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• Distrugeri de muniție. UM 01719 Deva 
va efectua mâine, între orele 9 și 13, lucrări 
de distrugeri în poligonul Dealul Paiului. în 
acest interval orar, populația este rugată să 
nu intre în poligon pentru a nu fi victimele 
unor jacciid ști nsMe.

• O sesiune informativă..Patru ard de 
acțiune partenerială Irt totosul comunității' 
ești titlul sesiunii ce va avea loc joi, 24 fe- 
mdane la Primăria Municipiului Hunedoara, 
to organiza-rea Școlii Generale Nr. 12. 
Aceasta mar-chează închiderea duratei de 
finanțare a proiectului „Centrul Social 
Comunitar".

zi de pretest a

Deva (C.M.) - Așteptat ca moment al 
reabilitării,, meciul cu campioana națională, 
Silcotub Zalău, s-a transformat pentru U. Eg Remin într-un eșec usturător

I care aruncă echipa în zona 
g periculoasă a clasamentului. 
3 Tinerele jucătoare devenea 8 au fost încă o dată trădate de I lipsa de experiență com

is^ petițională și, deși s-au
ĂvHănll mobilizat și au luptat la limi

ta potențialului, nu au reușit 
să onoreze statul de „vipere galbene” cucer
it de. generația Elisei - Avădănii. /d.7

Orașe hunedorene pe „lista" tai Jules Veme
■ Mai multe localități 
hun-dorene sunt 
incluse într-un itinerariu 
turistic comemorativ.
Ralvca Iovescu

Centenarul morții roman
cierului va fi marcat de un 
proiect inedit: un itinerar tu
ristic ce va lega 13 localități 
românești pomenite în ro
manul „Castelul din Carpați”.

Centrul Cultural Francez dîn 
Cluj a obținut, susținerea 
tuturor primarilor implicați, 
între tocurile menționate se 
numără Deva, Hațeg, Hune
doara, Petroșani, Petrila și 
Vulcan. Itinerariul va fi 
comunicat ghizilor și agen
țiilor de turism din Europa 
occidentală. Liceul Teoretic 
„I.C.Brătianu” din Hațeg e 
singura școală implicată în 
proiect și va realiza afișul ce 
promovează evenimentul.

Profesoral Victor Bratu spune 
că „Ionela Vlaic, elevă în 
clasa a X-a, va desena acest 
itinerâriu într-un stil medie
val”. Primarul localității, 
Nicolâe Timiș, declară că 
susține ideea prin organi
zarea mai multor activități 
culturale. „Vom organiza, ca 
parteneri locali, prezentări 
ale operei verniene în cadrai 
Zilelor orașului, între 8-10 
iulie, ca și un traseu la 
Cetatea Colț”.

Deva (R;I.). - Dnpîfi^n 
vârste între 6 șl ie stai 
pot participa Ia com
petiția „Green Week”, 
organizată de Comisia 
Europeană între 31 mai și 
3 iunie 2005, Ia Bruxelles. 
Competiția va include 
concursuri de desene și 
picturi și de materiale 
video digitale. Cererile de 
înscriere se vor trimite 
până în 15 martie.

Petroșani (M.S.) - Comisia 
de anchetă condusă de inspec
torul șef al Autorității Aero
nautice Civile, Dan Vulcan, 
a continuat ieri cercetările în 
cazul elicopterului prăbușit in 
Parâng. Membrii comisiei au 
urcat la locul accidentului 
împreună cu reprezentanții 
societății Moldaero Service 
Bălți (Republica Moldova), 
proprietara aparatului de 
zbor. Specialiștii au intențio
nat să expertizeze motorul 
drept al elicopterului, dar nu 
au reușit să ajungă la el din 
cauză dl aparatul de Zbor este

culcat pe o parte. De aceea, e 
nevoie de utilaje de descarce- 
rare cu ajutorul cărora 
inspectorii să aibă acces în 
zona motorului. Ei vor apela 
la sprijinul autorităților 
locale din Petroșani pentru 
instalarea unui generator 
electric ce va fi folosit pen
tru alimentarea echipa
mentelor de descarcerare. 
Perimetrul în care s-a pră
bușit elicopterul va fi păzit, 
în continuare, de către jan
darmi, care vor rămâne în 
Zonă până la finalizarea 
cercetărilor.

aniversării a 15 ani de
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George W. Bush alături de Tony BlairJacques Chirac și George W. Bush

•Aterizare de urgență. Un elicopter mili
tar britanic al Forței europene în Bosnia 
(EUFOR) a aterizat forțat, luni, în timpul 
unui zbor de rutină, la nord de Sarajevo, cei 
trei membri ai echipajului fiind răniți ușor. 
Ministerul britanic al Apărării a dezmințit 
informațiile potrivit cărora aparatul a ateri
zat din cauza unei acțiuni ostile.

• Plan de acțiune. UE a semnat un plan de 
acțiune cu Ucraina, pentru dezvoltarea coo
perării cu aceasta. Planul include măsuri ca
re să ajute și să stimuleze autoritățile de la 
Kiev în domeniul reformelor, însă se înscrie 
în cadrul politicii de vecinătate a UE, care e 
diferită de orice perspectivă de aderare la 
organizație.

Summitul a fost consacrat reconcilierii transatlantice, după divergențele provocate de războiul din Irak.Cazul Panait, din nou în atenție
București (MF) - Ministerul Justiției va 

solicita procurorului general al României, 
pe baza ultimelor relatări din presă, relu
area cercetărilor în cazul morții procuroru
lui Cristian Panait, a comunicat purtătorul 
de cuvânt al ministerului, Dan Tapalagă.

Ministrul Justiției declara într-o con
ferință de presă susținută în 18 ianuarie 
că, dacă este posibil, va cere redeschiderea 
dosarului privind moartea procurorului 
Cristian Panait (care s-a sinucis, la 29 de 
ani).

Numele procurorului Cristian Panait a 
revenit in atenția publică săptămâna aceas
ta, după ce Die Picioruș - care i-a fost șef 
și a fost implicat șl In anchetă in cazul 
morții tânărului procuror - a fost ales sec
retar general al Consiliului Superior al 
Magistraturii.

Ultimele informații de presă apărute in 
cazul Panait acreditează ideea că Hie 
Picioruș l-a trimis pe Cristian Panait să 
instrumenteze cazul Lele, deși știa că aces
ta este nevinovat.

