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activitatea

procuror

• Concurs pentru profesori. Până în 15 
martie profesorii se pot înscrie la Concursul 
interjudețean de creativitate didactică în 
domeniul auxiliarelor curriculare și al mijloa
celor de învățământ.

Vremea rămâne închisă, în ușoară 
răcire, cerul va fi variabil

grame a fost extrasa teri din abdomenul 
unei femei în vârstă de 68 ani, din 
Petroșani. Intervenția chirurgicală s^a

Polițiștii hai

Spumă și Bibanu a culminat 
cu arestarea comisarului-șef de cei 
Ioan David, șeful Poliției area lor a fost respins 
Deva. Dacă inițial cei doi capi 
ai crimei organizate hune- 
dorene au negat acuzațiile, 
dovezile aduse de către poli
țiști i-au făcut să recunoască 
o parte din acuzații. Contac
tat de CL, Augustin Lazăr, 
procurorul general adjunct al 
Pachetului Alba Iulia, a

o Schimbări la agricultură. Noul director 
interimar al Direcției Agricole Hunedoara 
este Călin Marian, până acum șef al Cen
trului Agricol din Vața. Numirea noii con
duceri de la DADR a survenit ca urmare a 
demisiei fostului director, Mircea Muzicaș.

Petroșani (M.S.) - Cei doi 
supraviețuitori ai accidentu
lui de elicopter Wri Masivul 
Prâng au fost aitdiați in spi
talul din Pefroșanî. Rănifii an 
fost audiați separat, a decla
rat procurorul loan Nicodim,'

Deva - Considerat a fi al 
doilea caz ca importanță după 
cel al Cămătarilor, cazul

■ Pilotul sțisflte s-a 
jrăbușit după ce un 
iasager s-a p^ns invc^ 
un tar de o manetă.

dimineața ta prânz seara
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Deva (M.T.) - Xorpul 
Național al Polițiștilor - 
Consiliul Teritorial Hu
nedoara prezintă azi 
problematica legată de 
asocierea polițiștilor în 
organizații profoșionale 
și sindicale Acest sindi
cat al polițiștilor a fost 
înființa In ter nane In 
județ. Acțiunea va fi 
demarată la nivelulțării 
și în județ: /p.10 ,

firesc”, a declarat Augustin 
Lazăr. Surse neoficiale susțin 
Că pe parcursul apchetei au 
existat linele scurgeri de 

infracțională a greului ma- 
Dacă la prima. fiot. Aceste “scăpări” au ve

nit chiar din interiorul grupu
lui celor arestați. O echipă a 
CL va fi prezentă la audieri 
pentru a vă oferi, mâine, 
detalii despre acest caz.

declarat că recursul formulat 
privind eliber

au 
existat o serie de probe care 
au fost scoase din anchetă 
fiind considerate ca necon
cludente.
Înfățișare avocații au cerut 
amânarea procesului, pentru 
a avea timp să-și formuleze 
apărarea, sperăm ca astăzi 
procesul să-și Înceapă cursul

litate, a declarat directorul spitalului, Sr. 
Sidonia Faibiș. Operația de extirpare a 
tumorii ovariene a durat peste 2 ore, iar 
pacienta se simte bine. „Bolnava este con
știentă și cooperantă. Am mai avut cazuri 
de tumori mari, dar nu de dimensiunile 
celei operate acum”, a spus directorul. 
Tumoarea va fi trimisă pentru efectuarea 
unor analize anatomo-patologice, pentru a 
afla dacă este canceroasă.
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Atac la viceprimar
Deva (T.S.) - Dan Câmpean, 

unul dintre pârtie ipanții la 
concursul pentru ocuparea 
postului de director al Teatru
lui de Revistă, a făcut teri o 
serie de dezvăluiri privind 
modul în care s-a organizat 
concursul. în opinia sa, 
viceprimarul loan Inișconi, 1- 
a favorizat pe Mihai Panaites- 
cu. „Declarația viceprimaru- 
lui în care a recunoscut că 
acest post va fi oferit unui 
prieten este dovada că acest 
concurs a fost făcut doar de 
^4.11 hnuM .' lUM

1 dau în judecată pe vicepri- 
mar, pentru abuz de funcție”, 
afirmă Câmpean. în replică, 
viceprimarul Devei susține că 
numirea lui Panaitescu în 
funcția de director al Teatru
lui nu este definitivă. Ea s-a 
făcut pe o perioadă de șase 
luni. „în ceea ce privește 
acuzațiile lui Dan Câmpean, 
acesta dorește să fie numit 
director al unei instituții cul
turale, dar habar nu are să 
folosească un calculator și nu 
cunoaște nici măcar o limbă 

Mfatina TnisconL
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Președintele 5UA, la Bruxelles

•Evad ti șl prinși. Doi foști miniștri din 
perioada președintelui Haitian Jean Bertrand 
Arlstlde.au evadat, sâmbăta seară, din peni
tenciarul din Port-au-Prince, ca urmare a 
unei operațiuni de comando, dar el au fost 
arestați după câteva ore.

•Arestat. Forțele Irakiene de securitate au 
anunțat arestarea, la Baaquba, a Iul Haldar 
Aby al-Buarl, liderul unei celule teroriste 
aparținând grupării conduse de Iordanianul 
Abu Mussao al-Zarqawl.

AlteraatM 
laUDMR

SHteâtl nhanrjha
- Uniunea Civică a 
Maghiarilor (UCM) va 
Începe, In luna martie, 
strângerea de semnături 
pentru înregistrarea u- 
nui partid politie ma
ghiar, care se dorește a 
fi o alternativă la 
UDMR. Președintele 
UCM Covaena, Gazda 
Zoltan, a declarat iert 
UCM va funcționa in 
continua» ca organiza
ție civică, tar în paralel 
va fi înființat un partid 
politic maghiar.

dtamaoiâ 
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Londra (MF) ■ Pre
ședintele Venezuelei, 
Hugo Chavez, susține că 
responsabilii de la 
Washington plănuiesc 
să-l asasineze. Fără a 
oferi probe în sprijinul 
acestor acuzații, preșe
dintele venezuelaan a a- 
vertizat câ va riposta și 
a amenințat că va sus
penda furnizarea de pe
trol către SUA In cazul 
unul atentat împotriva 
sa. Chavez a reacționat 
astfel ta criticii» formu
late ta adresa Guvernu
lui de stânga pe 
care fi condu JT 
ce de către 
oficia» 
ameri- .t 
câni.

Bsrun sl-Tlkrltl 
(Foto: EPA)

Primul 
Judecat
Bagdad (MF) - Primul 
proces Intentat 
responsabililor 
regimului Iul Saddam 
Hussein II va avea în 
centrul său pe fratele 
vitreg al fostului 
președinte, Barzan 
•t-Tikrltl, considerat 
vinovat de 
masaaam emul sat 
<fo kurzi, acuza# c* 
au pL wt uciderea 
Iul Saddam. 
Locuitorii satului 
CX^oii (la nord de 
Bagdad) vor depune 
mirturie câ satul for 
a fost ținta unul • 
masacru puț fo tefo 
de fratele Iul Sad
dam, Barzan al-Tlkri- 
tl, ca răzbunare pen
tru un atac din 
1982, în care dicta
torul irakian, Saddam 
Hussein, putea să-și 
piardă viața. fn tim
pul represaliilor or
donate de fratele 
dictatorului au fost 
torturate peste 900 
de persoane, 400 
fiind ucise, printre 
care mulți copil.

■ Statele Unite și Euro
pa au ca scop imediat 
rezolvarea conflictului 
din Orientul Mijlociu.

Bruxelles (MF) - Președin
tele american, George W. 
Bush, a afirmat ieri, ta Brux
elles, în cursul unui impor
tant discurs consacrat refac
erii relațiilor transatlantice, 
câ soluționarea conflictului 
din Orientul Mijlociu este 
obiectivul imediat al Statelor 
Unite și Europei.

„Cea mai bună oportunitate 
a noastră, scopul nostru ime
diat este pacea în Orientul 
Mijlociu”, a declarat Bush.

Relansarea procesului de 
pace israeliano-palestinlan, 
după reluarea dialogului din
tre premierul Israelian Ariei 
Sharon șl noul președinte 
palestinian Mahmud Abbas, 
va fi unul dintre principalele 
subiecte ale convorbirilor lui 

săi

parte din Cvartetul pentru 
reglementarea conflictului 
din Orientul Mijlociu.

Bush cu omologii 
europeni, la Bruxelles.

Întâlniri la vlrf
- I

Președintele american va 
participa azi ia Întâlniri cu 
șefii de Stat și de guvern din 
cadrul UE și NATO.

UE și Statele Unite, Împre
ună cu Rusia și ONU, fac

•••••• • • • • . •>*<«.,,*.

Prietenia noaatrâ 
solidă este 
esențială In re- 
darea asigurării W KiJKj 
păcii 9i securității 
ta întreaga tame.

1TÂGsosm W.
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De asemenea, președintele 
american a făcut apel la 
lescnidei a unei noi perioade 
In relațiile transatlantice, pe

cdre Aud ju. . BCkrfâ 
nu le poate mrtcllta peter- 
men lung.

„Prietenia noMrtră aolidâ 
este esențială în ie. 
asigurării păcii și securității 
in întreaga lume. Nici o dez
batere temporară, nici un 
dezacord trece» »r intre guver
nele noastre, nici o putere din 
lume nu ne va putea diviza 
vreodată”, a declarat Bush.

Pe de altă parte, președin
tele Bush a cerut europenilor 
să ofere un ajutor concret din 
punct de vedere politic, eco
nomic și în domeniul secu
rității Irakului, ca urmare a 
alegerilor.

Atertă pe aeroport în Melbourne
Melbourne (MF) - Aproape 30 de persoane 

au fost spitalizate, iar alte circa 100 au fost 
evacuate, după ce au inhalat substanțe 
chimice neidentificate, ieri, într-un termi
nal al aeroportului din Melbourne.

Purtătorul de cuvânt al serviciilor de 
ambulanță, James Howe, a declarat că 29 de 
persoane au fost transportate la spital, 
acuzând stări de vomă și dificultăți respi
ratorii, tar alte opt au primit îngrijiri med
icale la locul incidentului.

Echipele medicale au înființat un centru 
pentru tratament In exteriorul aeroportu
lui, iar circa 20 de ambulanțe au fost mobi- 
lizate pentru a transporte persoanele intox
icate ta spital.

Natura și sursa substanțelor chimice nu 
au fost încă identificate, în pofida investi
gațiilor efecuate de serviciile de pompieri.

Terminalul a fost evacuat, sute de 
pasageri și membri ai personalului 
deplasânu se în exteriorul terminalului sau 
în parcare.

Viața persoanelor spitalizate nu se află în 
pericol, dar acestea au fost internate pen
tru efectuarea de analize și pentru a fi 
ținute sub observație.

Majoritatea persoanelor intoxicate sunt 
membri din cadrul personalului aeroportu
lui, care lucrau în holul pentru plecări al 
terminalului.

Evacuarea a proMocat perturbări ale trafi
cului în zona aeroportului, iar zeci de curse 
aeriene au fost aminate sau anulate.

 . 

Israelul a începtrt etiberarea palestinienilor
■ Planul de retragere 
din Fâșia Gaza a fost 
aprobat duminică seara 
de Cabinetul Sharon.

Ierusalim (MF) ■ Grnsrnul 
israelian condus de AiW 
Sharon a votat duminică, cu 
o largă majoritate, retragerea 
din Fâșia Gaza și evacuarea 
coloniilor din această regiu
ne, după o perioadă de peste 
37 de ani de ocupație.

Un număr de 17 miniștri 
s-au pronunțat în favoarea 
planului de retragere din Fâ
șia Gaza și a evacuării celor 
8.000 de coloniști evrei, pre
cum și a locuitorilor din cele 
patru așezări situate în nor
dul Cisiordaniei, în timp ce 
cinci miniștri au votat împo
trivă.

Totodată, Israelul a început 
să elibereze ieri un contin
gent de 500 de deținuți pales
tinieni.

Cei 500 de deținuți vizați de 
această măsură au fost trans-

Deținuți! eliberați s-au întâlnit cu rudele lor la punctele de tre
cere dintre Israel și teritoriile ocupate. (Foto: epa)
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George Bush și Bill Clinton, în 
țările devastate de tsunami

(Foto: EPA)

ferați, în ultimele săptămâni, 
în închisoarea Ketziot, din de
șertul Negev, în sudul Israelu
lui, și au fost eliberați ieri di
mineață.

Un' comunicat militar anun
ța, duminică seara, că aceste 
eliberări urmează să fie su- 

împreună
Koggata (MF) - Foștii preșe

dinți americani Bill Clinton 
și George Bush au continuat 
ieri, în Sri Lanka, turneul în
treprins în țările asiatice afec
tate de valurile seismice de Ia 
26 decembrie, relatează AFP.

Cei doi foști lideri de la 
Washington, care coordonea
ză colectarea de fonduri pri
vate, au sosit duminică după- 
amiază în Sri Lanka, pentru 
a discuta cu președintele 
Chandrika Kumaratunga. 
Conținutul discuțiilor nu a 
fost făcut public.

Bush și Clinton, care este

pervizate în comun de armată 
și de autoritățile penitenciare 
și că măsura li vizează pe 
palestinienii deținuți fără pro
ces, fie din motive de securi
tate, fie cu titlu administra
tiv. pentru perioade preven
tive de șase luni.

în turneu
și emisar al ONU pentru aju
tarea victimelor dezastrului 
din decembrie, se vor deplasa 
la baza aeriană de la Kaggala, 
din sudul insulei, pentru a 
vizita o instalație de purifica
re a apei, finanțată de Statele 
Unite, a precizat o sursă di
plomatică americană.

