af. 2001, benzină, servo,
VW Golf 4 Variant TDI, af. 9.000 eu- aîrbag, ABS. Preț 6.900 euro, negocia- 

ro. Tel. 0723/316029. bil. Tel. 0722/292967.
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• M ecash zilei de naștere a mamei lor, Căceu 
Dora Marlnela din Sacămaș. copiii Violeta, 
daudiu și Mihaela îi urează .La mulți ani".

Vând ap, 2 camere (03)
2 camere, decomandat conto- az » apartiMMt 2 camere, decomandat conto- 

^Wliizat balcon închis, suprafață 57 mp, etaj 2 zonă 
tal» cattoală, preț negociabil. Tel. 0740/210780.

■ • apartament 2 camere, Gojdu, parter, balcon
închis, contorizat apă, gaz, acoperit cu tablă, 
oaiMbil Imediat preț 900 milioane tei. TeL

• kart* * țigani 2 camere decomandat 56 mp, 
balcon mare, contorizat complet etaj 3, zona 
Udo, preț 950 milioane lei, negociabil. Tel. 
0742/019418
• fente iigant apartament 2 camețe. Al, 
Straiului, etaj 3, semidecomandat cotiorirs, 
fără îmbunătățiri, preț 530 milioane tei. Tel. 
224296,0788/361782.
• legant apartaimtal 2 camere Deva, zona 
Astona, etaj adeucoti inuits, complet contonzat,

• Renault Megant, af. 2002, benzină, 16 
valve, full-option. Preț negociabil. 
Tel. 0722/972626.

Utilațe, unelte, industriale ;i 
agricole (40)

• dBMăr concuor A 6. Tel. 0253/212627, 
0722/510869.
• «WautocairiM cu macara.8 * 5 tona neîn
matriculat, preț negociabil. Tel. 43722/772437.
• WM motocodtoere cu motor Carpatina, preț 
12 milioane tei, negociabil. Tel. 0744/846613, 
Dobra.

Audio-video. antene si 
instalații satelit (49)

satelit digitale începând cu 65 milioane lei, 
un ari garanție, recepționează peste 25 
programe românești și 600 străine, 
montarea și deplasarea incluse în preț, 
informații 0723/481776 sau 0745/840474

• tad tata parabolică digitală, pantofi și 
bocăni din piele, uși șl ferestrer, țuică, cazan 
fabricat rachiu, termostat mecanic centrală 
tehnică Junkers. Tel. 236176
• vând TV PhWps, cu diagonala 63 cm, preț 
3500000 tel și video stereo PhiiițK, preț3200000 
teL ambele în stare foarte bună-Tel. 231268

46 mp, preț 680 milioane tei. Tel. 0726/710903.

Vând ap. 3 camere (05)
• apufamn*  3 camere Simeria. centru, deco
mandat sta mp, centrală, complet contorizat 2 
băi, balcon închis, preț 950 milioane tei. Tei. 
0726/737953.

Vând io. 4 camere (07)
• așartMMnl * camere, îmbunătățiri, liber,, 
ultracentral, zbna Ion Creangă etaj 2. Tel. 
0723/197413,2190® după ora 20.

• cm* 3 camere, anexa, cuttagridnâ- 

2000 mp - posibilitate racordare I*  gaz, h 

comuna Șolmuș, Sir. BoholtuluL feeț Infor

mativ L25MOOOOO fot Relații ta teL 

0723® 1796,0788091774

Vând case, vile (13)
• rMincrerrntnlsau schimb cu apartament 
2-3camere central, plus diferență. Deva. Relații 
la tel. 0254/215755.

«■Vata*  CMâîn Deva cu grădini, plata imediat 
11.07227564004
vând caa*.  4 Camere decomandate, 2 băi, 

bucătărie, teren 600 mp, ultracentral, complet 
renovată în 2004. Deva, str. Eminescu, nr. 81. 
Relații la adresă.