Procurorul Panait a murit la Spitalul de 
Urgență Floreasca, unde a fost internat 
după ce s-a aruncat de la etaj. A doua zi, . 
Parchetul Curții Supreme de Justiție 
avansa ipoteza sinuciderii procurorului 
Panait/

Dosarul morții' procurorului Cristian 
Panait a fost clasat, in 21 august 2002, con
cluzia fiind că decesul procurorului nu a 
fost urmarea săvârșirii vreunei infracțiuni.
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Un nou Cabinet

Ramallah (MF) - Pre
mierul palestinian, Ah
mad Qorei, va prezenta 
Parlamentului un nou 
Cabinet, complet diferit 
de cel format inițial, au 
anunțat, ieri, respons
abili de la Ramallah.

Doar doi membri ai 
Consiliului Legislativ 
(Parlamentul palestini
an) vor face parte din 
noul Guvern, față de 13 
aflați pe lista prezentată 
luni.

summitului extraordinar al 
NATO organizat cu ocazia 
vizitei lui George W. Bush.

De asemenea, președintele 
francez, Jacques Chirac, a 

itakie“-

Bruxelles (MF) - Gete 26 de Europa și Statele Unite în. ca* 
state membre NATO cola- drul NATO, pentru analizarea 
borează pentru a furniza sus
ținere în vederea instruirii 
noii an* w» irakiene, a anun
țat, ieri, secretarul general al 
Alianței, Jaap de Hoop Schef
fer, citat de A&P.

De Hoop Scheffer a făcut a- 
ceastă declarație în timpul

■ La Bruxelles, membrii 
Alianței și-au anunțat 
sprijinul pentru instru
irea, noii armate

pe alții cu mai mare atenție”, 
a subliniat el, în alocuțiunea 
din deschiderea summitului 
extraordinar al NATO.

Bush și omologii săi din 
NATQ. au participat la sum- 
mituT consacrat reconcilierii 
transatlantice, după diver
gențele provocate de războiul 
din Irak.

Secretarul general al 
NATO, Jaap de Hoop Schef
fer, a deschis reuniunea Con- 

.. .. . siliului Atlanticului de Nord 
sunt parteneri, astfel că este salutând disponibilitatea țări- 
necesar să dialogăm mai lor din organizație de a par- 
strâns și să ne ascultăm unii ticipa la formarea forțelor

J
f.

mai eficientă a evoluțiilor de 
pe continentul european.
Parteneri

„Ewopa și sweiw M

irakiene de securitate.
Președintele Traian Băses

cu a participat ieri, la Brux
elles, la reuniunea Comisiei 
NATO-Ucraina, In cadrul că
reia a susținut un discurs, și 
la reuniunea Consiliului 
Nord-Atlantic. Traian Băses- , 
cu urma să aibă întâlniri bi- 
laterale cu președintele Fran- 
ței și cu premierul Danemar
cei.

Președintele Băsescu are 
prevăzute la Bruxelles o întâl
nire cu reprezentanții Româ
niei la NATO și o conferință 
de presă.

Comisia Europeană ne-a avizat aderarea
■ Avizul CE reprezintă 
o nouă etapă a 
relațiilor dintre Româ
nia, Bulgaria și UE.

□

Anunț-surprîză
Beijing (MF) - Coreea 

de Nord a făcut un a- 
nunț surprinzător, ieri, 
declarându-și disponibi
litatea de a participa la 
negocierile multilaterale 
referitoare la programul 
său nuclear, la două 
săptămâni după ce de
clarase că deține arma 
atomică și că se retrage 
de iwllegocieri. Pentru 
ca «! stalinist să re- 
nunțe ambițiile sate 
nuctearov trei serii de 
negocieri au avut loc 
deja la Beijing, în 
prezența repre
zentanților ceio 
două state 
coreene, ai 
SUA, Chinei, 
Rusiei șl 
Japoniei.
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Laura Bush
(Foto: EPA) 

Bush nu e un 
om periculos 
Bruxelles (MF) - Pre

ședintele american, 
George W. Bush, 

este un om bun și 
nu unui periculos, a 

declarat soția sa, 

, Laura, într-un inter
viu acordat unui post 
de televiziune bel

gian. „Soțul meu nu 

este un om pericu- 
Ips. Este un bărbat 

bun și sper că oa

menii vâd acest 

lucru", a subliniat ea. 

Luni, în timp ce Bush 

era primit de pre
mierul belgian, Guy 

Verhofsțadt, Prima 

Doamnă a Statelor 

Unite a vizitat „Casa 
Erasmus* din Arider- 

lecht, unde celebrul 

umanist a locuit timp 

de cinci luni, m 

1521, Președintele 

Bush a început 
duminică seară, la 
Bruxelles, turneul 

european de patru 

zile.

București (MF) - Comisie 
Europeană a făcut public, 
ieri, avizul său favorabil asu
pra aderării la Uniunea Eu
ropeană a Bulgariei și Româ
niei, în continuarea încheierii 
negocierilor de aderare, la 
Consiliul European de la 
Bruxelles din 17 decembrie 
2004, și a finalizării tratatului 
de aderare în februarie 2005.

Comisarul european pentru

Vizită la București
București (MF) - Minis

trul Afacerilor Externe al 
Republicii Franceze, Mi
chel Barnier, va face, vi
neri, o vizită oficială la 
București, la invitația o- 
mologului său român, 
Mihai-Răzvan Ungurea- 
nu. Ministrul francez va 
fi primit de președintele 
Traian Băsescu și de pri
mul ministru Călin Po- 
pescu-Tăriceanu, va avea 
convorbiri cu ministrul 
Afacerilor Externe, Mi
hai Răzvan Ungureanu.
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extindere, Olli Rehn, a decla- de țară, adoptate în 6 octom- 
rat, cu această ocazie, că avi- brie 2004, au concluzionat că 
zul CE marchează o nouă eta
pă a relațiilor dintre cele 
două țări și UE și constituie 
un mesaj clar prin care Comi
sia salută intrarea Bulgariei 
și României în familia euro
peană.

Ca răspuns la cererile de 
aderare prezentate de Bulga
ria și România, în decembrie 
și respectiv iunie 1995, cele 
două țări au început negocie
rile de aderare în februarie 
2000, amintește Comisia Euro
peană.