Cei doi vof vizita apoi un 
șantier pentru construirea de 
locuințe temporare destinate 
sinistraților, precum și un 
centru de consiliere pentru 
persoanele traumatizate, îna
inte de a se deplasa în Maldi- 
ve, potrivit sursei citate.

Au aprobat 
Constituția UE

Madrid (MF) - Cetățe
nii spanioli s-au pronun
țat in favoarea Constitu
ției europene în propor
ție de 76,73 ta sută, însă 
rata de participare a fost 
foarte scăzută, de 57,68 la 
sută, potrivit rezultatelor 
definitive ale primei con
sultări publice pe această 
temă organizată în Uni
unea Europeană.

Spaniolii „au adresat 
un mesaj tuturor cetățe
nilor europeni care aș
teptau cu atenție răspun
sul” Spaniei, a declarat 
premierul Guvernului 
socialist, Jose Luis Ro- 
driguez Zapatero.

Președintele Comisiei 
Europene, Jose Manuel 
Durao Barroso, a salutat 
semnalul puternic adre
sat cetățenilor celorlalte 
nouă state din UE.

Tara învecinată, Fran
ța, care va organiza un 
referendum pe acest su
biect la o dată care încă 
nu a fost stabilită, a avut 
o reacție similară. Preșe
dintele Jacques Chirac a 
calificat rezultata! drept 
„un simbol puternic, care 
arată calea celorlalte țări 
care vor ratifica Tratatul 
în următoarele luni”. 
Spania a fost prima țară 
care a organizat refe
rendumul asupra Con
stituției europene. Con
sultări publice urmează 
să aibă loc în Olanda, 
Franța, Portugalia, Lux
emburg, Polonia, Jrlanda, 
Danemarca, Manea Bri
tanic și Republica Cehă.
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banii statului
• Afaori de succes. în județul Hunedoara 
există un număr de 340 de firme de succes. 
Cele mai importante au ca obiect de activi
tate producția de materiale de construcții, 
extracția și prelucrarea marmurii și tehnică 
de calcul.

• Aniversare. Asociația Handicapaților Neu- 
romotor Hunedoara-Deva sărbătorește azi 
15 ani de la constituire. Despre realizări cât 
și despre viitor se va vorbi la adunarea fes
tivă de la sediul asociației, unde invitații vor 
urmări și un program artistic.

• Siguranță pubHdL în urma unui sondaj de 
opinie, realizat de Institutul <Je Prevenire a 
Criminalității, din cadrul I.G.P.R., în județul 
Hunedoara, peste jumătate din subiecți - 
51,5 la sută - au dedarat că se simt în mică 
măsură, ori în foarte mică măsură în sigu
ranță, în zonele periferice ale localităților. 
Numai 21,7 la sută dintre persoanele ches
tionate apreciază gradul de siguranță al 
acestor zone ca fiind ridicat.

>
Prefectul Vladu se bate cu toate morile 

de vânt, deodată. Nici nu mai știe pare-se, 
ce face, căci brusc s-a dat și la primari. Și 
nu numai la cei pesediști, ci, spre surprin
derea multora, la toți, fără deosebire de 
culoare politică... Firește, după amploarea 
declarațiilor îmi vine a crede că trebuie să 
se teamă chiar și colegii lui de partid. Pre
fectul a început salba amenințărilor cu di
rectorii de pe la direcții și alte instituții 
deconcentrate. în al doilea val sunt luați în 
cătare, se pare, primarii de la sate.

■ Majoritatea directo
rilor ae instituții des- 
centralizate au urmat 
cursuri de specializare.

Damiel I. Iancu_______________
dMW.lancu9lnf0rmtnedia.ru

Deva - Pentru ca un om să 
fie rentabil la locul de muncă, 
el trebuie să fie instruit. însă 
dacă instruirea se face pe ba
nii statului, acest lucru îl 
transformă pe personajul în 
cauză într-un instrument de 
care sistemul nu se mâi poate 
dispensa, decât dacă îi ia 
banii înapoi. Afacerea poartă 
numele de „amortizarea in
vestiției”.

Astfel, în ultimii ani, în 
cadrul mai multor direcții și 
agenții județene, conducătorii

H- •' * ?■ A
ai, că, dacă o mai vedem și pe asta, 

prigoniți de pedișți la putere,

Nu mai poate partidul să-și pună om pe 
funcție că se și apucă respectivul de «gat 
de vină la membrii cotizanți. După cum 
merg treburile, nu m-aș mira să aud gurile 
PD-ului vorbind despre ce bine era pe vre
mea nu demult apusă a pesediștilor, când 
nu le avea nimeni treaba. Că e nevoie de 
curățenie prin unele primării hunedorene 
este neîndoios. Așteptăm, așadar, parcurge
rea drumului anevoios dintre poveste și 
faptă anunțat de prefectul județului. Altfel, 
totul se va rezuma la o răstită șuetă.

pediști mititei .
atunci chiar vine sfârșitul lumii (politice).

respectivei instituții.
Este și cazul, printre alții, 

acestora au urmat cursuri de „ al directorului AJOFM, loan

Frăția deschide seria 
protestelor sindicale

Deva (M.S.) - GNSLR Frăția 
a deschis ieri seria acțiunilor 
de protest îndreptate împotri
va intenției Guvernului de a 
modifica prevederile din Co
drii Muncii. Peste 120 de sin
dicaliști din cadrul CNSLR 
Frăția au pichetat ieri, timp 
de două ore, sediul Prefecturii 
județului Hunedoara. Nemul
țumiți de propunerile referi
toare la modificarea Codului 
Muncii, sindicaliștii au mai 
solicitat reluarea ședințelor 
Comisiei de Dialog Social de 
pe lângă Prefectura Hunedoa
ra. „Modificarea Codului 
Muncii aduce atingere atât 
angajaților, cât și sindicate
lor. Suntem nemulțumiți că 
sindicatele ar urma să aibă 
numai un rol consultativ, 
cum ar fi normele de lucru 
sau disponibilizările de per

Azi, ziua de naștere 
a orașului Deva

Deva (S.B.) - Prima atestare 
documentară legată de Deva 
datează din 22 februarie 1269. 
Astăzi este, deci, declarată ofi
cial ziua de naștere a muni
cipiului. Oraș nou, născut sub 
„ingenioasele” linii geome
trice socialiste, Deva este cu
noscut ca fiind un burg 
liniștit, cald, cu parfum tom
natic.

Denumirea orașului Deva 
este foarte veche, ea pro
venind probabil de la cuvân
tul „dava”, care în limba po
poarelor indo-europene în
seamnă munte, înălțime, mă
gură, movilă.

Alți lingviști sunt de părere 
că toponimicul Deva își are 
originea în cuvântul slav 
sudic „deva”, care înseamnă 

perfecțijonare, pentru care au 
semnat convenții cu statul 
român că nu vor părăsi o 
anumită perioauă de timp 
instituția respectivă. Durata, 
și mai ales valoarea speciali
zărilor, diferă de la cele de 
șapte zile, până la masteratele 
și cursurile postuniversitare 
de doi ani. Pentru care s-au 
plătit bani grei.
Cursuri și cursuri

Un asemenea curs, chiar și 
numai de șapte zile (ca de 
exemplu, cel intensiv de lim
bă engleză, sau de manage
ment în domeniul resurselor 
umane), costă câteva zeci de 
milioane care, de cele mai 
multe ori, au fost scoase din 
banii bugetului de stat sau ai 

sonal”, a spus președintele 
CNSLR Frăția Hunedoara, 
Lacrima Minișca.

O delegație a CNSLR Frăția 
Hunedoara a fost primită de 
prefectul județului Hunedoa
ra, Cristian Vladu, concluzi
ile întâlnirii fiind sintetizate 
într-o notă ce va fî înaintată 
ministrului Muncii, Gheorghe 
Barbu. în ceea ce privește 
ședințele Comisiei de Dialog 
Social, prefectul a afirmat că 
acestea se vor desfășura lu
nar, în prezența tuturor direc
torilor de direcții deconcen- 
trate ale statului.

Acțiunile de protest ale 
sindicatelor nemulțumite de 
modificarea Codului Muncii 
vor continua astăzi, când 
sediul Prefecturii Hunedoara 
va fi pichetat de reprezen
tanții CNS Cartel Alfa.

I

Marcel Socol. La alte direcții, 
precum cea de cultură, loan 
Octavian Rudeanu a urmat

............
Am uitnat 
ap curs 
d specializare 
în valoare 
de 30. de mii 
de dolari

Georgeta Bararaș

un singur curs, dar de doi 
ani, postuniverșitar, in ceea 
ce privește managementul 
conducerii. Totuși, recor
durile sunt deținute de Geor
geta Barabaș, directorul A- 
genției pentru Protecția Me
diului, care a urmat mai 
multe cursuri.

„Cel mai important a fost
unul privind controlul polu- putea uțma anumite cursuri?

. aiienz de zeci de milioane, în 
doar câteva minute

Cristian 
Popșor

Deva (M.T.) - O nouă 
acțiune a polițiștilor, ce se 
efectuează în toate țările 

europene, 
pe linie de 
circulație, 
ce vizează 
transportul 
de persoa
ne, intern și 
internațio
nal, a fost

demarată și de polițiștii 
huneâoreni. Lucrători ai 
Serviciului Poliției Rutiere 
au sancționat în majoritate 
taximetriști care efectuează 
transport de persoane fără 
a deține atestate. Numărul 
celor care au fost prinși cu 
astfel de nereguli s-a ridi
cat la 15. Nici conducătorii 

ării industriale, în valoare de 
30.000 de dolari, plătit de 
Guvernul Japoniei și pe care 
practic îl voi rambursa prin 
munca mea față de Guvernul 
României. Mai am de aseme
nea o specializare In controlul 
poluării aerului, un curs 
făcut in Cehia pe problemele 
protecției naturii, sau altul 
privind reconstrucția zonelor 
fniniere”, a declarat Georgeta 
Barabaș.
Nemulțumiri

Pe de altă parte, surse din 
rândul oamenilor de afaceri s- 
au declarat nemulțumite de 
inegalitatea șanselor. De ce, 
în timp ce unii se speciali
zează pe bani publici și apoi 
sunt dați afară din sistem, 
alții sunt nevoiți să scoată 
bani din buzunar pentru a 

care efectuează transport 
de persoane în comun nu 
au scăpat „cu una, cu 
două”. Au fost sancționați 
pentru mai multe nereguli, 
transportarea măi multor 
persoane decât numărul de 
locuri, lipsa inspecției teh
nice periodice, nerespec- 
tarea diagramei. Cei nouă 
polițiști care au ieșit, ieri, 
la „vânătoare” au dat 47 de 
sancțiuni, îh valoare totală 
de aproximativ 40 de mili
oane de lei. „Această ac
țiune pe linie de circulație 
va continua și se pare că 
amenzile vor fi tot mai 
multe”, spune inspectorul 
șef al Serviciului de Poliție 
Rutieră Deva, Cristian 
Popșor.
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Medaliată în Franța
Hunedoara (V.R.) - Pasiunea Cariei Palcău 

pentru desen șl pentru limba franceză nu a 
rămas nerecompensată. Elevă in clasa a X- 

a la Colegiul Național de 
Informatică „Traian Lales- 
cu” Hunedoara, Caria se 
mândrește cu medalia de 
aur, obținută pentru desenul 
său, în Franța, la Olimpia

dele francofoniei.

Gu:
Se Întrerupe furnizarea gazului metan in Deva: 
09.00-15.00 A: agcll, bl. A2

Str. 6. Zamflnescu, bl. di, ac. I, 
W. 02, ac. Ifl

Energis electrici:
Nu »UX) prograir-te întreruperi In furnizarea 
energiei iBffictt’idfc

Soluția fotogramei din nu
meral precedent:

I -A - V - C - IRASCIBIL - 
IG - MOALE - ATEU - AN
IM-ARDEI T AT - IB - ALER 
GA - IUTE - Al - ALT - VT 
- LB - L - AC - AV - O - 
AP - RAPIZI - IP - PISCA - 
ACIDA - APAR - INETE - 
TRIA

TVR 1 PROTV | ANTENA 1 H ACASĂ TVR 2 R PRIMA TV 8 HBO

(relu-

Yu-

. 1550Atage

750 Jwrai TVR Sport Meteo 
745 Aga*» 2** un sfert 
920 ara minute de cultură 
930 Teteshopptog

1050 Noctorra (reluare) 
1150 RSfliit rr-raa-jlcr' 

Bate)

1155 Batxfcpecer 

1250 Tazairfotatoric 

(reluare)
1330 Desene ■**. 

□Gi-Oh

1450 Jtenai IV* Sport Meteo 
1430 Tateshcpping 
1550 Ateg» viațil Drogul 

înseamnă moartei 
Realizator Petre Crădun 

1530CutonEco 

; 1650 Krorica Emisiune în 
limba maghiară. 
Citadela: Știri și 
reportaje despre eveni
mentele culturale ale 

săptămânii.
1655 TVR fildfrect 

1725 Viata cu Bonnie Cu: 
©Bonnie Hunt, Mark Der- 

win
1850 Portul mbaootelor 

1850 Sport Pro
1950 Junai TVR Sport Meteo

®S0 One este fiul meu 
r3(oomedie, Franța, 2003) 

Cu: Thieny Lhermitte, 
Ophelie Winter, Maria 

J Pacome. Vincent Poirel

1 este conducătorul unei

:, mari companii
multinaționale.