Cumpăt case, vile (141
• Qatar oaa*.  construcție nouă, P ♦ M. TeL

Varsd case de vacanța (15)
• cm* de vacantă construcție z002, D+P+E, 
stațiunea montară Straja, 7 camere decoman
date, 3 băl, 3 wc, sc 180 mp, toate utilitățile, 
facilități HG 1307/2004 Tel. 0723/320995.

Vând garsoniere (19)
• gnMiiM M mp Deva, renovată occidental, 
termqpan, parchet gresie, faianță, apometre, 
gaz 2 focuri, pre 700 milioane lei., Tel. 
0722/564004
• ganonM MmHtcaawtMt, amenajată, 
gresie, spotul, contorizat*  complet convector, 
st 30 mp, preț 500 milioane tei, negociabil. TeL 
07424119418

nd teienu
• eter ore vânzar iSSOo mp teren Intravilan, 
posibilități curent, fântâni, la 10 km de Deva, 
preț 3 euro/mp.Tel. Q74Q/126029.
• tarea MiaHt, 1500 mp, fS 25 m, lângă 

, fabrica de mătase, preț 38 ewig/mp. Tel. 218308 
z0745/096675,

• teren Mrevlan. la șosea, Hunedoara, apă, 
gaz, curent, suxafață plană, preț 6 euro/mp. TeL 
0723/005657.
• vând 10 parcele teren a 500 mp, zona 
Căprioara. Relații la tei. 211124

Vând alte imobile (27)
• tad baracă metalică, parchetată, comparti
mentată, 4 paturi, bucătărie, terasă anexă 
izolată cu polistiren, instalație electrică, dimen
siuni 64/2.6/3,35 milioane lei, negociabil. Tel. 
0727/717206.

Imobile chirii (29)
• FMS Hertrln Banat - SDFEE Deva 
cumpâii/MWază spațiu central la parter, cca 
200 mp sau casă + curte, suprafață construită 
200 mp, în locaRtetea Brad. Relații suplimentare 

la teL 205955,205968
• tochbta spațiu pentru servicii sau birouri, 
supt. 33 mp, lângă Colegiul National DecebaJ, 
preț 300 euro/luna. Tel. 218308 0745/096675.
■ ofer Banan în garsonieră complet 
mobilate, și cortorizată ta Deva, preț 80 
euratai. 1H.072VOB313.
• ote patra închiriere spațiu comercial, Deva,
zona piuă 0 mp. Intrare stradă, preț 200 
euro/lunlTeL 0721/055313. ,
• ofer spre închiriere apartamenț 2 camere 
mobilat, contorizat, etaj Intermediar, zona 
Poliția Județeană, preț 90 eura/lună. TeL 
0742/290024

Auto romanești ‘Sur
• sferRtMMu de garaj, dimensiuni 75/5, Hune
doara. situat în intersecție de străzi, pentru 
construire magazin. Tel. 0727/717206.

• tad Are 244 af 1985, bord BMW, încălzitor
pentr 220 V, stare foarte buni 1500
euro, «8 Tel. 0723/429864 ■
• Vând Dada 1310 albi af 1998,27.000 km, unic 
proprietar, preț® milioane teL negociabil. Tel. 
0726/698136,0254/217149.

Auto străine; (37)
• tend bpsre 15 DOHC, af 1996, abs/ac, fuH 
electric, alarmă, 65lOOO km, preț 4800 euro. Tei. 
0723/060903.
• vând (tal înmatriculat, numere vechi, pentru 
0W4^»te’ eUF0' ne9°eiab L TeL'

• vând Votvo 340, af 1987, 2 + 1 uși, motor 
Renault 1721 cmc, stare perfectă de tancțtonare, 
preț 65 milioane lei. Tel. 22S87,0722X794788

• vând MarcsdnBenzC Klass COI 220,140 
cp, culoare argintie, full-options, navigație, 
Stare deosebită Tel. 0722/258118

Passat, IS TDI, 130 cp,

• vâr_ babe nurcă naturală noi, import Italia, 
modei elegant, modem, gen mantou, cioșat, 
culoare maro roșcat și gri im. mărime 44 - so. 
Tel. 0741/078735.