Cele mai recente rapoarte

Bulgaria și România îndepli
nesc criteriile politice de ade
rare și că se așteaptă să în
deplinească criteriile econo
mice și Juridice pentru a fi 
pregătite- pentru aderare la 
data de 1 ianuarie 2007.

Negocierile au fost închise 
în decembrie 2004, iar sem
narea Tratatului de Aderare 
urmează să aibă loc în aprilie 
2005. Tratatul de Aderare, ce 
trebuie ratificat de către sta
tele membre UE, prezente și 
viitoare, va intra în vigoare 
la data de 1 ianuarie 2007.

Rusia acuză
Moscova (MF) - Reți

nerea, săptămâna tre
cută, a unor cetățeni ruși 
în Republica Moldova s- 
a produs prin încălcarea 
flagrantă a procedurilor 
juridice, a declarat un 
oficial de la Moscova. 
Responsabilul a sublim-- 
at că suspecții au fost 
arestați în absența unui 
martor. Săptămâna tre
cută, poliția din Repub
lica Moldova a reținut 18 
cetățeni străini, dintre 
care 13 ruși.

Mai fermi față de marea infracționaiitate
■ Blaga către ofițerii 
DGIPI; „Nu avem voie 
să cedăm în fața 
mafiei!"

1 ■ •

București (MF) - Ministrul 
Administrației și Internelor, 
Valsile Blaga. le-a cerut luni 
ofițerilor Direcției Generale 
de Informații și Protecție In
ternă a instituției o atitudine 
mai fermă față de marea 
infracționaiitate.

Prezent la ședința de bilanț 
a DGIPI, ministrul Blaga a a- 
dăugat că organizațiile cu 
scopuri infracționale, apărute

telefonul
211275

Abonamentul lunar la Cuvântul liber valorează
5Q.0Q0 de lei plus taxe poștale și șa*poate v 

face prin intermediul factorilor poștei, 1a ofici
ile poștale din teritoriu sau la sediul redacției.

în ultimii ani în România, 
dispun de fonduri substanția
le, de ordinul sutelor de mil
ioane de dolari, precum și de 
dotări tehnice impresionante. 
Chiar în aceste condiții, a a- 
firmat demnitarul, Poliția nu 
poate să cedeze în fața marii 
criminalități, iar rolul ofițe
rilor de informații este esen
țial în combaterea acestor 
structuri, care nu s-ar fi putut 
dezvolta și consolida dacă nu 
ar fi fost tolerate de institu
țiile statului.

„Nu avem voie să cedăm în 
fața mafiei!”, a adăugat minis
trul.

Vasile Blaga

Vasile Blaga le-a mai solici
tat ofițerilor DCHPI să nu cen
zureze iile obținute
și să le eu rigurozita

tFdto:. arhivă)
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• TEL-VL____________________________
arie*M6, la Primăria Hunedoara, există o

Jfctie *1 fonică gratuită, care vine în sprijinul
^BetUțeriî.-._____________________ ______

• TEL-VERDE ia Hunedoara. Din 22 feorii- 
arie 1

le
iilor. Numărul de telefon - netaxabil - 

'est6*0800800334. Orarul, după care la acest 
, număr de telefon vă va răspunde un funcțio
nar public, este: Luni și Vineri: 7.30 - 17.00; 
Marți, Miercuri, Joi: 7.30 - 19.00 și Sâmbă
ta: 9.00 - 14.00.

• Gărâvana SAPARD. Campania de pro
movare a programului SAPARD, organizată 
de D.A.D.R., Oficiul de Consultanță Hune
doara și Compartimentul Integrare Europea
nă, organizează astăzi întâlniri cu potențialii 
beneficiari al fondurihx nerambursabile 
SAPARD din jurul localităților Brad și Deva.

Petru Vaidoș 
(Foto: Traian Mânu)

Rectificare 
bugetară

Deva (CP.) 
această săptămână, exe
cutivul va anunța recti
ficarea parametrilor 
macro-economici. Buge
tul va fi construit 
ținând seama de o rată 
estimată a inflației de 
7% pentru acest an, a 
declarat, la Deva, Iuliu 
Winkler, ministru dele
gat pentru comerț.

Campanie de 
cjifomiare

Deva (L.L.) - în vede
rea pregătirii campaniei 
agricole de primăvară, 
D.A.D.R. Hunedoara or
ganizează azi, începând 
cu ora 11.00, o întâlnire 
la care vor participa toți 
reprezentanții institu
țiilor agricole din județ. 
Sunt invitați să par
ticipe producătorii și 
comercianții de sămânță 
și material săditor, co- 
mercianți de îngrășă
minte și pesticide, repre
zentanți • ai 
fabricilor 
de zahăr, 
ulei, tutun 
ș.a.

j 
i
I

■ Sala de judecată s-a 
dovedit a fi neîncă
pătoare pentru cei 
prezenrti la proces

“Există probe solide la dosar

(Foto: CL)

Continuă 
proLfisieie 
Deva (M.S.) - 

Aproape două sute 

de sindicaliști din 

cadrul CNS Cartel 
Alfa, filiala Hune

doara, au pichetat 

ieri, timp de două 

ore, sediul Prefec

turii, în semn de 

protest față de pre
conizatele modificări 
ale Codului Muncii. 

Sindicaliștii sunt ne

mulțumiți că viitorul 
Cod al Mundi nu 

mai prevede nego
cierea obligatorie a 

contractelor colective 

de muncă, angajațil 
vor putea fi conce- 

diați discreționar și 

că se va putea per
mite „introducerea 

muncii forțate prin 

efectuarea de ore 

suplimentare fără 

acordul salariatului", 

a declarat președin
tele Cartel Alfa filiala 

Hunedoara, Petru 

Vaidoș.

I

Pentru a prezenta amă
nunte suplimentare legate de 
acest caz C.L. a obținut, în 
exclusivitate, o declarație de 
la Augustin Lazăr, procurorul 
general adjunct al Curții de 
Apel Alba-Iulia.

Potrivit acestuia nu este 
încă exclusă posibilitatea ca, 
în acest caz, să urmeze alte 
arestări. „Este un caz com
plex . A trebuit să urmăm un 
fir al anchetei care a trecut 
prin I toată gama de 
infracțiuni, începând de la 
alba-neagra, prostituție și cul
minând cu practici care țin 
de crima organizată, întot
deauna firul ne-a dus la 
Spumă și Bibanu”, susține 
Augustin Lazăr.