' 145 Avanpremieră
250 Vorbe despre fapte 

a 150 Jurnal TVR Sport Meteo 

u ISO Dragoste udgașă (film 
" I3de suspans, SUA, 1995) 

Cu: Andy Griffith, John 
lj. Ritter, Mary-Margaret 

Humes. După lungi
• căutări, avocatul Clarke 

MacGruder, își 
regăsește tatăl-Jack, pe 

J care mama îl părăsise. 
150 Cinci minute
l de cuhni
:10 felkty (SUA. 2001) 
50 Jurnal TVR (reluare)
35 Nu suntem îngeri
El (comedie, Italia, 1996) 

Partea a doua

750 Știrile ProTv Ce se 

întâmplă, doctore ?
9:10 Omu care aduce cartea 
9:15 Tânăr șl neliniștit (r) 

1030 Doctorul de suflete 

1145 Zâmbete taro pastilă 
12:15 La Bloc 
1350 Știrile ProTv 
1345 Pruncul, petrolul și 

(3 Ardelenii (reluare)
’ Peripețiile a trei frați 

ardeleni care se con
fruntă ou legile lumii 
Noi. Mezinul familiei se 

va căsători și va deveni 
tată. Așteptând fericitul 
eveniment cei trei se 
stabilesc cumpărând o 

fermă și se pregătesc 
de nuntă. în același 

timp izbucnește un 
conflict cu vecinul lor 
care deține 'mono
polul* apei din zonă.

1650 Tânăr șl neMștit Cu: 

El Eric Breeden, Joshua 
Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson

1750 Știme ProTv 

1745 Teo 
1950 Știrile ProTv Sport

1945 Urmărirea (comedie, 
©SUA, 1994)

2145 UEFA Champions 

League
2345 Știrife PRO TV 

Ori 5 Rezumat Champions 

130*șWteProTV 

230 Urmărirea (reluare) ’ 

350 UEFA Champions
League

430 Doctorul de suflete
©(reluare) Cu: Bitty Ray ! 

Cyrus, Richard Leacock, 
Derek McGrath. Clint • 
Cassidy (BiHy Ray 

Cyrus) este un medic 

dintr-un oraș mic din 

Montana, care produce 
o puternică impresie 
reprezentantelor sexu
lui frumos. Cum este 
un bărbat sensibil și 
generos nici el nu 
rămlne indiferent la 

manifestările de priete- * 
nie ale acesSra

630 In gura presai

■ (reluare)
750 Observator Cu Sanda 

Nicola. Sport
I 850 Canalul 

*1*
1050 m gura presai 

(reluare) 
1150 Conors 

interactiv 
> 1250 Sue Thomas

1350 Observator 

Cu Simona 
Gheorghe

' 1345 Adevărul despre

U towara txanmgan 
(dramă, SUA, 1997) 

1650 Observator 
1645 Vhrere-Atrilcupasi-

Bune (soap, 1999, Italia) 
Cu: Edoardo Costa, 
Giorgio Ginex, Edoardo 
Velo, Giuditta Saltarini, 
Lorenzo Ciompi, 
Donatella Pompadur, 
Elisabeta De Palo 

1745 9595 - Te învață ce să 

fad
1835 Meteo 

1950 Observator Sport. 
Meteo

2ft15 Din dragoste (divertis

ment) Cu Mircea Radu 
W5 Marius Tucă Show 
2350 Observator

050 In gura presei Mircea 

Badea realizează la 
' Antena 1 o noncon- 

formistă revistă a publi 
cațnlor sub titlul .In 

gura presei*. Timp de 

jumătate de oră, el va 
supune atenției tele
spectatorului cele mai 
interesante știri apărute 
în presa cotidiană, 
săptămânală și lunară. 
Deosebirea dintre pro
gramul pe care 11 real
izează Mircea și emisiu
nile pe aceeași tețnă ale 

: altor televiziuni este că, 
spune el .eu voi fi 
firesc, normal, nu voi 
reproduce mecanic niște 
texte*.

158 Concurs Interactiv

530 Poveștiri adevărate 
(reluare)

650 Iubirea mea. păcatul
B (reluare)

750 Pădurea Nestemată 
8:15 Rubi (reluare) 
9:15 Rubi (reluare) 

10C15 Extravaganta Anastasia
0 (reluare) 

1130 Sept» temei 
1230 îngerul nopții 

13:15 Răzbunarea 
14:15 PWca săbetici Cu:

H Marlene Favela, Mario 
Cimarro, Carolina 

Tejera, Sergio Catalan, 
Adamari Lopez, Julio 
Alcazar, Liliana 

Rodriguez 
1530 Iubirea mea, păcatul 
1630 Pădurea Nestemată 

1720 Rețeta de acasă 
17'30 Poveștiri adevărate 

Emisiune cu povești 
reale despre viață, 
prezentată de Lucian 

Viziru 
1735 Vremea de acasă 
1850 Gitanas. Cu: Saul

BUsazo, Dolores Heredia, 
Manolo Cardona

XBBRth. Cu: Barbara

El Mori, Eduardo Santama- 
rina, Ana Martin, Jaque- 

. fine Bracamontes, 
Sebastian Rulli. Josefina 
Echanove, Antonio 

Medelin 
2250 De 3x femeie (divertis- 

- 0ment) 

050 Extravaganta Anas- 
EJtasia. Cu: Norkis 

Batista, Juan Pablo 
Raba, Kiara, Hilda Abra- 

amz, Dora Mazzone, 
“ iul Marin, Luciano 

O'Alessandro, Crisol 
Carabal, Gustavo 
Rodriguez

150 Răzbunarea Cu:
©Gabriela Spanie, Jose 

Angel Llamas, Katherine 

Siachoque, Orlando 

Miguel, Pedro Rendon, 
Luz Stella Luengas. Cu 

25 de ani în urmă o 

tragedie a marcat viața 
Helenei Fontana

750 Tetastacplng
730 hote T
755 Sport cu Fiorentina 
850 Teleshopping 

830 Sunset Beam (dramă, 
©SUA. 1997)

930 Dragoste șl putere 
1050 Keraky Show 

1055 Oto Art
1150 Montai Cu: Monica 

Pulu
1250 The Ramos: 3 

bucătari (reluare) 
1230 Teleshopping 
1255 Bari la yeti 
13:50 Tetoehopping 
1425 Sunset Beach 

1525 Dragoste șl putere 
15:50 Camera de răs 

1630 TitznM h Nate 
16:50 Kensky Show. Cu: lonuț 

Cherminschi
1850 Focus Prezintă: Maga- 

da Vasiliu. Rubrica 

Sport prezentată de 
Radu Valcan. Rubrica 

Meteo prezentată de 
Nadira

1950 Monica- talk show 

divertisment Cu: Monica 

Putu

Jaf aimat (acțiune, 

tSSUA, 2001) Cu: Gene 

Hackman, Rebecca Pid- 
geon, Danny DeVito. 
Joe, fost mare hoț, este 

șantajat de dușmanul 
' Bergman ca să jefuiască 

un avion plin cu aur 
elvețian.

2250 Trăznițifri Mato 
2230 Focus Pks Prezintă: Sil

via Nicula. Rubrica 

Sport prezentată de 
Letiția Enache

23:15 Inie fete (comedie 

romantică, SUA, 2000) 
Cu: Brooke Shields, 
Dan Cortese, Virginia 
Madsen, Maria Pitillo, 
Johnathon Schaech. O 
comedioara dulce- 
amăruie despre trei 
upluri care se află în 

impas.
150 Focus Prezintă: Maga- 

da Vasiliu (reluare)
250 Bani la greu

750 Cdegiul dudtțeriior 
©(reluare)

730 Desene anlrrate 
□(reluare) i

850 Teieshepptog 
830 CaZar șitipar 
950 Ratei 

1050 Tonometoi DP 2 
1130 Ond minute de arilurt 

114SPwuri 
1240 Euro - DbpocBf 
1245 la., și vezi 
1330 Teleshopping 

1450 Desene animate Nemu-
Oritorul 

1430CotegMdudă|mltor 
1550 împreună In Europa 

l650Tribur ia partidelor par
lamentare 

1630 Cind minute de culturi 
1645 Jurnal TVR 

1750 Rebelii 
1850 Jurnalul Euronews pen

tru România 
18:15 Cind minute de cultură 

1830 Mărturii Teologie în
□culori

195 ria Bonita (Colum- 
©bia, 1995) Cu: Adela 

Noriega, Fernando 
Allende, Flota Martinez

205Q Dragul de Raymond
2030 Pe urmele efinozauri lor

□Ce știm despre dinozau

rii care au dispărut cu 
65 milioane de ani în 

urmă ?
2150 Lumea de aproape 

Magazin de reportaje. 
Prezintă Cătălina Filip. 
Pas în doi - povestea 
unui cuplu care după 50 
de ani de conviețuire și- 
a editat jurnalul căsni- 
dei.

2130 Jurnal TVR Știri, sport, 

meteo
2100 Jurnalul Euronews pen

tru România 

2115 Dragoste nebmă
©(dramă, SUA, 1995) 

23S! tatuate 
045 Dragul de Raymond 

1:15 Nu spun
©(coprod,, 2001) Cu: 

Nastassja Kinski, 
William Baldwin, Hart 
Bochner, Jordy Benattar

850 Cursa secolului (dramă, 
I3SUA, 2003)

1020 Banda Olsen și șubmar
13 fitul (aventuri, Dane- 

mara, 2003)
1250 Gnome, dilema, dne- 

me
1230 Vânătorul de dhozauri

O (aventuri, Canada, 
2000) Cu: Alison Pili, 
Bill Switzer

1450 RFK (dramă, SUA, 
©2000)

1535 Ai vrea tul (comedie,
14 SUA, 2003)

1755 Mântuirea (comedie,

(3 SUA, 2001) Cu: Pat 
Hingle, Julie Condra, 
Leo Rossi, Jay Under
wood.

1840 Cosa secolului (dramă, 
©SUA, 2003) (reluare)

2150 Sub pământ s.r.1. Episo
dul 40

2250 Sfinone (dramă, SUA,
© 2002) Cu: Al Padno, 

Catherine Keener, 
Winona Ryder.

050 Halloween: 
f3 Noaptea groaai

(horror, SUA, 2002) 
Cu: Busta Rhymes, 
Tyra Banks, Sara Mair 
Thomas

135 Vedete la Hollywood: 
Robert De Niro

930 Reluare Fotbal: Liga Cam
pionilor - optimi de finală 1150 

Reluare Omnisport Watts 11:15 

Live Schi Fond: Campionatele 
Mondiale, lâ Oberstdorf, Ger
mania Feminiq, sprint 12:15 Re
luare Fotbal: Euragoluri 13:15 

Live Schi Fond: Campionatele 
Mondiale 1550 Reluare Fotbal: 

Liga Campionilor - optimi de 

finală 15:30 Live Teris 17:00 

Live Tenis2050 Reluare Fetitei: 
Liga Campionilor - Happy Hour 

2030 Rezumat Schi Fond 2130 
Reluare Box: Gală internaționa
lă 2250 înregistrare 8ox: Gală 

internațională 050 Reportaje 

Trial: CM de sală, la Barcelona, 
Spania 150 Reportaje Știri

t

1

>

fi

I

1

07.45-08.00 Observator
Deva (r) 

1635-1645 Știri pe scurt 
2130-23.00 Observator.

TELE 7 DEVA

0950-11.00 Reluarea emisi
unilor de luni

20.00 Știrile TELE 7 Deva 

20.10 La șuetă cu Nicolle 
21.00 Publicitate
21.05 La șuetă cu Nicoile 

(partea a ll-a)
21.50 S*1’’ TELE 7 Deva (r).

1115 Misterele părintelui 
Dowling

13.00 Fiicele lui McLeod 

14.00 Prăvălia de antichități 
(IO (dramă,'SUA 

1995)
1545 Domnișoarele de 

onoare (dramă, SUA)
1730 Dinastia (dramă, SUA, 

20Q4)
19.15 Merlin (Q (aventuri, 

coprod., 1998)
2T50 Fiicele lui Mdeoti 
2250 Brigada de pofipe 

23.00 Jordan
00.00 Viața lui Ruth Grey 

(dramă, co.. 2004)

15.00 Mari oameni de stat și 

problemele tor, Elțln
16.00 Sex Iwl, Egipt

17.00 Istorii neriuddate
1850 Avernun pescuit cu 

Rex Hunter

1830 John WRron și un 
sriMcuundța

19MMNM
20.00 TOteetogie extremă. 

Marea excavase din 

Boston
213)0 Cele țap mr irate 

Greciei Antice

2250 Vânătorii de mituri 
2350 Inginerie la superiatte

4
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• Evaluare lise. Firmele aii obligația să 
eyataM nivelul riscului de accidentare în 
vederea stabilirii unor măsuri de prevenire a 
(Unor cddente nedorite. Evaluarea.permite 
’>1 sttbifrea clasei de risc entr sectorul 
respectiv de activitate, funcție care se 
plătește contribuția de asigurare pentru acci
dente de muncă $1 boli profesionale.

• Fișe fiscale. Termenul limită de depunere 
a fișelor fiscale, pentru veniturile din salarii șl 
asimilate salariilor plătite în anul fiscal 2004, 
este ultima zi a lunii februarie. Totodată, 
angajatorii au obligația de a transmite anga- 
jațUor, până la aceeași dată, o copie a fișei 
fiscale sub semnătură.

Dodarațll
Deva (C.F) - Plătitorilor de 

venituri II se pune la dis
poziție gratuit programul 
„Declarația 205*. El poate tl 
procurat de pe site*ul 
http://anaf.mflnante.ro (mo
dul „Asistența contribua
bililor", submodul „Programe 
utile") sau de la sediul 
administrațiilor finanțelor 
publice din județ.