Flectrocasnice (56)
• vâsd' xrArctic 2401, preț negociabil Tel. 
(0639863.
• VMeragazcu 3 ochiuri, fără cuptor, nefolosit 
Preț 1900000 tel negociabil și fer de călcat nou, 
preț 750.000 lei. Tel.231268
• tad frigider Zill, 3500.000 ieL negociabil, și 
ladă frigorifică Arctic, cu 5 sertare, 3500.000 lei, 
ambeteîn stare foarte bună de funcționare. Tel.

Plante și animate, agroali-
mentare (57)

• cumpăr fapte praf Bebelac. Tel. 0745/647664.
• vlml fân și otavă de grădină. Hunedoara. Tel. 
0723/005657.

Altele (61)
• vtamadntor electric, capacitate 60 de ouă, 
cu indicator de temperatură, preț 25 euro, șorț 
zale, mănușă zale, masate, trusă pentru cuțite, 
telefon mobU Siemens.
TeL 0760/651026.
• vM intere de albine polifloră naturală 100%, 
preț negociabil. TeL 0726/060402.

Calculatoare
• vând calculator Pentium I, CD-WR, monitor, 
Windows 98 Preț 3.900.000 tei, negociabil 
Tel. 231268

Matrimoniale (69)
» agen|l*iMMmonta|â  intermediază prietenii 
(căsătorii) cu cetățeni din Germania pentru 
domnișoare, doamne și băieți Interesați. 
Informații tel. 0743/693527, 0742/965323 în 
România (Hobița - Pui, 46) și 004807725915714 în 
Germania.

Prestări servicii
• rtwteez transport marfă Deva - Timișoara, 
preț negociabil, în foncțfe degreuti 's! rotam, 
maximum 0,6 tone. TeL 0740/420521.
• efectuu transport marfă, local și inwurow 
cu autoutilitară de 3,2 tone util. Duba este 
prevăzutășl cu stendere pentru confecții L600,1 
240, li 230. TeL 229611,0740/963297.
• natatermafenndHI clasele V - VIII, garantez 
rezultate pozitive. Tel. 0721/610343.

Comemorări (76)

Familia.

H Cu durere in suflet
11 anunțăm că se Împlinesc 5 
"J ani de la moartea 

fulgerătoare a celei care a fost

PIENAR ALINA
născută Gărdean.

Se împlinesc doi ani de când îngerașul nostru drag
CRĂCIUN RUXANDRA

ne veghează din ceruri. Bunul Dumnezeu să îți odihnească 
suflețelul în slava Sa cerească.

Verișoara Adriana, mătușa Violeta și 
unehiul Romi, bunicii Lucrețla și loan.

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• tânăr 23 ani, absolvent 2004, Facultatea de 
Inginerie, cunoștințe operare PC. permis 
conducere cat 8 doresc angajare. Tel. 
0742/270(36

Oferte locuri de muncă (74)
• firmă importatoare de cafea espresso italiană 
Caută dlstiiburtor zonal pentru colaborare. 
Informații la tei.0724/192327.

• fabrică producătoara de fursecuri din 
București caută distribuitori pentru 
Hunedoara. Alba, Sibiu. Tel.

• temă taNiddat*  de pază șl protecție 
prestează servicii de Mcuritate pentru 
tostItuțBcteștatțipdwta depozite, maga
zine, hoteluri, vite, case de vacanță, panul 
auto. restaurante, baruri. dlscotecL soitele, 
sanatorii. TeL 0723/525399, 0726/222098 
0723/387734

• SC Outate Company SRL Deva, Str. 
Rândunldi, nr. 6, angajează personal pentru 
munca la domiciliu, în vederea realizării 
produselor tricotate șl croșetate. Relații tel. 
206094, int 25.