„Pot să afirm cu certitudine 
că în acest caz există sufi
ciente probe pentru a-i 
incrimina pe inculpați. Știu 
că avocații apărării au 
susținut că nu le-am prezen
tat convorbirile telefonice 
integral. Aceste probe există 
și se pot consulta. Există

și 
in 
să

Fostul șef al Poliției devene, loan David, Inculpat în procesul Spumă și Bibanu.

plângeri depuse de persoane 
care au fost șantajate 
amenințate cu moartea 
cazul în care refuză 
plătească.

îhtr-una dintre convorbiri 
unul dintre inculpați este 
întrebat cât costă- ruperea 
unei mâini și a unui picior. 
Deci există probe solide în 
acest caz”, adaugă procurorul 
general adjunct Augustin 
Lazăr.

i
Fostul polițist Precup (stânga) 
Intră în sala de judecată.

Pera a fost permanent păzit de 
mascați. (Foto: ci)

David este bolnav
Avocatul apărării care îl 

reprezintă pe fostul șef al 
Poliției Municipiului Deva a 
cerut eliberarea clientului 
său și judecarea lui in stare 
de libertate. Avocatul a făcut 
apel la faptul că Ioan David 
a lucrat timp de 35 de ani în 
slujba cetățeanului și că nu 
prezintă un pericol pentru 
societate.

De asemenea, acesta a mai 
precizat că fostul șef al 
Poliției Municipiului Deva, 
Ioan David suferă de mai 
multe boli care necesită 
internare într-un spital.

penitenciar. în plus, este 
dreptul meu să aleg unde se 
face această operație.”, 
susține avocatul Cornel 
Mihăescu.

De asemenea, acesta a mai 
ținut să precizeze că toațe 
acuzațiile care i se aduc clien
tului său sunt nejustifîcate.

i

Și Precup este bolnav
Nici starea medicală a 

agentului de Poliție Sorin 
Precup, pare să nu fie mai 
bună. Mihăescu Cornel, avo
catul acestuia, susține că fos
tul polițist acuzat de 
favorizarea infractorilor tre
buie operat la coloană.

„Este o operație care nu se 
poate realiza în condiții de

Interceptări ilegale?
O altă problemă pusă în 

discuție de către avocații 
apărării se referă la legali
tatea convorbirilor telefonice, 
în opinia acestora aceste 
interceptări au fost ilegale 
nefiind autorizate. în plus, în 
ceea ce privește ascultarea 
telefoanelor polițiștilor 
acuzați, avocații au afirmat 
că aceste interceptări au adus 
atingere secretului profesio
nal. ,

în replică, procurorul le-a 
atras atenția avocaților să 
studieze cu atenție probele 
existente la dosar, pentru că 
vor găsi acolo toate probele 
necesare.

a împărțit posturile

AHN la aniversare
Deva (I.J.) - Dăruire, frământări, și multă 

muncă sunt înz câteva cuvinte eforturile 
depuse de cei care au lucrat la constituirea 
AHN Hunedoara. De atunci au trecut nu 
mai puțin de 15 ani. Aniversarea acestei zile 
Însemnate pentru cele peste 300 de persoane, 
care fac parte din organizație, s-a mate
rializat ieri, la sediul asociației. La eveni
ment au fost invitați membrii, dar și per
soanele care au contribuit substanțial ca 
asociația să ftmcționeze fără cusur până azi. 
„în decursul celor 15 ani am reușit să 
obținem un spațiu, să contribuim la textul 
Legii 53 de protecție socială a persoanelor 
cu handicap și a Legii 59 de încadrare în 
muncă a noastră. în plus, suntem afiliați 
unor organisme europene”, precizează Octa
vian Bogdan, președintele AHN. Aniversa
rea a fost Încheiată cu un spectacol folcloric.

■ Liberalii vor primi 
cele mai multe din 
direcțiile descentra
lizate ale județului.

Valentin Neagu_________ '
valentlli.nMaa«M«nim>dli.ro

Se pare că liderii coaliției 
din județ au stabilit oarecum 
modul în care vor fi 
împărțite posturile de con
ducere din cadrul direcțiilor 
descentralizate. Cele mai 
multe posturi de conducere le 
vor primi membrii Partidului 
Național Liberal. Potrivit li
derului PNL Hunedoara, Mir- 
cia Muntean, organizația

județeană va primi 45% din 
posturi. „Organizația județea
nă a PD va primi 30 la sută 
din aceste posturi, membrilor 
hunedoreni ai PUR li se vor 
repartiza aproximativ 14 la 
sută, iar membrilor UDMR le 
vor reveni 11 la sută. în 
județul Hunedoara, există 
aproximativ 92 de posturi la 
direcțiile deconcentrate și 
agenții, acestea incluzând și 
funcțiile de director și direc
tor adjunct, care vor fi 
împărțite între cele patru 
partide”, a declarat primarul 
Mircia Muntean. Potrivit 
aceleiași surse, PNL solicită 
conducerea DSP, Agenției 
pentru Protecția Mediului,

Direcției. Silvice, DADR, DJF, 
Direcției de Muncă, iar mem
brilor PD din județ le vor 
reveni Garda Financiară, IPJ, 
Garda de Mediu, AJOFM, 
ITM. Celelalte direcții vor fi 
împărțite între PUR și 
UDMR. Din discuția avută 
ieri cu Petru Mărginean, 
președintele PUR Hunedoara, 
a reieșit însă că lucrurile nu 
stau chiar așa. Potrivit uma
nistului, înțelegerea este ca 
PNL să primească 40%, PD - 
30%, PUR ■ 22%, iar UDMR 
8%. Oricum, treburile nu 
sunt încă suficient de dare, 
mai ales că multe dintre 
instituții sunt solicitate de 
două sau mai multe partide.