Restricții 
eliminate

Haralamble
Vochlțoiu 
(Foto: Clare Pis)

Ospătari pentru Germania
Deva (C.P.) - Consiliul de 

Administrație al Băncii 
Naționale a României va 
decide eliminarea condițiilor 
Impuse firmelor românești la 
cumpărarea de valută. 
Măsura a fost deja discutată 
în Consiliul de Administrație, 
a fost apoi negociată cu 
băncile comerciale, mal 
urmează uq singur pas: votul 
final al Consiliului de Admi
nistrație al Băncii Naționale 
a R< Tâmeii lrT momentul de

să justifice cum
părarea, 
mult, 
erau 
să 
valută

față firmele românești tre
buie să precizeze destinația 
sumelor cumpărate, apoi tre
buie să aibă diverse acte care

Cursuri 
pentru 
șomeri

Deva (C.P.) - Un 
număr de 75 de cur
suri de formare profe

sională se vor derula 

în acest an în cadrul 

AJOFM Hunedoara. 

Dintre acestea, 49 

Sunt destinate șome
rilor, atât celor Ind- 
emnizați cât și celor 

nelndemnizați, declară 

Haralamble Vochlțoiu, 

director executiv 

adjunctîftcâdrul tnstfe 
tuției. Unul dintre cur
suri se va adresa 

deținuțllor de la Peni
tenciarul Bârcea, iar 
alte 18 vor fi organi- i

zate la firmele care 
doresc să-și recalifice i

personalul pentru a i
preveni șomajul. Aces- i

te cursuri se axează, i
în principal, pe |

inițierea și rer»flcarea 
pentru un mâl bun î 

acces pe piața muncii.

■ Hunedorenii ce 
doresc sa lucreze în 
turism se pot prezenta 
luni la preselecție.
Claka Păs

Deva Oficiul pentru 
Mlgrația Forței de Muncă va 
orgarfiza In perioada 28 fe
bruarie ■ 4 martie o prese- 
lecție pentru locuri de muncă 
în Germania. Această prese- 
leeție. referă la lucrătorii 
oaspeți, condițiile fiind sta
bilite conform convenției 
existente Intre cele două 
state. Mai exact, candidați! 
trebuie să aibă vârsta de ma
ximum 40 de ani, să albă 
cunoștințe foarte bune de 
limba germană și o expe
riență în domeniul solicitat 
de minimum doi ani, imediat

anterior anului 2006, expe
riență ce trebuie dovedită 
prin cartea de muncă.
Oferta de job-uri

„Domeniile pentru care 
persoanele interesate se pot 
prezenta Ia preselecție sunt 
ospătari, bucătari, recepțio- 
neri, precum și economiști și 
ospătari/bucătari care au 
activat în fast-food-uri. Toți 
candidați! trebuie să aibă 
cunoștințe bune de speciali
tate, iar pentru recepționeri 
mai există două cerințe. Pen
tru aceștia se cer, în plus, 
cunoștințe de limba engleză și 
de operare pe calculator. Toți 
candidați! trebuie să pre
gătească un dosar care va 
include o serie de acte. Impor
tant de știut este faptul că 
există două tipizate disponi
bile la OMFM pentru fișa per
sonală și pentru CV-ul în lim

ba română. Copia legalizată a 
diplomei sau certificatului de 
absolvire sau calificare pen
tru meseriile solicitate tre
buie tradusă în limba ger
mană de către un traducător 
specializat. Acest lucru este 
valabil și pentru copia cărții 
de muncă. De la dosar nu tre
buie să lipsească declarația pe 
proprie răspundere legalizată 
notarial din care să rezulte

faptul că solicitantul nu ben
eficiază de pensie de invalid
itate", a precizat Haralamble 
Vochlțoiu, director executiv 
adjunct pe problematica ma
nagementului pieței muncii 
în cadrul AJOFM Hunedoara.

Preselecțla se va desfășura 
la sediul AJOFM Sibiu, Str. 
Morilor, nr. 51/A. Informații 
se pot obține și la telefonul 
0269/210882.

a muncă

CȘtru
^■*0 lună de zile.

32690 Ieri 
29790 Ieri 

30090 lei/1

27290 ieri

Dam (CP.) ■ Firmele hune- 
doreme au obligația să comu
nice imerfiat producerea acci
dentelor de muncă, ce deter
mină incapacitatea tempo
rară a salariatului de a mai 
lucra. Comunicarea se face 
Inspectoratului Teritorial de 
Muncă și compartimentului 
nou înființat din cadrul Casei 
de Pensii. „Avizarea dosa
relor de cercetare a acestor 
accidente de muncă se face 
de către Casa de Pensii. După 
avizare, un proces-verbal de 
cercetare, împreună cu for
mularul de înregistrare a 
accidentului de muncă, se va 
transmite ITM. Din păcate, 
firmele nu cunosc Încă bine 
prevederile legii, motiv pen
tru care apar disfuncțio- 
nalități”, declară Dorel Raț, 
inspector șef al ITM Hune
doara.

r 7,
i î

29500 Ieri 

29500 Ieri 

26700 lei/1
27300 Ieri
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Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 22 februarie 2005
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• Beat pe carosabil. La Spitalul din Hațeg 
a fost internat recent și Petru D„ de 51 de 

' ani, din Răchitova, cu diagnosticul „stare
avansată de ebrietate, șoc hipoterrnic, esco^

• riații mâna stângă”. Fiind culcat pe partea 
' carosabilă a drumului de pe raza localității
• Peșteana, el a fost accidentat de mașina

conausă de Radu N., din Densuș, care l-a și 
transportat la spital.

* Amenzi. în ultimele 48 de ore polițiștii 
hunedoreni au constatat 624 de încălcări ale 
diferitelor acte normative, sancționate cu 
amenzi în valoare de 285 milioane de lei.

i Numai la Legea circulației au fost aplicate 
454 de amenzi, din care 86 la regimul de 
viteză.

— ARTICOL PUBLICITAR

Interviu cu Victor Valda, Krector general ni Bectrocentrale Deva
Deva (C.P.) - în cel 35 de ani 
de funațtonare a Termocentralei 
Mintia aceasta a produs 10 la 
șutii din energia electrică con
sumai în Romfeila.

I Să fii virgină și judecătorii să te con

damne pentru prostituție. Asta ar fi culmea 
Justiției și a Poliției la un loc. Iar culmea 
culmilor ar fi ca acest lucru să fie 
adevărat. Și totuși, oricât ar părea de 
neverosimil, chestia asta s-a întâmplat. Și 
bineînțeles că singurul lucru care nu e cul
mea e faptul că asta s-a întâmplat în 
România. Mai precis, la lași.

O tânără a fost săltată de polițiștii din 
localitatea moldavă fiind acuzată de prosti
tuție. Degeaba a protestat tânăra și le-a 
explicat polițiștilor că e virgină. Vigilența 
acestora și-a spus cuvântul. Fata a fost 
adusă în fața Justiției, care, oarbă precum 
o știm, a condamnat-o la aproape un an 
de pușcărie.

După 11 zile de arest și un control gine
cologic, s-a stabilit că, într-adevăr, fata e 
virgină. Mai mult, s-a găsit și vinovata. 
Drept pentru care tânăra va primi 10.000 
de euro despăgubiri. Din banii publici, 
bineînțeles.

Pentru că și asta e o problemă. Ei 
greșesc și noi plătim. Fără să ne întrebe 
nimeni dacă suntem de acord cu asta.

In ritmul ăsta, nu trebuie să ne mirăm 

dacă, în zilele următoare, polițiștii vor 
aresta toți bosenelarii și-i vor băga in 
pușcărie cy’frtri jaful de la RAF0 sau de la 
FNI.

11 
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Orăștie (V.N.) - Pe Strada Digului, Dealul' 
Bemilor și zona Stadionului Mecanica, 
Poliția Municipiului Orăștie a organizat 
recent o razie, la care au participat 42 de 
cadre.

Au fost legitimate 48 de persoane și s-au 
aplicat sancțiuni contravenționale în va
loare de 12 milioane de lei.

între alții a fost depistat și Nicolae Jiman, 
36 de ani, din comuna Mihalț, județul 
Neamț, cunoscut cu antecedente penale, 
urmărit de polițiștii din Neamț pentru 
infracțiunea de abandon de familie. De 
asemenea, au fost identificați autorii unui 
furt din incinta Coop Consum Orăștie - 
Gheorghe B., 34 de ani, și Florin Pi, 28 de 
ani, ambii diti Orăștie.

șl locul termocentralei îh sis
temul energetic românesc?
Victor VaMa: Termocentrala 
este principalul producător de 
energie din această zonă a țării 
și punctul principal de inter
conexiune al sistemului ener
getic românesc cu cel european 
prin linia directă Mintia -San- 
dorfalva Ungaria. Aici se con
sumă 90% din huila energetică 
din Valea Jiului.
Este totodată și societatea cu 
cea mai mare cifră de afaceri 
din județ, anual achitând circa 
4090 de miliarde de lei la bu
getele locale și cei central. De 
menționat că toate taxele și im
pozitele sunt plătite la zi, ceea 
ce mă determină să afirm că 
Termocentrala Mintia este un 
factor de echilibru economico- 
soclal al Județului.

CU Ce ne puteți spune despre 
structura costurilor?

energetică, titlu acordat de CCI 
a României.
Un an mai târziu am ocupat

mediu, echipamentele cu fiabi- 
litatș maljedusă, dar și mon
tarea de instalații de desulfurare 
la toate grupurile energetice.

V.V.: h ultimii trei ani, după 
despărțirea de Termoelectrica 
București, la Mintia sa obținut 
an de an profit, ce a depășit 
200 de mid. de lei. ta iroef . 
costurilor cel mai Important ste 
cel cu combustibilul. Dar efi
ciența depinde de optimizarea 
funcționării centralei prin mo
dernizări.

CS: Știm că se derulează un 
amplu astfel de proces. Ce 
detalii ne puteți spune?
V.V.: Acest program de mo
dernizări care include și com
ponenta de mediu se va încheia 
în 2013, iar până acum valoarea 
investițiilor se ridică la 200 de 
milioane de dolari. în cadrul 
acestui program se prevede 
modernizarea grupului 3 (lu
crările de construcție montaj 
sunt finalizate, urmând a fi 
făcute probele de punere în 
funcțiune) și a grupului 1 
(pentru acesta sunt asigu
rate echipamentele de bază ' 
- cazan și turbină -, iar 
în vară se vor 
începe 
lucrările 
de reabi-

litare). Alte modernizări impor
tante vizează: etectrofiltrele din 
centrală, care așigură deja res
pectarea normelor naționale de locul I in topul Investitorilor din 

județ, top realizat de CCI Hune
doara.
Dar poate cel mai important 
este .Steaua de Aur - Arcul 
Europei pentru; excelență și ca
litate”, premiu' obținut la Paris 
în 1999. Toate acestea sunt 
obținute de fapț de colectivul de 
la Mintia datorită înaltului său 
profesionalism.’

CU Aceste rezultate sunt 
recunoscute pe plan național șl 
întemațiorraî?
V.V.: în 2003 am obținut locul 
II la nivel național în industria

Sunt de acord cu 
această măsură. 

Primarul Devei este 
om între oameni și 
dacă toți ar fi reușit 
să facă pentru comu
nitate ceea ce s-a 
făcut pentru Deva ar 
fi fost foarte bine. 
Cred că primarii care 
încalcă legea trebuie 
pedepsiți.

Neu Bamu, 
Deva

ț egea trebuie 
Jurespectată de toți 
locuitorii României 
iar primarii, chiar 
dacă dețin o funcție 
destui de importantă 
in cadrul comunității, 
trebuie să fie per
soane exemplare. 
Depinde doar de pre
fect dacă va reuși sâ-i 
pedepsească.

Cu căruța la furat
Hunedoara (V.N.) - Nu mai 

puțin de 44 piese metalice de 
dimensiuni mari necesare re
parației unei macarale erau 
să ajungă la un centru de co
lectare deșeuri metalice. Ele 
au fost încărcate în două 
căruțe care au pătruns fără 
drept în incinta SC Mettal 
Steel SA Hunedoara. O pa
trulă de siguranță publică a 
Poliției Municipiului a zădăr
nicit însă intenția lui Dacian 
R., de 27 de ani, din localitate, 
și Ioan R., 22 de ani, care au 
abandonat căruța și au fugit 
,1a apariția noHHștilor

Orice om, indiferent 
de funcția pe care 

o ocupă, trebuie să 
respecte legile 
României. Primarii 
sunt sau ar trebui să 
fie un model pentru 
comunitate și cei care 
sunt găsiți în afara 
legii trebuie pedepsiți 
conform legii.

Este foarte bine! în 
acest fel sper că 

gradul de responsabi
litate al primarilor 
față de funcția pe care 
o ocupă și față de 
întreaga comunitate 
ya crește. Primarul 
trebuie să fie un 
exemplu pentru 
cetățenii comunității.

Margareta, 
Deva

TIMIȘOARA
“ 0256-302589

Psoremiss
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waa rc



i

CIP » pierdut „spectaculos”

Cndova (C 1.) ~ CIP Deva a suferit, a- 
sectti,Ia Craiova, a doua înfrângere conse- 
cstivg, fiind învinsă cu 5-4 de echipa locală

U ă într-o minune

Energoconstrucția, formație care a obținut

Q

astfel cea de a 12-a victorie 
consecutivă. Devenii au ju
cat de la egal la egal cu reve
lația campionatului, contri
buind din plin la spectaculo
zitatea jocului care în multe

AMoanlt momente a semănat cu o
luptă . cu garda jos, între 

două echipe preocupate să înscrie cât mai 
mult. Meciul a fost presărat cu răsturnări 
de scor. CIP a condus cu 1-0, Energo a făcut 
2-1, iar la pauză tabela indica 3-2 pentru 
deveni, toate golurile devenilor fiind sem
nate de Al-Ioanii. Repriza secundă a 
aparținut gazdelor care aii punctat de trei 
ori consecutiv, în vreme ce CIP a reușit 
doar un autogol înscris de uri craiovean Ia 
un șut al iui Konig. „Am jucat bine, iar 
rezultatul putea la fel de bine sâ ne fie 
favorabil nou. Nu sunt mulțumit, pentru 
că nu ne interesa spectacolul, ci punctele 
puse în joc. Nu am învins pentru că nu am 
avut răbdare la construcție și ne-am grăbit 
cu pasa decisivă”, comenta Virgil Stoica.