Export SRL Deva, distributor autorizat 
pentru județul Hunedoara al produselor 
Intesa, Malizia, Fax, Footmark, Mc, anga
jează agenți comerciali. CV prin fax 
0254/233593.

-------------- ;---------------------  ■  ■ ■

" Unitatea Militari nr.01719

Socfarârte comercială
specializată în reparații camioane șl semiremorci

VĂ OFERĂ;
-Rețele de apă și canalizare. 
-Instalații interioare de gaze naturale. 
-Rețele de termoficare.
-Montare/instaiare, HF și service, VTP pentru centrale 
termice.
-RevizH și spălări chimic» la centrale termice. 
-Instala#! sanitare și de încălzire centrală. 
-Instalații de ventilare și etlmatizaie.

Oferim garanție și calitate!
Deva, str. I. Manîu, bl. A, sc. E, parter.
Tei. 0254/220020, 0723-185302.

cu sediul în municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.132, telefon 
217670, organizează, în data de 28.02.200S, procedură de aclriziție 
prin cerere de ofertă la produsele agroalimentare, preparate din 

cane și apă minerală necesare pentru anul 2005.
Condițiile de participare la adjudecarea contractelor de achiziție 

sunt prevăzute in caietul de sarcini care se poate obține de la 
sediul unității noastre începând cu data de 14.02.0S.

Data limită de depunere a ofertelor este de 28.02.0S, ora 10.00. 
Informații suplimentare se pot obține la telefonul 217670 int. 116.

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
ceriote: -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

BOROMIR IND SRL - MOARA DEVA

Cerința: Se oferii:
- permis de conducere categoria B - telefon mobil
- disponibilitate ia deplasare în teren - salariul 10.000.000 lei net +
- experiență în vânzări procent din vânzări

Așteptăm CV - urile la fax 0254/218.963.

V tmtAJE IIMO&BAFICE
I ’•Mașină Edtalină pentru lipăi! ziamșuieri)
N - rotagazetă
|) «lurn de
c «Mașină de tipar plană (tip Aurelia)

•Ghilotină

Informații la setei.M OiV1ÎWIM bRRR-N, Șir.
DeasmfâriB. bȚ.WI, sau la tte&ai&lm OSLV :

ail.SIl, 025*pKk.SH,  maBII p
Persoană-an oMflbtf C«M!flOOiai. .■ tă

CV-urile se vor transmite până la data de 18.02,2005 la 
fax: 0254/21.31.41; 21.97.51 sau e-mail:
ionut_adamg@yahoo.com
SOLICITĂM seriozitate maximă, OFERIM salarii atractive și 
specializări în domeniu.

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

j • chioșcul de ziare de Ungă 
i Com Hm;
• chioșcul de ziare din «tația 
de autobuz Orizont- Micro 15: 

j • chioșcul de ziare de lângă 
î Galeriile de Artă Forma;
] • chioșcul de ziare de lângă
i Alimentara Dacia;
< • chioșcul de ziare Intersecția 
j ZAmFireacu - B-dul DaeebaL 

cuvMuR-

T-

Antmțurlle ae ișralau zilnic, tatre orele 8 și 14 la sediul redacției și sa vor publica ta pc^na «ta < 
mică publicitate a coțidtanulul nostru. Itartacția nu tși asumă rosponsabllltatoa porttru conținuta!

mailto:ionut_adamg@yahoo.com
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OscanirUe tehnice

Sâmbătă seara s-au decernat la Londradistincțiile Academiei Britanice de Film

Dramatufgul Arthur Miller a încetat din viața

judecat premiile pentru cea mai 
bună actriță, Tmelda Staunton, și 
cel mai bun regizor, Mike Leight, 
care l-a învins pe regizorul a-