Finanțare la final
Hunedoara (S.B.) - 

Proiectul „Centrul Social 
Comunitar”a fost imple
mentat de către Primă
ria Hunedoara. Centrul a 
beneficiat de o finanțare 
de 50.682 euro, in baza 
Programului PHARE 
2001, „Coeziune Econo
mică și Socială - Schema 
de Investiții în Servicii 
Sociale. Primăria a alo
cat 1200 euro și Asociația 
„Sprijiniți Copiii”, 3880 
euro. Finanțarea a asi
gurat Centrul de Zi, 
Rețeaua de acțiune 
socială comunitară și 
Biroul de asistență socio- 
ocupațională.

Polițiștii hunedoreni au sindicat
Deva (M.T.) - Organizație 

profesională înființată după 
demilitarizarea poliției, Cor
pul Național al Polițiștilor 
funcționează în conformitate 
cu Statutul Polițistului, având 
misiunea de a proteja drep
turile și interesele profesio
nale ale membrilor săi. Din 
CNP fac parte polițiști, 
polițiști de frontieră, cadrele 
din Direcția Generală de 
Informații și Proteeție 
Internă, Direcția Generală de 
Evidență Informatizată a Per
soanei și aparatul central al 
MM ăembrii acestei organi
zații vor .„milita pentru

obținerea unei baze legale în 
vederea satisfacerii tuturor 
cerințelor polițiștilor, de la 
activitatea profesională și 
până la respectarea drep
turilor lor la salarizare, 
locuință și odihnă. în urmă 
cu aproximativ trei săptă
mâni s-a înființat și în județul 
Hunedoara un sindicat al 
polițiștilor care are acum 
șapte membri.

Polițistului i se interzice 
prin lege să declare sau să 
participe la grevă, mitinguri, 
demonstrații, procesiuni sau 
alte întâlniri cu caracter 
politic.



tt metencoHel’i

Laura Moisei

r

Gas

/

miercuri, 23 februarie 2005

iM.

r

ANTENA 1

Nu ae întrerupe furnizarea gazului metan In 

Deva.

Apâ:
Sunt programate intreraperi In furnizarea apei 

in Deva:

08.00-13.00 Str. Horea (până la Zabana)
Str. V. Babes

w

i,portul, dramaturgul welsWi

(n. 6,08.1868)

1 născut Georg Friedrich Hăndej, com
it. violonist; praoursor rt ctiisi- 

jen ’ • • •
- ------------

Experiența balcanică
Hunedcare (V.R.) - Laura Moisei, clasa a 

X-a la Colegiul Național de Informatică 
„Traian Lalescu” Hunedoara, are chemare 

pentru științele umaniste, 
participând la fazele națio
nale ale olimpiadelor de 1b. 
română și istorie.

Experiența care a marcat- 
o într-un mod aparte este 
participarea, in urmă cu doi 
ani, la olimpiada balcanică

de limba română.
Concursul a fost mai deosebit față de o- 

limpiadele din țară, a fost destinat româ
nilor din diaspora, și in cadrul lui a prezen
tat un eseu în care a trebuit să facă referiri 
și la obiceiuri, port.

Energie electrică:
Sunt programate Întreruperi In furnizarea 

energiei electrice:

08.30-15.00 Deva, Bd. Decebal, bl. D, sc. C
Simeria, Str. 1 Decembrie, bl. 4, sc. C

730 JwnaU TVR. Sport
Meteo

745 Agenția 2 feri un s
920 dnd mnute de cui 

tură. Eipisiune culturală
930 Teleshopping 

1030 Arațnmieră 
lOdO Doctor Better. Cu: Ted

SDanson, Terry Farrell, 
Hattie Winston 

11:00 forte teracotelor 

1155 Eunxfcpecer 

1230 O vedete popufară 

1330 Desene animate: Yo-Gi- 
QOh 

1430 JwmL Sport Meteo 
14J0T«tetoomtog 

1530 Oameni ca noi.
Prezintă Dana Andreea 

Rusu 
1530 Sad Led Realizator Ion

Maea. Coproducție 
MA) - TVR pentru
TVR 1 

1630 Ccnrioțuiri. Magazin
pertni alte naționalități 

1655 TWfa (fact 

1725 Ufa cu fante 
18M forte teracotelor 

, 1850 Sport Pro 
1930 tewM TVR. Sport

2M| CmMb-de DRAGO- I
BETE Prima parte 

; Prezinte lufiana Tudor
Trwwnteune directă.

Bte Sten

4

Soluția Integrantei din nu 
mârul precedent:
M - FII - F - SUPE - OBEZ
- SOȚI - OLE - MAȘINA - 
UU - FT - OGA# -* FI -1, 
APETIT - RĂNIRE - U - 
LIPAN - INS - I - ALAI - UI 
-NS-ITALIC-COS-CRAI
- VASTA - UP - P - ÎNALT
- ETUI HD

W W . 1- ------.WV-Jw.wl.

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225

'i-

Wdrmsțll CFR
Ambulanța
Pompieri 981
1 m i rt te rai 1 itr1 - 2 :JoniWMi'CTTe •('r. . ■ 956 j
w /e ■ v- •

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

9:10 Omul care aduce 

cartea. Cu: Dan C. 
Mihăilescu

9:15 Tânăr și neliniștit 

g Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Nicole 
Thomas Scott 

1030 Doctorul desuflete 

11:45 Zâmbete
0htr-o pastilă 

1230 Bucătăria lui Radu 

131» Știrile PRO TV. Sport.

Meteo
1345 Din junglă h junglă
0 (comedie, SUA 1997). 

161» Tânăr și neRniștit. Cu:

EJ Eric Braeden, Joshua 
Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 
Nicole Thomas Scott 

171» Știrile PRO TV. Sport 

Meteo 
ih«5Teo 

191» Știrile PRO TV. Sport

1MB Temperatură atică
13 (acțiune, SlIA, 1999). 

Cu: Cuba Gooding Jr., 
Skeet Ulrich, Peter 

: Firth. David Paymer. 1B 

• august 2001, Insula 
Hom. Ljnrjtea acestui 

.' mic atoi de la tropice, 
în sudul PadficuiuL 

J. este distrusă pentru 

totdeauna atunci când 
. 0 operațiune științifică 

a armatei iese 
sub control.

UffAdwmptons

PRO TV. Sport

OtfS Rezumat UEFA Chm- 

pkn sue
130 Știrile PRO TV. Sport. 

Meteo.
230 Temperaturii atică 
0 (acțiune, SUA, 1999).