Cipriam Mssmuț _________
dprtan jn wiaatv MBimnw&ă.ro

■ întâlnirea cu Silcotub 
Zalău este ultima șansă 
a echipei devene de a 
se reabilita.

Deva - Schimbul brusc de 
generații inițiat de condu
cerea vicecampioanei națio
nale a aruncat U. Remin în 
zona periculoasă a clasamen
tului. Noua și tânăra echipă 
deveană a plătit din plin tri
but lipsei de experiență com- 
petițională și după 14 etape a 
adunat doar 10 puncte, ’’zes
tre” subțire care o pune în si
tuația de a fi serios amenin
țată cu retrogradarea.
Ultima șansă

Nemulțumită de situație, 
dar mai ales de rezultatele 
modeste din cele patru par
tide ale acestui an, conduce
rea clubului a anunțat că, da
că handbalistele nu vor câș
tiga meciul cu Silcotub Zalău, 
se vor lua măsuri de redre
sare. “Așteptăm meciul cu 
emoții, fiind sută la sută ală
turi de jucătoare. Știu că s-au 
mobilizat la antrenamente și 
sunt bine pregătite fizic și 
tactic, dar nu știu dacă vor 
reuși să-și depășească tracul. 
Pentru a le ajuta to acest sens 
și a le oferi suportul moral 
al publicului, am decis ca 
intrarea la meci să fie liberă. 
Fetele sunt hotărâte să lupte 
și nu ar fi imposibil să obțină 
un rezultat bun, pentru că Sil
cotub e subțire, chiar dacă s

a calificat, duminică, în sfer
turile de finală ale Cupei 
EHF. Dacă pierdem, ne afun- 
țț•••••••...•••...

Nu ar fi imposibil sâ obțină 
un rezultat bun, pentru că 

Silcotub e subțire chiar dacă s-a 
calificat în sferturile Cupei EHF 

GHEOR6HE CRIȘAN, 
președinte U. Remin Deva

..........................
dăm to zona nisipurilor miș
cătoare și vom fi obligați să 
luăm măsuri, financiare sau 
de înlocuire a unor piese din 
angrenajul echipei”, afirma 
Gheorghe Crișan, președintele 
U. Remin.
Pregătire psihologică

Conștientă de importanța 
partidei, antrenoarea Mari

ana Tudora afirma că a pre
gătit foarte atent jocul. "Nu 
intrăm în teren dinainte în
vinse, ci vom încerca să ne 
valorificăm șansa noastră. 
Am căutat să luăm măsuri 
pentru a le bloca jucătoarele 
lor importante și vom căuta 
să le speculăm slăbiciunile. 
Am pregătit meciul și din 
punct de vedere psihologie, 
încercând să le avertizăm pe 
jucătoare asupra presiunii pe 
care o va exercita antrenorul 
Tadici asupra lor și asupra 
arbitrilor. Sper ca fetele să își 
depășească emoțiile”, preciza 
Mariana Tudora.
Silcotub e pe vai

Adversara U. Remin s-a 
calificat în sferturile de finală 
ale Cupei EHF, după ce a 

învins, duminică, pe teren 
propriu, cu scorul de 28-23,(15- 
12), formația franceză Havre 
HAC, în manșa secundă a 
optimilor competiței.

Campioana României, Sil
cotub Zalău, a pierdut meciul 
tur cu scorul de 27.-32, cali- 
ficându-se to faza următoare 
a competiției, datorită numă
rului mai mare de goluri în
scrise în ueplasarc

„Le-am arătat francezilor 
că există un Dumnezeu și că 
am obținut calificarea, după 
ce am fost furați pe terenul 
lor în meciul tur”, a spus 
Tadici, care a avut cinci 
jucătoare indisponibile pen
tru acest meci. Partida Remin 
- Silcotub se va disputa, azi, 
la Sala Sporturilor din Deva, 
începând cu ora 17.00.

Grșm 8: Juniorii Huned 
Deva, Oldboys Simena.

Camelia Potec a ocupat Jocin 
întâi în proba de 800 m liber 
din cadrul ultimei etape a 
ediției 2004/2005 a CM de 
natație, desfășurată de vineri, 
până duminică, la Belo Ho^ 
zonte (Brazilia). Campioana 
olimpică s-a clasat a doua în 
proba de 200 m liber. Ionelă 
Cozma a ocupat locul patru la 
200 m liber. înotătorul Dragoș 
Coman s-a clasat al doilea în 
proba de 400 m liber. Răzvan 
Florea s-a situat'pe locul al 
doilea în proba de 400 m mixt 
și pe locul cinci la 100 m 
spate. Ioan Gherghel a ocupat 
poziția a treia în proba de 200 
m fluture. Federația Inter
națională de Natație a anun
țat că la ediția 2004/2005 a 
Cupei Mondiale s-au acordat 

premii în va- 
■ loare totală 

de un mili- 
on do 
lari.

• HirirriI^ (C.M.)- CteMftenW: 1, JwțfcrU; 2.per. <*W?.
ba Tăltețe; 3. Corbii. Mi GeteCTlctTr^Ortrsi
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• Vizită la nivel înalt. Pre
ședintele FIBA Europe, Geor
ge VassilaKopoulos (foto) s-a 
aflat la Ploiești pentru a asista 
la turneul final al Conferinței 
de Sud, după care a vizitat CS

Dinamo și sala to care * evoluat pentru ultimă 
dată sub culorile formației Panathtnaikos.(MF)

T-r2?MiA*

rnwaiase® «

Victorie pentru Kenneth Carlsen
Memphis (MF) Tenlsmanul danez Ken

neth Carlsen a câștigat, duminică, turneul 
j de la Memphis, dotat cu premii in valoare 

totală de 690.000 de dolari. Carlsen l-a în
vins, in finală, în două seturi, cu scorul de 
7 ■ 5, 7 ■ 5, pe bielorusul Max Mirnâi, cap 
de serie numărul 8. Pentru această victorie, 
Carlsen va primi 50 de puncte ATP și un 
cec în valoare de 138.000 de dolari, în timp 
ce Mirnâi va primi 85 de puncte ATP și un 
cec în valoare de 67.500 de dolari.

Danezul, fericit do succesul de la Memphis

Walter Zenga
■ Antrenorul Stelei a 
analizat ieri, împreună 
cu ziariștii, meciul tur 
cu FC Valencia.

București (MF) „Nu știu 
încă dacă trebuie să atacăm 
din start și să încercăm să 
dăm două goluri sau să stăm 
în joc, să fim prudenți, să fie 
0 - 0 până în minutul 85 să 
zicem, să dăm gel și poate să-l 
reușim pe al doilea în prelun
giri, Ia o fază fixă. Să vedem 
cum vom juca, precum în 
meciul cu Beșiktaș sau ca în 
partida cu Standard. Trebuie 
să încercăm să dăm gol ime
diat, dar în același timp să nu 
primim; Sunt lucruri impor
tante, va trebui să ținem cont 
de ele”, a spus tehnicianul Wal
ter Zenga.

Explicații pe imagini

Antrenorul stelist a vizionat 
și a comentat, ieri, alături de 
ziariști, faze din partida cu 
FC Valencia, scor 0 - 2, din pri
ma manșă a 16-imilor Cupei 
UEFA. „Nu pot spune ce greșeli 
a făcut fiecare în parte, asta 
le spun jucătorilor în vestiar”, 
ie anunțat Zenga. Tehnicianul 
stelist a precizat că nu în-

cearcă să adapteze echipa sa 
după cea a adversarilor, ci 
mărește atent jocul lor 
a le oferi informații 
cătorilor săi.

Antrenorul echipei din 
Ghencea, Walter Zenga, 
menționat că nu a jucat cu 
singur vârf de atac, așa cum 
s-a spus. Jn 90 de minute por
tarul nostru n-a făcut nici 
paradă. Până In minutul 25 
puteam să joc și eu. Nu cred 
că atunci când joacă acasă 
Valencia are așa de puține 
ocazii cum a avut cu noi. Si
gur, în unele momente am 
pierdut mingea prea ușor. 
Spaniolii sunt foarte pericu
loși când recuperează mingea, 
iar toată echipa ta este ieșită. 
Am văzut zece casete cu Va
lencia și mereu au dat gol 
așa”, a comentat antrenorul 
echipei Steaua. Zenga a de
clarat că la faza primului gol 
toți jucătorii săi au greșit, nu 
unul anume.

„Valencia nu a făcut nimic 
în plus, doar a ținut 
mai mult în prima parte a 
jocului. în Europa, pe con
traatac, din patru-cinci pase 
se ajunge la poartă, aici men
talitatea este alta, cu mingea 
la picior”, a adăugat tehnicia
nul italian, Walter Zenga.

Dicâ va încerca să speculeze orice greșeală în marcajul 
care Caneira 11 va face în meciul de la București. (foto: epa)

Luis Figo îl apără pe Ronaldo
■ Mijlocașul echipei 
Real Madrid, Luis Figo, 
crede că Ronaldo nu ar 
trebui să fie amendat.

Madrid(M^ Jucătorul Luis 
Figo a declarat: „Cel mal bine 
ar fi ca Ronaldo să nu fie 
amendat, deși aceasta este o 
problemă între el și conduce
rea clubului. Mi-ar plăcea să 
nu se Întâmple nimic, așa ar 
fi cel mai bine, dar depinde 
de club”. Fotbalistul portu- 

Flgo aste alături da prietenul ghez al echipei madrilene a 
său, Ronaldo. (Foto: epa) precizat că întârzierea la an

Plan de redresare a clubului
■ Planul propus la 
clubul Borussia Dort
mund a tost acceptat 
de creditori.

Dortmund (MF) „Creditorii 
au ajuns la un compromis”, 
se arată într-un comunicat 
emis de conducerea clubului 
german, în care se precizează 
că s-a Înregistrat un real pro
gres în ceea ce privește pla
nul de reducere a datoriilor
clubului, estimate la aproxi
mativ 118 milioane de euro. 
Pierderile grupării germane 
pentru sezonul competițional 
din anii 2004-2005 sunt esti
mate la peste 68 de milioane de 
euro. Pentru redresarea flnan-

Flavia Penneta câștigă 

turneul la Bogota
Bogota (MF) Jucătoarea ita

liană de tenis Flavia Peimeta, 
cap de serie numărul 2, a 
câștigat, duminică, turneul de 
la Bogota, dotat cu premii în 
valoare totală de 170.000 de 
dolari. Italianca Flavia Penneta 
a învins-o, In finală, In două 
seturi, cu scorul de 7 - 6 (7/4), 
6 - 4, pe sportiva spaniolă 
Lourdes Dominguez, jucătoa
re venită din calificări.

Proba de dublu a turneului 
desfășurat la Bogota fost câș
tigată de prechea formată din 
jucătorii Emannuelle Gagliar
di și Tara Pisnik (Elveția/Slo- 
venia).

trenamente poate fi scuzată. 
„Nimeni nu vrea să întârzie 
la antrenamente și acest 
lucru i se poate întâmpla ori
cui. Ronie nu a intenționat să 
Întârzie la nici un antrena
ment, însă au existat circum
stanțe care l-au determinat să 
facă acest lucru”, a adăugat 
Figo. Potrivit cotidianului 
spaniol El Periodico, antre
norul formației Real Madrid, 
Vanderlei Luxemburgo, s-a de
clarat nemulțumit de modul 
cum a trecut această săptămâ
nă pentru echipa pe care o

antrenează. „S-a vorbit mult 
de nuntă (n.r. - petrecerea 
organizată, luni, de Ronaldo, 
pentru consfințirea relației cu 
Daniella Gicarelli), de Tsu
nami, de faptul că ar exista 
jucători care vor pleca la alte 
echipe la finalul sezonului, de 
alți fotbaliști care vor veni... 
De totul, mai puțin de fotbal. 
Nu mi-a plăcut nimic din ce 
s-a petrecut în această perioa
dă în cadrul echipei noastre”, 
a spus tehncianul formației 
de fotbal Real Madrid, Van
derlei Luxemburgq.

clară, principalii creditori au 
pus la dispoziția clubului noi 
sume de bani, pe termen scurt. 
Acordul cu creditorii a inter
venit la o zi după declarațiile 
managerului duhului, Michael 
Meier, care a spus că Borus
sia se află într-o situație fi
nanciară dificilă, „ce îi ame
nință chiar existența". Potri
vit AFP, printre motivele pen
tru care clubul a ajuns în pra
gul falimentului se numără șl _ . . ..
vânzarea arenei istorice West- Eeh|P* d,n Dortmund trece prlntr-o perioadă grea.
falenstadion, „o eroare strate
gică a conducătorilor clubu
lui”. Clubul german de fotbal 
plătește, în prezent, suma de 
17 milioane de euro pe an 
pentru închirierea stadionu
lui pe care sunt Jucate meciu

rile de pe teren propriu. Clu
bul dorește răscumpărarea ce
lui mal mare stadion german, 
cu o capacitate de 83.000 de lo
curi, șl care va găzdui un 
meci din semifinala Cupei 
Mondiale care se va desfășura

anul viitor, însă li lipsesc ba
nii necesari. Echipa Borussia 
Dortmund a câștigat Cupa Cu
pelor în anul 1966 și tofeul 
Liga Campionilor în anul 
1997, dar în prezent ocupă lo
cul 11 în campionat.

Panneta, una dintre cele mal va
loroase Sportive (Foto: EPA)

caniggie se retrage om activitate
■ Fostul internațional 
Claudio Caniggia și-a 
anunțat retragerea din 
activitatea de jucător.