Arthur Miller a scris „Toți e- 
rau fiii mei” (1947), „Moartea u- 
nui comis-voiajor” (1949), „Vrăji
toarele din Salem” (1953) și „Dez- 
axații” (1961). Pentru piesa „Moar-

SE. -Vr». ț

merican Martin Scorsese. Filmul 
britanic a fost recompensat și cu 
premiul pentru cele mai bune 
costume.

tea unui comis-voiajor” a primit 
Premiul Pulitzer pe când avea 
doar 33 ani. Căsătoria cu Mari
lyn Monroe in 1956 i-a adus și

mai multă faimă, dar scriitorul 
a spus tot timpul că nu și-a dorit 
o astfel de notorietate.

Teatrele de pe Broadway și-au 
stins luminile pentru o vreme, 
ca omagiu adus lui Arthur Mil
ler. Numeroase personalități, 
printre care scriitorul Salman 
Rushdie, dramaturgul și politi
cianul ceh Vaclav Havel, dra
maturgul Edward Albee și ac
torii Kevin Spacey, Todd Haimes 
și Brian Dennehy, i-au adus o- 
magii lui Arthur Miller.

Los Angeles (MF) - Doi inventatori 
francezi și unul britanic au primit sâm
bătă, la Los Angeles, câte un Oscar tehnic 
pentru crearea, in anii '70, a unui braț ar
ticulat dotat cu o cameră de filmat, care 
a revoluționat tehnica de turnare a filme
lor hollywoodiene.

Trei statuete le-au fost înmânate lui 
Jean-Marie Lavalou, Aldin Masseron și 
David Samuelson in cadrul unui dineu de 
gală de la Pasadena. Invenția celor trei, 
numită Louma, permite mișcări foarte 
qpflsticate ale camerei de filmat.

pentru sinistrații din Pasni. Ar
mata terestră și Marina pakis
taneză au trimis unități de Inter
venție în regiunile afectate.

Peste 2.000 de persoane au 
fost deja evacuate din satele cel 
mai grav afectate, dar operațiu
nile de salvare se desfășoară cu 
dificultate, din cauza avarierii 
grave a principalei autostrăzi 
din zonă și a distrugerii mai 
multor poduri.

New York (MF) - Drama
turgul american Arthur 
Miller (89 ani), suferind de 
cancer, a decedat joi seară, 
la locuința sa din Connecti
cut, unde se afla împreună 
cu copiii lui, a anunțat sora 
scriitorului, Joan Copeland.

Madrid (MF) - Turnul 
Windsor din Madrid, afectat 
de un incendiu izbucnit în 
noaptea de sâmbătă spre du
minică, se află într-o „situa
ție critică”, rar echilibrul său 
a devenit instabil, a declarat 
ieri Mirardo Tudela, repre
zentant al serviciilor de pom
pieri din capitala spaniolă.

o cifra frumoasa, 
□ras*, incredibil 

DE MARE, iMPUTIT*.

„The Aviator” a obținut pre
miile pentru cel mai bun film, 
cele mai bune decoruri și cel 
mai bun machiaj. în plus, actrița 
Cate Blanchett a câștigat premi
ul pentru cel mai bun rol se
cundar feminin pentru inter
pretarea din acest film. Actrița 
i-a mulțumit lui Katharine Hep
burn, al cărei rol l-a jucat, pen
tru contribuția pe care a avut-o 
la emanciparea femeilor din in
dustria cinematografică.

Drama britanică „Vera Drake”, 
un film cu buget redus, și-a ad-

0 Câștlg-record. Un jucător francez a 
stabilit un nou record în istoria loteriei 

' europene, câștigând 35 milioane euro 
la tragerea de vineri de la Euro Millions.

0 Avertisment Avocații britanici au aver
tizat că de Ziua îndrăgostiților, de
clarațiile de dragoste nesolicitate pot fi 
privite ca acte de hărțuire sexuală, mai 
ales dacă sunt urmate de alte avansuri.

Doua

i