Cu: Cuba Gooding Jr., 
Skeet Ulrich, Peter 
Firth, David Payrger

t
4

630 In gura presei (reluare) 

730 Observstor. Cu: Sanda 

Nicola
830 Canalul de știri 

1030 în gura presei 

1130 Concurs interactiv 
1230 Sue Thomas 

1330 Observator. Cu; Simona 

Gheorghe 

13:45 Dtartfcment Din 

dragoste
1630 Observator. Sport 

Meteo
1645 Vîvere - A trăi cu pasi-

ES une. Ce însemnă să 
trăiești? Să lupți, să 
suferi, să pierzi, să 

câștigi... Dar dragostea 
adevărată triumfe întot
deauna. Un portret 
duice-amârai ai provin
ciei italiene, o realitate 
socială 1h care 

aspirațiile cele mai pro
funde urmăresc 

îndeosebi sentimentele, 
ingredientele principale 

ale serialului.
1745 9595-TeIhvață ca să 

fad
1930 Observator. Sport 

20:15 A doua cădere a Con- 
0 StatihcpcMui (come

die, România, 1993).
.... Cu: Alexandru Arșinel,

• Jean Constantin, 
« Loredana Groza 

ÎHÎ Marius Tucă Show 
2311S Observator. Sport 

Meteo. Abordarea știrilor 
' este mult mai directă 

. decât până acum. 
Observatorul va lansa și 
se va impfca în cam
panii care vor ajuta nu 
numai la întărirea și 

. dădirea spiritului civic, 
"dar și la kteea de inter- 

activitate cu telespecta- 
toiul. în cadrul Observa

torului va existe un
. dozaj fritre două curente, 

rigoare și tabloid pentru 
a satisface toate cate- 
qpriile de public.

030 In gura presei 
030 Conadla nknatelor 
IM Coritbn Interactiv

530 Poveștiri adevărate 

0 (reluare)
630 Iubirea mea, păcatul 

0 (reluare)
8:15 Ritri (reluare) 
9:15 Rubi (reluare) 

10:15 Extravaganta Anasta- 
0sia (reluare) 

1130 Șapte femei (reluare) 
1230 IngenJ nopți. Cu: 
0 Cesar Evoca, Angelica 

Rivera, Jorge Salinas, 
Alejandra Barros, Patri
cia Navidad, Adriana 
Fonseca, Rene Strickler 

13:15 Răzbunarea. Cu: 
0 Gabriela Spank, Jose 

Angel Uamas 
14:15 Pisica sătwtică. 
1530 tubfrea mea, păcatul. 
0 Cu: Yadhrra Carillo 

1630 Pădurea Nestemată, x 
0 Cu: Edith Gonzâlez, 

Gabriel Soto
1730 Poveștiri adevărate 
1755 Vremea de acasă 

1830 Gitonas. Cu: Saul
H Lisazo, Dolores Heredia, 

Manolo Cardona, Ana 
de la Reguera, Carlos 

Torres Torrijja

2W»Rttii. Cu: Barbara Mori, 
0 Eduardo Santamarina, 

Ana Martin 
2230 De trei ori femeie cu 

Mihaela Tatu. De 3 x 
femeie prezintă tele
spectatorilor cariera 
unor femei de succes 

din România, femei 
independente financiar, 
capabile să ia decizii 
importante, femei 
încrezătoare în forțele 
lor, femei fericite, împli
nite, cu sau fără familie; 
femei lipsite de 

prejudecăți, inventive, 
fie că e vorba de slujbă, 
cuplu, familie sau sex

OM Brfaragente

730 Colegiul 
0 (reluare)

730 tamuritmil
830 Teleshopping (reluare) 
830 CeZar șl tipar

* 930 Rebelii
1030TonomatulDP2.

Prezintă Cătălin Măruță. 
Emisiune de divertis
ment cu știri din lumea 
muzicală, invitați îh pla
tou. dedicații 

1130 Gnd minute de culturii 
11:45 Pasiuni 
12:40 Ewo-dfcpecer 
12145 Te vezi din Banat 
1330 Tetestaping 

1430 Nemuritorul 
1430 Colegiul ciudățeniilor 
1530 împreună In Europa 

1630 Zona de conflict 
1630 Ona minute de cultură 
16:45 Jumaltd TVR. Sport. 
1730 Rebeffi 
1755 Euro-dispecer 
1830 Jurnalul Euronews pen

tru România 
18:15 Cinci minute de cultură 
1830 Minorități sub trei do

taturi
1930 Maria Bonita

21 nwV20 npr.___
Pe cerul natal, nici un 
Reușitele zilei se date 
traversele cu femeile!
21 apr.-20 mal

Âlcătuițî tot felul de planuri cu 6 Vfb 
final, din ce ați înălțat, doar 6

k Ziua e potnvSă pentru o discuție Cu^
V vă diplomația și reușita e doar la un 

reproșurile cuiva din familie, fiți concesiv!

21 W.-20 mg.________________ _ _ ______

Vă distanțați semnificativ de problemele celor din 
Juk și f*ț fe pace, dar nia M TilW'ia-
în seamă. Familia Mp să vă influențez^ .

21 «MM».
k La servidS nu vă e ușor, un cote£ » ' |sasă 
r intrigi H jurai dv. Fiți pradent, nu Vă impM

. tăți ce hu vă Mț la.îndemână.
£ . '3T5-. FV .

_ _ ______ ras» Be bani și sunteți
i MMM $ piăttî seacă® Atenție la vecinii-'dțA-1 
'p®racăs«nt invidioșii .

Oboseala vă «sâcâie, dar obiectivitatea e colacul dv 

de salvare. Nimeni nu e singur pe rume dacă-șl alege 
bine prietenii.

21 nov^ao dec._______ ______ _
A Vreți să puneți lucrurile la punct pe mai multe pla- 

^ nuri. One vă solicită sprijinul află că are în dv un pro
tector. Altruismul vă va fi răsplătit.

_ _______
) Treceți ușor peste situații delicate. Vă propuneți să 

demonstrați că nu vă temeți de erori. Exuberanța vă 
.< ajută să vă păstrați energia pozitivă.

’ Dacă parteneri^ ț de acord, faceți o escapadă împre- 
t ună cu prietenii. Dacă vă refuză, considerați că nu e 
' decât o fantezie a dv.