Buenos Aires (MF) „După 
șapte luni de inactivitate și 
după ce am analizat aspectele 
pozitive și cele negative, am 
decis să-mi închei cariera”, a 
declarat Caniggia pentru pos
tul de radio Buenos Aires del 
Plata, Claudio Caniggia, în 
vârstă de 38 de ani, a precizat 
că a primit câteva oferte, dar 
nici una nu a fost suficient de 
convingătoare. Fotbalistul ar- 
genitinian a evoluat la forma
țiile River Plate, Boca Juniors,

Verona, Atalanta Bergamo, 
AS Roma, Dundee, Glasgow 
Rangers și Benfica Lisabona. 
Ultima grupare la care a jucat 
fotbalistul argentinian este 
Qatar, cu care a Bemnat un 
contract la sfârșitul anului 
2003. „Ultima mea experiență, 
cea de la Qatar, a fost plicti
sitoare. Nu am fost satisfăcut 
in plan profesional, singurul 
lucru care îmi convenea era 
partea financiară. Eram sin
gur, departe de familie”, a 
precizat Caniggia. Jucătorul 
care a debutat ca fotbalist în 
decembrie 1985 la echipa Ri
ver Plate, a înscris 122 de 
goluri în 457 de meciuri ofi
ciale disputate.
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• Fonduri de praaderare. Pentru a sprijini 
efortul României în vederea aderării la Uni
unea Europeană, persoanele interesate bene
ficiază de fondurile acordate de Uniunea 
Europeană pentru dezvoltarea agriculturii în 
perioada de preaderare: SAPARD, FIDA și 
Fondul de Dezvoltare Rurală.

• Contribuția SAPARD. Prin accesarea fon
durilor SAPARD, beneficiarul proiectului 
primește 50% din totalul cheltuielilor eligi

bile. Pentru a putea fi eligibile, cheltuielile
trebuie să fie efectuate după semnarea con
tractului de finanțare (cu excepția cheltu
ielilor legate de studiile de fezabilitate, 
proiectului tehnic și studiile conexe, cheltuieli 
care pot fi efectuate și înainte de semnarea 
contractului).

Obținerea

Deva (L.L.) - Informațiile i 
necesare pentru accesarea j 
acestor fonouri și pentru j 
demararea unui proiect le ; 
puteți afla de la Oficiul de | 

Consultanță Agricolă Hune- j 
doara sau de la Direcția pen- i 
tru Agricultură și Dezvoltare f 
Rurală Hunedoara. I Claudiu Albulescu 

(Foto: Loredana Leah)

Campanie SAPARD j
Deva (L.L.) - Comparti- I 

mentul de Integrare Euro- j 
„ peană din cadrul Prefecturii i 

Hunedoara împreună cu | 
Agenția SAPARD orga- l 
nizează în această i 
săptămână o campanie de | 
promovare și pregătire a vH 
Programului SAPARD în [ 
județ. La aceste întâlniri ; 
susținute de o echipă de spe- i 
cialiști vor putea participa i 
toate persoanele interesate : 
de nodul dfe accesare a fon
durilor SAPARD, dariig cel f 
care au beneficiat deja de j 
fondurile Uniunii Europene, , 
în cadrul acestei întâlniri va | 
fi prezentată și măsura refer- | 
itoare la prelucrarea și mar- •

T

Reorientarea 
agriculturii
Deva (L.L.)1 România 

a negociat cu Uni

unea Europeană 

cantități agricole 

destul de mari și nu 

există. încă teama de 

a restrânge 

producția. Claudiu 

Albulescu, preparator 

la Universitatea de 

Vest Timișoara, sus

ține că „este nevoie' 

de o reorientare a 

activității agricole, 

România fiind com- 

petltNă pe piața ce
realieră, a uleiurilor 

vegetale și a fruc

telor'. Referindu-ne 

la județul Hune

doara, din punct de 

vedere al reliefului, 

nu suntem avantajați 
de necesitățile Uniu

nii, soluția reprezen- 
tând-o dezvoltarea 

turismului rural, 
domeniu în care 

România ar putea 

deveni competitivă.

I

i;

r

J

Măsuri accesate de România
Dev (L.L) - Măsura este mijlocul prin care 

se implementează o prioritate, asigurând 
cadrul oofinantării proiectelor. Unei măsuri 
i se alocă o contribuție din partea Comunității 
și a României precum și un set de sarcini 
specifice. Măsurile accesate de România sunt:

1. Investiții in exploatații agricole
2. Controlul calității și veterinar: protecția 

consumatorilor
3. Diversificarea activităților și venituri 

alternative
4. Pregttire profesională
6. Managementul resurselor de apă
6. Asistență tehnică
7. Procesarea și marketingul produselor 

agricole și piscicole
8. Măsuri agro-ambientale
8. Crearea grupurilor de producători
10. Infrastructura rurală
11. împădurire și măsuri forestiere

i-.:

Uniunea
pentru agricultori?

fețelor agricole este o piedică 
în calea reorganizării agri
culturii.

■ Normele UE în agri 
cultură vor afecta 
direct bunăstarea 
țăranului român. Asocierea agricultorilor

Asociațiile agricole ar 
putea dispune de o putere 
financiară considerabil mai 
mare și în acest fel ar putea 
deveni competitive. UE nu va 
coopera cu fiecare țăran în 
parte, iar individual țăranii 
nu pot și nu știu cum să be
neficieze de fondurile Uniu
nii. în România, comparativ 
cu celelalte state care se 
pregătesc de aderare, sunt 
înregistrate cele mai mari 
costuri de producție. în con
dițiile în care costurile de 
producție sunt mari, prețul 
este la fel de mare. în momen
tul aderării, piața va fi inva
dată de produsele Uniunii, iar 
românii, dacă nu înțeleg că 
este vital să investească în 
tehnologia care-i va ajuta să 
reducă costurile și să aibă 
produse competitive, var ti 
scoși de pe piață.

Deva - în UE, din punct de 
vedere agricol rezistă cel mai 
bun, care reușește să aducă 
pe piață produse de o calitate 
superioară celor deja exis
tente la un preț mai mic. 
Modul în care țăranul român 
lucrează suprafețele agricole 
nu va aduce performanțe 
agricole. Românul a fost obiș
nuit de stat cu acordarea 
diverselor ajutoare, sub formă 
de subvenții iar acestea mai 
mult au fărâmițat propri
etățile. în momentul când li 
se spune țăranilor că este în 
avantajul lor să se organizeze 
în asociații agricole, țăranul 
român se duce cu gândul la 
colectivizare, dar chiar 
această fărâmițare a supra- 

i '

Turismul rural reprezintă șansa județului

■ Dezvoltarea turismu
lui rural este domeniul 
în care România poate 
deveni competitivă.
. Deva (L.L.) - Până la 
această dată acest domeniu 
nu a fost suficient exploatat, 
dar. premisele pentru dez
voltarea acestui sector aU fost

create. Programul „Investiții 
în turism” vizează îmbu
nătățirea infrastructurii de 
cazare și a calității serviciilor 
din stațiunile turistice, 
implicit dezvoltarea econom
ică a stațiunilor. Pot be-nefi- 
cia de ajutor financiar ner
ambursabil IMM-urile înfi
ințate înainte de 31 decem
brie 2003 care au sediul social

1..

j

Stațiunile montane sunt la mare căutare printre străini.

SAP4RDUL nu este Fata Morgana
Deva (L.L.) - Fondurile 

SAPARD reprezintă primul 
mediul rural.test pentru

Nkolăe 
Roman

Nicolae
Roman de la 
DADR Hune
doara afirmă 
că „aceste fon
duri sunt greu
accesate dato
rită documen- 
tației stufoase

iar contribuția proprie a be
neficiarului trebuie să fie de 
50%”. Nevoia de asociere este
dată și de faptul că mai puțin 
de 5% dintre agricultori au 
posibilitatea de a susține 
demararea unui proiect 
SAPARD, iar prin acordarea

fondurilor se încearcă reori- 
entarea populației ocupată eu 
agricultura de subzistență’". 
Căile de urmat pentru acce
sarea fondurilor sunt:

- Completarea cererii de 
finanțare - ghidul solicitantu
lui precum și cererea de 
finanțare se pot obține gratu
it.

- Depunerea cererii de 
finanțare se face direct de 
către unul din cei doi respon
sabili de proiect.

- Dosarul va fi verificat 
documentar și evaluat faptic 
și pe teren.

- Contractul de finanțare.
- Plata ajutorului financiar 

nerambursabil.

Apicultorii în UE

Agricultori certificați
Deva (L.L.) Aderarea nu-1 

împiedică pe țăran să-și taie 
porcul sau să fiarbă țuica. El 
nu va avea dreptul să-și 
vândă produsele pe piață, 
fiind privat de o sursă de ve
nit Accesarea de fonduri tre
buie să vină în compensarea 
acestor pierderi. Pentru a 
putea vinde pe piață pro
dusele rezultate de pe urma 
activității depuse în agricul
tură și a deveni arendași, 
agricultorii trebuie să aibă 
certificat de calificare profe
sională.

sau sucursala/punctul de 
lucru în una din stațiunile 
turistice și care îndeplinesc 
condițiile de eligibilitate (să 
nu înregistreze pierderi la 31 
decembrie 2003, bilanțul sâ fie 
pe profit, iar la depunerea 
proiectului să nu aibă datorii 
la stat). Evaluarea proiectelor 
se face intr-un interval de 3- 
6 luni, iar în mai sau , iunie 
2005 pot fi contractate 
proiectele eligibile. Durata de 
implementare a proiectului 
este de 20 de luni, dar nu mai 
târziu de luna decembrie 
2006. Timp de. minimum trei 
ani, nu trebuie schimbată 
destinația obiectivului rea
lizat cu sprijin financiar din 
Programul „Investiții în tu
rism”.

Deva (L.L.) - Apicul
tura esfe privilegiată din 
punctul de vedere al 

aderării.
Pentru că 
pes*“ 80% 
din pre

autprttonă 
de miere 
este livra

tă în fiecare an la export, 
apicultorii români s-au 
aliniat din timp normelor 
europene. Iosif Korb de Ia 
ACA Hunedoara e opti
mist privite® la aderare și
aliniere la normele 
impuse, sperând ca piața 
apicolă europeană să fie 
mai ușor de cucerit.

1

Subvențiile nu vor dispărea
Deva (L.L.) - Odată cu 

aderarea la UE nu se vor 
mai acorda subvenții din

Emil Gavrilă

Emil

partea statu
lui, țăranii 
urmând să 
beneficieze 
de subven
țiile de la 
bugetul co
munitar. De 
la DADR, 

asigurăGavrilă.
agricultorii că nu este vor
ba de eliminarea în totali
tate a subvențiilor, dar sta
tul nu va mai încuraja și

sprijini pe cei care nu fac 
agricultură performantă. în 
sectorul vegetal, la fel ca în 
cel zootehnic, eate nevoie 
de tehnologie pentru a 
crește productivitatea și a 
reduce costurile. Prin apli
carea tehnologiei, costurile 
de producție se înjumă
tățesc, ceea ce poate aduce 
produse mai ieftine. Toate 
produsele agricole au 
nevoie de act de identitate 
sau pașaport. Acesta per
mite tranzitarea dintr-o 
localitate în alta a pro
duselor.

I

Drodusele scotogice
Deva (L.L.) - 0 soluție 

reprezintă orientarea pro
ducției către produsele eco
logice, căutate pe piața euro 
peană. Ministerul Agricul 
turii are în componența sa <|- 
comisie care se ocupă cu cert 
tificarea acestor produse. Pro!—- 
dusele ecologice încep să aibă-— 
din ce în ce mai multi ' 
căutare în țările UE. AgricuJ-----
torii trebuie să priveasc: 
lucrurile în perspectivă și 
și orienteze producția â 
funcție de ce se va cere p 
piață în momentul aderării i
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• Infracțiuni. Una dintre cele mai mari 
creșteri în anul trecut s-a înregistrat la 
infracțiunile contra persoanei. Din docu
mentele Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Hunedoara reiese că acestea au sporit cu 20 
la sută față de anul precedent, fiind comise 
infracțiuni foarte grave care au vizat relațiile 
de familie sau copii/ având ca mobil jaful 
sau răzbunarea.

• Caravana SAPARD. La Hunedoara și 
Qrăștie va avea loc astăzi o campanie de 
promovare și pregătire a programului 
SAPARD, organizată de compartimentul 
Integrare Europeană din cadrul Prefecturii 
județului Hunedoara împreună cu Agenția 
SAPARD - Biroul Regional Timișoara.

Regulament de funcționare 
pentru Consiliul Local

Deva (D.I.) - La mijlocul săptămânii tre
cute, Consiliul Local al Municipiului Deva 
a adoptat, pentru a patra oară în ultimii doi 
ani, un proiect de hotărâre privind apro
barea unui Regulament de organizare și 
funcționare a respectivei instituții. Necesi
tatea adoptării noului regulament a apărut 
ca urmare a numeroaselor modificări ope
rate In legislația privitoare la administrația 
publică locală. Ultimele completări la recent 
adoptatele norme după care să se ghideze 
Consiliul Local Deva au la bază Legea 
141/2004 pentru modificarea și completarea 
Legii administrației publice locale, precum 
și Legea 393/2004 privind Statutul aleșilor 
locali

Românii - cei mai religioși
■ S-a constatat că 
aproape toți românii - 
97% - se identifică 
într-o anumită religie. 
Samca Bocamiciu ___________
șăodă.bocawâdMalofonwnuUș re

Deva - însă mai puțin de 
5% dintre ei participă 
săptămânal la slujbe reli
gioase. fa acest sens am con
tactat preoți din Deva care să 
dea o explicație a acestui 
fenomen. Astfel, hunedorenii 
ajung, din păcate, destul de 
rar Ia biserică, dar majori
tatea sunt oameni cu frica lui 
Dumnezeu. Cu toate acestea,

Primii la accidentul aviatic
Deva (M.T.) ■ O echipă de 

șapte medici a dat primul aju
tor victimelor din'accidentul 
aviatic produs vineri, în 
munții Parâng. La ora 14:50, 
Serviciul de Ambulanță Hu
nedoara, filiala Petroșani a 
fost anunțat de către Jan
darmii din localitate de pro
ducerea unul accident aviatic 
pe raza localității Polatlștea. 
O echipă formată din cinci 
paramedicl șl doi medici au 
plecat cu trei autoutilitare 
spre locul accidentului. Pen
tru că drumul până la locul 
accidentului nu a fost accesi
bil, aceștia au rămas la Inter
secția drumului de acces cu 
șoseaua națională. La ora 
15:50 a fost preluat primul 
pacient, Mustață Teodor, de

■ A luat ființă în 1950, Pielii, religie sau limbă, fiind 
are în comDonentă neutră din punct de vedere
.Ă j componența politic, religios șl sindical.
350 de mii dș membri Din iulie 1977 asociația este 
din 60 de țări înregistrată la Consiliul Eu-
Miihila Umax ropis1, 04 li8ta organizațiilor

------_____ internaționale nestatale, cu 
statut consultativ în relația 
cu Consiliul Economic șl 
Social al O.N.U.

înființată în 1992 șl recu
noscută oficial în 1996, Secția 
Română cuprinde In prezent 
polițiști care, sub semnul uni
versalului de pe toate meri
dianele, au același partener .« - x j . _ s . _ e _ jjj__

Deva - Asociația Internațio
nală a Polițiștilor este cea 
mai Importantă organizație 
de profil din lume.

Aceasta reprezintă unirea 
Independentă a membrilor săi 
din rândul polițiștilor activi 
sau în rezervă, fără diferență Jl . _ . . . . w _ . < _ _

zona în care este situat pândite religii din România mată de cea catolică (6%) și 
județul Hunedoara ocupă sunt cea ortodoxă (88%), ur- de cea protestantă (2%). 
primul loc în privința mer
sului la biserică. Studiile efec
tuate au cuprins 22 de țări 
europene. Procentul obținut 
de români este comparabil 
doar cu cel al repondenților 
turci. 95% dintre ei au decla
rat că aparțin unei religii, fa 
România, notă aparte face 
Capitala. Doar 8834 dintre, 
bucureșteni au declarat oă se 
simt aparținând unei anumite 
religii. Aceeași situație se 
înregistrează și la nivel de 
județ, însă situația este simi
lară, cu preponderență, în 
orașele mari. Cele mai răs-

42 de ani, căruia i-a fost acor
dat primul ajutor și trans
portat la urgență.

Pentru că drumul de acces 
până la elicopterul prăbușit 
era impracticabil pentru 
mașinile de urgență majoră, 
medicul loan Prata și asis
tentul Claudiu Birindei din 
Lupenl au luat echipamentul 
de prim ajutor și au pornit pe 
Jos, prin nămeți. Ajunși la 
locul accidentului, au acordat 
primul ajutor pilotului și 
Împreună cu salvamontiștii șl 
jandarmii au coborât până la 
cabana Ocolului Silvic. Aici, 
rănitul a fost preluat de doc
torul Raed Arafat care l-a 
operat pe loc și apoi a fost 
transportat la Spitalul din 
Petroșani.

Tarnoslrea Bisericii Sf. Vaslla din Deva a fost un evaniment 
pentru credincioșii ortodocși.

Case locale de
Deva (D.I.) - Prefectul 

județului Hunedoara, Cris
tian Vladu, a anunțat, la 
sfârșitul săptămânii tre
cute, că recent înființata 
Casă Locală de Pensii Pe
troșani „funcționează blnB, 
iar zecile de mii de pen
sionari din Valea Jiului nu 
mal sunt nevoițl să se de
plaseze la Deva pentru a-și 
rezolva problemele”, fa ace
lași scop, în perioada ur
mătoare vor fi deschid site 
trei Case Locale de Pensii, 
la Orăștie, Brad și Hune
doara. Astfel, de la 1 mar
tie a.c., va fi deschisă Casa 
de Pensii din Municipiul

adevărul, același dușman - 
fărădelegea.

Grupați în 56 de regiuni, 
membrii Secției Române se 
află deja pe primele locuri 
în rândul secțiilor națio
nale.

Edificator în acest sens 
este faptul că la Confe
rința Internațională de la
Moscova, din mai 2002, 
vicepreședintele Biroului 
Executiv Permanent a afirmat 
că „Secția Română, deși tâ
nără, este cea mai puternică 
din lume în mai multe do- -----Jl J-_ AJ_.JA_k._H

J

pensii
Brad, care va deservi zona 
înconjurătoare. Din păcate, 
există Încă probleme cu 
inaugurarea celorlalte două 
sedii. La Hunedoara, spa- 
țiul pus le dispoziție de 
către primărie nu este co
respunzător cu di fu
rarea unei asemenea acti
vități, iar In municipiul 
Orăștle, ■■ șiexistă spațiul 
necesar, sunt probleme te 
ceea ce privași, pen ualui. 
Prefectul Cristian Vladu a 
precizat însă că, „in cel 
mult două luni, aceste 
probleme vor fi rezolvate și 
toate cele trei case focale de 
pensii vor fi funcționale”.

Președintele IPA Hunedoara,
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Vând ap. 2 camere {?.
• apMlMM 2 camere, Deva, etty 3, balcon 
închis, gresie, faianță apometre, 650 milioane 
lei. Tel 0722/564004.
• apartnart 1 camere, parter, în Slmeria, ofer 
prețul pieței TM 0777^44590,

zugrăvit, repartitoare, 
670 milioane lei, nego-

• ta spre închiriere, in Deva, spațiu comercial 
ultracentral 30 mp, în prezent amenajat ca sediu 
firmă Tel 0722/330084.

imobile schimb (30)

Pierderi (62)

cww
I

................ . , I taiere, living mare, parter, 
ameneK centra# termlcă pretabil birouri, 
cabinet mndfc <.Tei. 4^633278,224441.
• antate* 2 c rar j, semidecomandat,
centrată termică balcon moils, Jaluzele exte- 
jtoara, st 48 mp, preț 980 mlfioane

• MteUta* în Deva cuza Vodă apartament, 
2 camere, d>rcom«ta anataă mare, 
centrală termică, garaj tem rtru firmă 
cabinet medical, preț W mid WteBbdabll. Tel. 
211587 '””«60160

renta apartament 2 camere tn Slmeria, 
fără îmbunătățiri si centrală termică cu 
garsonieră cu centrală termică plus 200 
milioane lei. diferență. Tel. 262293, 
0740/009669.

Auto romaaes^ Gu

• ptortut carpal asigurări sănătate pe numele 
Bretotean Aurora Lenuța. Se declară nul.
• data* camă asigurări sănătate pe numele 
SanlsIavSibinescuAron.Sedșdară nul. ■
• tata «matastourărl sănătate pe numele 
Spărios Nlcușor. Se declară nul.
• olwdut onMtasiourări sini te, De numele 

, TctoonlSergiuDumto din Peștenrța. Se declară
nul

>:• tata carnal de șomaj pe numele Tenchiu 
Camelia. Se declară nul,
• gHM casta asigurări sănătate pe numele 
Dubleșlu Constantin, Dubleșiu Saveta Ileana, 
Dubteșlu EtenrMaria șl Dubleșiu Dorin Ntodae.

« tedlit fitari cumpărare acumulator auto, 
pe nunele Sturza Dated. Se declară nulă

• Urmi de distribuție produse cosmetice 
profesionale angajează agent vânzări cu 
domiciliul In Județul Hunedoara, minimum 
studii medii, permis conducere cat B, auto
turism propriu. CV prin fax 0251/411919, tel. 
0723/614976.

• anga|K phtandst cu experiență, cu 
autorizație de fabricare a efectelor 
pirotehnice. Tei. 0726/724125.

• ternă spedalzatt de pază angajează 
agent pază. Relații la tel. 0723/525399, 
0726/222091

Decese (75)

f Familia îndurerată anunță decesul celui care a fost

• I dfnere DpdSt contortatt K3il 
gaz, bloc de căribrwă gtaitabale, tachpt,: 
prețTSO milioane W-TUCMSaBSWT.
• tataaeat t camere dăcomaMâ 
rlzat,21ocuri,2biaicpane,s98iraleMțataS; 
Enescu, preț 40000 eura, vedere M 2 pSți Tel 

22B615.
• agartMMt I samere, hol central, etaj 2 
centratttermlAgRiw, Bedjb -M», b>miMfcro 
15.Tel.Wa/322ZS
• apatatatlcameratal

parcnet, taianța, graWtZ,. 
închis), garai dânșii deedildera
automatizate, boxă pbd, uacâtor, preț 68X00 
euro, negociabil. Tel 0391331% W22/S7191.

Dacia, oontortzat

• taSSta324 Diesel, te 1966, RAR 2006. Tei. 
0724^06127.
teta* tone U D0K, te 1996, abs/ac, Ml 
ete^ aWH^esooo ton, preț UDO wm. Tel.

• tad Bort Focus 1600, model UBeZOOO. Tel 
2144M.
• vtatatare£obra2® D,rosu,tf saRAR 
mtaefatrtțbwăpreț 1950»z: "ego

C amio.mt: remarci ( Mi

>■

Utilaj uiH’lh . înrtir tn tie >• ■ 
aqr' - «.!• 1

porumb, mărimea pietrei 24.
!25&'835128,0254/21634&

Vând >

Tei. 220679.

• _ __
manta Hoc oarctaci
termică aer condiționat, balcon hta I 
preț 39000 euro, ocupatei ImteNtto. 1 
07237712388.

Vând case.'

• ta Adate cheamă In Instanță pe SC Isai 
Consbuct SRL, la Judecătoria Deva, pentru data 
de 303.2006.

studii superioare. Conducători auto 
distribuție, muncitori, muncitoare necali
ficați, pentru depozit Deva șl vânzătoare 
magazin alimentar. Tel/fax . 219300, 
0744/515537.

prof. ANDRONACHE NICOLAE
Trupul neînsuflețit este depus la Casa mortuară din Deva, 
str. M. Eminescu. înmormântarea are loc azi, 22 februarie, 
oră 14, în Cimitirul din str. Călugăreni.

Dumnezeu să-l odihnească.

Matrimoniale (69)

•.Mi* K ani, zodia Pert, doresc să cunosc 
ttmnăc 8reteaprcplsa,pentnjprletenlede 
-^JUteăTtabli căsătorie; Rog seriozitate.

• MMr 3B ani, doresc să cunosc o tânără de
* apropiate pentru prietenie, eventual 

călătorie, posed locuință șl Serviciu în Dobra. 
’4.«3333si -serviciu§314?

iposIbH ctoătorie. Rog seriozitate.

Prestări servicii (72)
• (toamna II ani, croitoreasă 11 ani vechime, cu 
handicap gr. Ml, doresc să lucres m domeniu sau 
alte servicii specific feminine. Rog seriozitate. 
Deva, Al. Plopilor, bl. 02, ap. 1,

• tata apgare definitivă cu laser cu 
lumină Intens pulsată îndepărtare riduri, 
cu toxină botullhlcă umplere riduri șl buze 
cu acid hlaluronlc. Tel. 0742/963008.

* Mtaate comerdatt angajează șofer 
distribuitor produse alimentare pentru 
Valea Jiului, cu experiență In vânzări. Tel. 
223950. ewmsx.

• aedetata camerdalâ angajează 
vânzătoare pentru magazin alimentar tn 
Deva informații tel 0254^1000.

■ societate ceaMtaâ caută distribuitor 
țeavă pvc, diametrul 110,50,40,32; garni
turi etanșare cauciuc sau dlnaherlt, piese 
auto electrice. Tel. 28345C, mobil 
0727/351210.

• eodetete do construcții ingajf 
dulgheri, zidari sau echipe de zidan. Relații 
latei. 216795, orele 7-1S

• caaădcamere ttamtatazMl. temăflrle, 
teren aoo mp. lAnrtrai,contat renovată in 

Deva, str. Etatau, nr. 81Tel 229ZS.
’• tad ctathCEan Orașul vechi). Fără Irto- 
median. TeL SM0BZ7B1.

• taâ 1 camera, anexe, curte, grădină

ar,Botoltulul.pnte

•tea* li cotor cu telecomandă, video Sharp, cu
« capuri. home cinema + OVD. Tel. 07231/455092,-BOOmp-i

îri cwmta^..—-------------
irtRMOHidte tdauîkta Relații M'tî;

(gWâMMW'191774.

• ta*eta1n-D»vasau star* cuapartement 
2» wîSf 1 cenB*19,05 dl*n>*S'T**'

• ta* *ta a earners, fol, cămară bucătărie.

ren, preț rtogocmoit, 
Relații la tel. 218931,

grădină șl teren, sat Hoblta,

comuna 
după ora lăs 
• ta* cari, ,______ _______ ____________
corgaateMBtoetusa. preț negociabil. Tot

Vând case de vacanța (15)

• cari *a vacantă construcție 2002, D+P+E, 
ciit rantena Straja, 7 camere decoman
date, 3 bă 3 wc, sc 180 mp, toate utilitățile, 
pretabăăturism etc. Tel. 0723/320995.