H ■ 21 fobr.-20 mart._________________________
► , Există discrepanțe între propunerile dv~și posibilitățile 
ir reale de concretizare. Și pentru tranzacții e o 21 cu

730 Teteshopmg
730 Esenzze
755 Sport cu

Horefiuna
8.-00 Teleshoping
830 Sunset 
0 Beach

930 Dragoste
0# putere 

1030KMySk 

1055 CUP ART 
11:00 Monica 

1230 Cras

1230 Teleshopping 

1255 Bani 

13:50 TteXppmg 

1425 Sunset Bearn 
15:20 focus Cu: Anca Dinu 

1525 Dragoste
0pputare

15:50 Camera de râs 
1630 Trăsniți

QtiNATO
1650 Kensky Show. Emisiune 

de divertisment
18:00 focus. Sport.

Meteo. Cu: Cristina 

Țopescu 
1930 Monica

i;
,. 0Anastasia. Cu: Norids 

Batista, Juan Pablo 
Raba, Kiara, Hilda Abra- 
hamz, Dora Mazzone, 
Sau) Marin, luciano 
D'Alessandro, Crisol 

..Caraba!

o

I

2030 Dragul de Raymond. In
^distribuție: Ray Romana, 

Patricia Heaton, Brad - 
Garrett, Doris Roberts, 
Peter Boyle. Regia Philip 
Rosenthal

2030 Palatele lumii 
2130 Omul dintre soft și 

moft ;
2130 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo
22M Jurnalul Euronews pen

tru România 
22:15 Timpul regăsit

(dramă. Franța, 
1999). Cu: Catherine 

> i Deneuve, Emmanuelle 

Beart, Vincent Perez, 
John Malkovich, MarceT 

, Io Mazzarella. Regia 
Raoul Ruiz.

130 Dragul de Raymond. în 

Pustiite Ray Romano, 
- Patricia Heaton, Brad 

Garrett, Doris Roberts, 
Peter Boyle. Regia Philip 

Rosenthal w
T

2030 La anarhie h Beverfy 
• O HBs (comedie, SUA, 
. 1986). Cu: Nick Nolte,

Bette Midler, Richard 
■ Dreyfuss. Regia: Paul 
Mazursky. Cuplul White- 
man din Beverly Hills 

ste foarte bogat dar 
. nefericit Dave White- 
man (Richard Dreyfuss) 
este un om de afaceri 
foarte ocupaț iar sin

gurele preocupări ale 
.soției lui (Bețte Midler) 

, < sunt yoga, gimnastica 
w a șl orele de 
medita*

48“ fcnlțlInNATO 
2230 focus Mus. CuiSilvia 

icula 
j®șlSSergWo 
WSpsdal

■ MUU
I IB I Ivi

. foiiy 

130 Foos. Sport.
Meteo

230 Bani te 7*u

v? WtoMMWI
830 Joey. Episodul 8: Joey 

și fata din vis 1. Cu: 
Matt Leblanc, Paulo 

Costanzo, Drea De 

Matteo
825 Simone (dramă, SUA 
02002).

1030 Pe platourile de filmare 

I. Episodul 8
1130 Lagaan: A fost odată h

14 lnd« (damă. India, 
2001).

1445 Sărute (comedie, SUA 
02003).

16:15 Anthony Mladtella vs. 
Cold Mouteain. In 

exclusivitate un interviu 

cu Anthony Minghella
1635 Departe de paradis

O (dramă, SUA 2002). Cu: 
Julianne Moore

1825 Mid teracote (dramă, 
0 SUA 2000)

2030 Parteneri neobișnuiți
0 (thriller, SUA 2003). 

2140 Huff. Episodul 3: La 

petrecere.
2235 Huff. Episodul 4: Con

trolul. Cu: Hank Azaria, 
Paget Brewster, Pia 

Artesona
2330 Prea târziu (comedie, 
0 Anglia/Franța, 2002).

130 Secrete
0 periculoase (thriller, 

Anglia, 2001).

01 iiwdii'dMriilii.iâM
07.45-08.00 Observator 

Deva (r) 
16.35-16,45 Știri pe scurt 
2230-23.00 Observator.

09.00-11.00 Reluarea emisi
unilor de marți 

20.00 Știrile TELE 7 Deva 

20.10 Suntem aid pentru 
tine (partea I) 

21.00 Publicitate 

21.05 Suntem aici pentru 
tine (partea a H-a) 

21.50 Știrile TELE 7 Deva (r).

12.15 Misterele părintelui 
Dowling

13.00 Fiicele lui McLeod 
14.00 David Copperfield 

(dramă, SUA, 1999)
1545 Lungul drum spre casă 

(dramă, SUA, 1998)
1730 Călătorie în timp (SF, 

Canada, 1999)
19.15 Merlin (aventuri, SUA, 

1998)
21.00 Fiicele lui McLeod 

22.00 Brigada de poliție 
23.00 Jordan
0030 Erori reversibile (polițist 

SUA, 2004)

OIS^OVERV
930 Sporturi extreme: YOZ 
Extrem (reluare) 101» Fotbal: 
Eurogoluri (reluare) 1130 Schi 
fond: Campionatele Mondiale 
(reluare) 1230 Combinata 

nordică (live) 1330 Omnisport 
WATTS (i) 1430 Tenis: Turneul 
feminin (live) 1530 Combinata 
nordică 1630 Combinata
nordică 1730 Tenis; Turneul 
masculin de te Dubai, Emiratele 
Arabe Unite (live} 1830 Tenis: 
Turneul feminin de la Doha, 
Qatar (live) 2030 Fotbal: Gna 
UEFA 16-iml de finală, mama 
întâi (reluare) 2130 Golf 2230 

Golf, arcuitul European 2130 
Omnăport Alegerea de mier
curi seara (reportaje) 23:15

i

i

J mjii seoia ira|WiL 
i Combinata nordici

t

1

15.00 Ac <ărul despre Con
corde

1630 Cele șapte minuni ate 

Greciei Antice
17.00 Istorii neekkidate . 