V'me garsoniere (19)

• gMtetaâ Dada, amenajată superb,, 2 
camere, 30 mp,pi 560 milioane lei negociabil. 
Tel. 224M2, «»£ta284,

• ttHMf *' "Oh. et&i 1.
gresie, talantt, 610 milioane lei, negociabil. Tel. 
0722/693683.211021.
• tad gamriart, central, Deva, etaj 3,32 mp, 
balcon, parchet lameiar, gresie, faianță 
contorizâri, preț 171100 auro. Tel 0722^64004.
• tad gattaM, Deva, 34 mp, renovată occi
dental, termopan, gresie, Mante, lavabll, 
parchet,700 milioane lei T« «n- r

Vând terenuri (21)

• Nnoanâ Mcă vând teren (a Ieșirea din Băile 
Felix, vizavi de U5AOIL 1,2 hectare cu 30m front 
stradal: 15E/m2, negociabil; Tel: 0727 332 686 (I)
• vând M parcele teren a 500 mp, zona 
Căprioara. Relații latei. 211124.
• vând 177* mp teren Deva - Sântuhalm, zona 
Alaska. Tel. 210869,223783.
• tad teren Intravilan M00 mp Intersecția 
AJmaș • Cozii informații ia tel. 0745/024316.
• tad teren Intravilan pentru construcție casă 
tn Șolmuș, s 1200 mp, fs 12 m. facilitați gaz, 
curent la poartă Informații la tel. 220269 sau 
0744VBO&

•y

Vei rămâne veșnic în amintirea noastră scump prieten, 
coleg și fin

prof. ANDRONACHE NICOLAE (Colea)
Să te așeze Dumnezeu In rândul drepților.

Familia prof. Nister Anghel și Emilia Dara.

t

Colectivul AJVPS Hunedoara este alături de familia greu 
încercată pentru pierderea fulgerătoare a celui care a fost 
un coleg și un salariat de o aleasă omenie și corectitudine,

CORBEIIOAN
Sincere condoleanțe.

■ șMuh feMpert marfă Deva ■ Timișoara, 
preț negociabil, în funcție de greutate șl volum, 
maximum 06 tone. Tăi. 0740/420521.

ROMĂNIAFILM"R.A.D.E.F.
Filiala Cinematografică BANAT - CRIȘANA

- LICITAȚIE pantai tacfttlrieree următoarelor 
cinematografe:

a) UNIREA din Petroșani - Județul Hunedoara
b) PARÂNGUL din Petroșani - Județul Hunedoara 
Caietul de sarcini șl relații suplimentare, la sediul filialei 
din Timișoara, b-dul C. D. Loga, nr. 2 sau la telefon 
492000.

• ataMt toeepart marfă loca și Interurban 
cu au»..Uitară de 32 tone util. Duba este 
prevăzută șl cu stendere pentru confecții L 600,1 
240. h 230. Tel. 229611,0740/953297.
• aaWMm atanaafcă orice nivel de pregătire, 
h Hunedoara. TeL 74*057.

It.

rl home cinema + OVD. Tel. 0723/456092,

cu măzărol șl orzoalcă Sântandrel

țt

Electrocarul «■' >i>

Altele (61)
• viat Mut panificație, preț 12 milioane lei.
Tel. 0726/216099.

• vând Iad* frigorifică 5 sertare, foto 
luni, preț 43 milioane lei, un Mat

• vând reșăta al c. ^ -rnoU» pentru Flat 
Diesel. tSbBMBOW, 711061

• amtar rege* abonament Cork Cmc. Tel. 
0723/920314.
• vând Mia 3310, bine întreținut, baterie II- 
ton, metod#, imagini. Hctarică prat ISXMNO W. 
Tel. 0723/005657. .

Plante si animale, 
agroalimentare (57)

• tadSte juncana șl 5capra, preț negociabil.

• tad cal de 8 ani, ham șl căruță în comuna 
Balșa, satTechereii, familia Florae.
• vând fân de lucemă sat Brâznlc. nr. 64, 
comuna lila, tel. 282746.
•tad găini ouătoara hibrid Rosso, vârsta 40 
săptămâni, ouat peste 85%. Tel. 0727/865873.
• tad bornă furajeri. Chlmlncfla. nr. 30.
• tad • Iapă vârsta 6 ani. Reiățll Dobra, Str. 1 
Mal, nr. 22, tel. 283458.
• vând
,nr.77.

• otetaevs» 5 ha teren Intravilan, la șosea. 
DetaaftNfturiml Tel 215212.

Tot 2M.8M.23W0.2S3JM
Fm:224.BM,
wwwalmal.ra, slmolâsmart. ra

MebHtor de ajnrtament, 
—— MoNHer de birou, 
uț| PORTA-------------- —
— Tapițerii, Cernere de

SCtMNNMMW
dealer 

produce și 
comercializează: 

-tâmplârie PVC import 
Germania cu geam 
termopan.
- Jaluzele verticale
- uși garaj dfai aluminiu 

cu telecomandă ■
■ rolete exterioare PVC și
aluminiu

- paranlare
- plase pentru țânțari

"CtrolETOL

MEEK"
■■ 1

rrganlzează, tn data de 
0703 2005. la «eftul 

unității.
LICITAȚIE PUBLICA 

pentru vânzaea sau Incblriena 
spațiilor comerciale si taie In 
țcrâtale Totted, Sannizege- 
tUM, SfatămăJie Orlea, Sălaș, 

hltov Densuș și în orașul 
Hațeg, in caz de «adjudecare 
licitația se va repeta în flecare 

zi de tuni a săptămânii, la 
sediul unității din Hațeg, 

str. T. Vladimirescu, nr. 11.
Relații suplimentare la telefon 

0254/770.013

în cadrul Facultății de Inginerie din Hunedoara a luat ființă «ar imia «c lă 

CISCO, recunoscute oficial. Ca urmare, începând cu 1 martie 2005, se oqga- 
■aa curwri CSCO, în codrul programului CISCO NETWORKING ACADEMY 

(CNAP),

Scopul acestor cursuri este de a forma specialiști în domeniul nsțefei r de calculatoare, 
astfel încât cei care vor tormina cursul vor ști sâ proiecteze, să implementeze, ă 
depaneze și sâ asigure funcționalitatea unei rețele de calculatoare.
lie finele fiecărui semestru se obține o diplomă, iar la absolvirea celor 4 semestre se 
obține un certificat, toate recunoscute internațional (CCNA-Cisco Certified Networking 
Associate). Aceste diplome și certificatul creează absolvenților posibilități multiple do a 
găsi mai ușor și cu succes |ob”un în domeniul rețelelor do calculatoare. 
Cursurile sunt structurate pe durata a 4 semestre a câte 70 do oro fiecare.
Prețul cursului este de 140 ero/semestru. Pentru elevi, studenți și șomeri prețul cursului 
este do 100 euro/semostru.
Condiții do participare: vârsta minima * 1 â ani, cunoștință minima dă limba snglcsâ, 
de navigare WEB și do utilizare a calculatorului.
înscrieri la secretariatul facultății, tel.0254/207506, dna Pop Elvira.

Mai multe informații se pot obține de pe site-ul facultății: http://wwww.fih. utt.ro.

Dacă vral eu adevărat ca «nunțul tău ai fie remarcat, 
încearcă variantele speciale contra cosi 
ALEGE ȘlCOMPLETEAZĂ TALONULI

r_
0 O o

http://wwww.fih
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• Ninsori în Kashmir. Cel puțin 47 de per
soane au murit și alte zece au fost date 
dispărute în urma ninsorilor din provincia 
Kashmirul indian.
• Pe primul foc. Filmul „ Hitch", în care 
Will Smith joacă rolul unui seducător, a 
dominat box office-ul nord-american pentru 
a doua săptămână consecutiv, cu 31,8 mili
oane de dolari încasări.

După naufragiu, 116 morți

Dacca (MF) - Un număr de 116 persoane 
au murit in urma naufragiului feribotului 
din Bangladesh, a declarat luni un respon
sabil al echipelor de salvare. Bilanțul prece
dent făcea referire Ia 81 de morți și circa 
100 de dispăruți. Feribotul a naufragiat în 
timpul unui ciclon, In apropierea capitalei 
Dacca.

Echipele de salvare au reușit să ajungă 
doar la o parte a ambarcațiunii, actualul 
bilanț putând astfel să se agraveze.

Supraviețuitorii au declarat că la bor
dul feriborului se aflau până la 500 de per
soane, cu toate că numărul oficial al pasa
gerilor era de 167.

Americanii j
zanujesc murei

Washington (MF) - 1 
Cercetătorii americani j 
au descoperit că brita- 1 
nicii și americanii zâm- i 
besc in mod diferit. Ei j 
susțin că zâmbetele bri- | 
tanicilor sunt autentice | 
și sincere, în timp ce ale j 
americanilor sunt forța- i 
te sau afectate de Botox, t

Britanicii zâmbesc | 
lezvelindu-și dinții de I 
jos, in timp ce america- f 
nii preferă în schimb un I 
zâmbet larg. j

Sad de cartofi de | 
Valentine s Day

Londra (MF) - Solista î 
Gwen Ștefani, a primit ț 
cu ocazia zilei de Valen- Ț 
tine's Day, doi saci de j 
cartofi de la prietenul I 
Său „romantic”, Gavin î 
Rossdale.

„Era pe vremea când i 
scriam o piesă in Irlan- j 
da, așa că i-am trimis 
tui Gwen doi saci de ; 
cartofi - pur și simplu î 

1 1 
. i

ceva din locul unde i
eram, ca să 
dovedesc 
mă gândeam 
la ea.

Hunter S. Thomp
son (Foto: FAN)

Scriitorul s-a 
sinucis
Los Angeles (MF) - 
Scriitorul și jurnalistul 

american Hunter S. 
Thompson, autorul 

romanului „Fear and 

Loathing in Las 

Vegas", s-a sinucis 

prin împușcare 

duminică, la vârsta 

de 67 ani.

Moartea' scriitorului, 
la reședința sa de la 

Woody Creek, Colo
rado, a fost anunțată 

de un purtător de 

cuvânt al poliției 

acestui stat.
Născut în 1937, scri
itorul și jurnalistul 
american a devenit 

celebru în 1966, 
după publicarea 

romanului „Hell's 

Angels”, în care își 

povestea relațiile cu 

o bandă de motoci- 

cliștl cu același 

nume. Hunter S. 
Thompson scria 

întotdeauna la per

soana întâi și , 
ficțiune, și reportaje 

de presă.

■ Actrița își publică in 
Franța cartea „Mes 
etoiles", cu amintiri 
pline de sinceritate

moment al 
ruperi este 
-■ (Foto: FAN)

Copil născut cu două capete
Cairo (MF) - Chirurgii din Egipt au 

reușit să Încheie cu succes o operație de 
i îndepărtare a unuia dintre cele două capete 
i ale unui copil de 11 luni. Operația a durat 

15 ore și a fost un succes total.

Memoriile

Actrița Claudia Cardinale, un simbol al Italiei

Așa-zisul proces se desfă
șoară la Vinci, în apropiere de 
Florența, iar depoziția de des
chidere a fost susținută vineri 
de Alessandro Vezzos direc
torul unui muzeu dedicat lui 
Leonardo Da Vinci.

Alessandro Vezzosi a spus 
că va aduce documente și 
fotografii pentru a dovedi că 
multe dintre afirmațiile pe 
care le face Dan Brown în ro
man sunt false.

și societăți secrete® fortnfae 
documentat. Cartea a stârnit 
Insă o dezoatere aprinsă prin
tre istorici, mulți dintre aceș
tia respingând afimațiile lui 
Brown și ideea centrală a ro
manului, potrivit căreia Isus 
a avut un copil cu Maria Mag
dalena.

de imigranți italieni, și prima 
limbă pe care a învățat-o a 
fost limba franceză.

După spusele actriței, des
tinul a decis pentru ea. A fost 
nevoită să „încărce să cuce-

■ Acestea au fost 
îngropate în nisip, 
într-un mormânt de 
cărămizi

Madrid (MF) - Fotbalistul 
David Beckham și soția sa 
Victoria au intenționat să își 
numească al treilea fiu Jesus.

Cei doi s-au temut însă că 
vor fi criticați dacă vor face 
acest lucru și că vor fi consi
derați aroganți.

Daily Mirror consideră că 
nici alegerea numelui Cruz 
(cruce - în spaniolă) nu este 
prea fericită. „Este un nume 
de fată în Spania”, scrie jur
nalul britanic.

Cairo (MF) - Țrei manu
scrise copte din secolul al VI- 
lea, care descriu primele ritu
aluri religioase ale acestei co
munități creștine a Egiptului, 
au fost descoperite într-un 
mormânt de faraon la Gour- 
na, aproape de Luxor (la 700 
km sud de Cairo).

Aceste manuscrise au fost 
descoperite de misiunea arhe
ologică poloneză din Egipt. 
„Este descoperirea coptă de 
cea mai mare importanță du
pă cea a textelor din Nag 
Hammadi”, a spus Zahi Ha- 
was, secretar general al Con-

Roma (MF) ■ Specialiști în 
artă și istorici au pus în sce
nă o imitație de proces, pen
tru a examina veridicitatea 
câtorva afirmații din romanul 
„Codul lui Da Vinci” de Dan 
Brown.

IUI

■ Istoricii spun că 
unele afirmații pe care 
le face autorul cărții 
sunt false

' Paris (MF) - Actrița italia
nă Claudia Cardinale își pu
blică în limba franceză, cu ti
tlul „Mes etoiles”, memoriile 
populate de personalități vii 
șau care au trecut în neființă, 
cu care s-a întâlnit în timpul 
carierei sale cinematografice, 
transmite AFP.

Claudia Cardinale își amin
tește că la vârsta de 20 de ani 
ea a uevenit „mica logodnică 
a Italiei, eroina unei povești 
cu zâne (...)”, simbolul unei 
țări a cărei limbă abia o 
cunoștea.

Claudia Cardinale s-a năs
cut în Tunisia, într-o familie