1830 AmUri le pescuit cu 

Rex Hunter, 
Victorta/PUtica

1830 Pescuit extern, Rechinii 
de pe plante Namibiei 

‘ I extreme
dept|

11940 Mașini

| 2040 Tehnologie extremă 

i 2130 Secretul nazist al
! Norvaglel

' 2240 De ce dau greș 

i lie Secrete .
, 2230 Medicii Iul Hitler 

s 0030 Războiul secolului 
! 0130 Procesul secolului

i

I
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• Străinii fac comerț. în județul Hune- 
J^doara funcționează peste 18960 de firme, 
wfa ceea ce le privește pe cele cu capital
“ străin, cele mai multe au ca obiect de activi

tate comerțul, alimentația publică, industria 
textilă, metalurgia și construcțiile metalice.

• Neregidl. titlurilor de propri
etate pe- "’i cunoscute doar de primarii 
hunetfoflifti face ca mulțl dintre cei care 
avews dngptal să primească titlul se judecă 
cfiHt Mic»eei care le-au primit. Cheltu-

' ieBc-de judecată sunt suportate tot de cei 
tați. Afirnriațiile aparțin prefectului de

IfMedoara, Cristian Vladu.

Iha Jubcone
im. jurcoH aștrii or mmadli.ro

&

I)

Prețul face argumentul când românii 
merg la piață. Asta ne-o spun străinii când 
foc statistici. în opinia lor, noi, românii, 
suntem încă la stadiul de hommo erectus. 
Ne arată că suntem prea săraci să ne mai 
luăm și lucruri de calitate.

Și-atunci înfundă în România obiectele 
de care ei se dispensează cu drag să ne 

I „ajute" să eyoluăm. Ajutor-ajutpr, dar pe 
bani!

Așa cu calculatoarele... Statisticile, pe 
care tot alții ni le fac, demonstrează, negru 
pe alb, că revoluția tehnicii a ajuns și pe 
plaiurile mioritice. Ne-au arătat ce e cal
culatorul, cum se folosește și acum, bice! 
Cumpărați români!

Din păcate, doar la un capitol au drep
tate: la sărăcie. Am mușcat momeala și ne
am luat calculatoru'’second-hand. Acum 
e mai luăm, și monitoru'. Unu1 fain, cu 
jc catodic, că la cristale lichide n- 

ajungem. Mai bine ne cumpărăm ochelari 
.în-doi-trei,.ani. E mai practic: îi cumpătăm 
tqt second-hand din piețe, la 150.000 lei 
bucata. Aici, chinezii sunt maeștri la pro
duse ieftine și... „bune".

Și ne-au mai aruncat o nadă: pe fota 
morgana. Care fată se numește în lumea 

) informaticii monitor cu plasmă. Probabil 
că, așa cum ne cred ei, coborâți din 
copaci, face bine la ochii care nu mai văd 
obiectul ce pare venit din spațiul extra
terestru. Uitați-vă, oroștilor, cum vă 
cumpărăm cu cioburi de sticlă!

Curs de formare profesională
■ La Deva și Petroșani 
se vor derula cursuri de 
recalificare pentru 
2100 de persoane.

un

cutiv adjunct al AJOFM 
Hunedoara. La aceste cursuri 
vor fi cuprinse 2100 de per
soane, din care 1370 șomeri, 
505 persoane din cadrul fir
melor, 28 de rromi, 15 absol-

..................... . ....... ••• 
h acari an vom 
acorda atențieDeva - Cursurile de for

mare profesională sunt «ra- cursurilor care re 
tufte' pentru șomerii aflați în ------*

Hunedoa- 
fifie fiind suportate 

xin bugetul aglgutăifior pen-
tru șomaj. în acest an, din 
cele 75 de cursuri ce urmează 
a fi organizate, 38 se vor de
rula la sediile AJOFM din 
Deva și Petroșani, iar alte 37 
prin furnizorii de astfel de 
servicii, a declarat Haralam- 
tiie Vochițoiu, director exe-

adresează celor de 
la sate.

Hmalmhie 
Vocmțoiu, 

DM. ADJ. AJOFM
• «.« • •’* « • *-•

venți 2005, 28 de deținuți, 112 
persoane din mediul rural, 28 
de persoane care după satis
facerea stagiului militar nu 
au reușit să se angajeze și 14 
persoane care și-au recăpătat

capacitatea de muncă după o 
perioadă de invaliditate și nu 
dețin o slujbă.

„Acestea sunt de fiapt cate
goriile sociale cărora ne vom 
adresa. Meseriile pentru care 
se organizează cursuri sunt 

’ variate. Planul de formare 
profesională pentru anul in 
curs «te orientativ, iar deru
larea lui este influențată de 
t taințBh te pe piața muncii 
și de receptivitatea beneficia
rilor. In acest moment se 
derulează 5 cursuri ce au fost 
începute anul trecut și altă 3 
lansate la începutul lui 3005. 
în luna martie vor începe 9 
cursuri pentru meseriile: 
ospătar, lucrător in comerț, 
confectioner articole textile, 
bucătar, operator calculator, 
instalator”, a mai precizat

directorul Vochițoiu. Numă
rul minim de cursanți este de 
14 persoane, iar durata vari
ază între 3 și 9 luni.

• brutar-patiser-preparator pro
duse făinoase

«bucătar- ospătar- vânzător 

■confecționer articole plete/tex- 

tlh _____________________________

•lucrător în comerț________________
-tâmplar___________, ____________

•operator - calculator 

-operator confecționer Industrial

«pomlculto >__________________
• legumicultor_____________ "

-contabil________________________

•zidar-pletrar-teneuitor 

•inspector resurse umane

Burse hunedorene
Deva (C.P.) - Un număr de cinci burse 

specializate a locurilor de muncă urmează 
a fi organizate în acest an în județul Hune
doara, a declarat Angela Barbu, purtător de 
cuvânt al Agenției Județene pentru Ocu
parea Forței de Muncă. Prima este progra
mată pentru data de 18 martie și este des
tinată femeilor care doresc să-și găsească 
serviciu. „în 15 aprilie se va desfășura bur
sa generală, în 13 mai cea pentru persoanele 
de etnie rromă, în 17 iunie vom organiza 
bursa pentru persoanele cu handicap, iar 
cea destinată absolvenților va avea loc în 23 
septembrie”, a mai precizat Angela Barbu.

Deva (I.J.) - Termenul li
mită de depunere a fișelor fis
cale pentru veniturile din 

salarii și asimi
late salariilor 
plătite în anul 
fiscal 2004 este 
ultima zi a lu
nii februarie 
2005, precizează 
Mihaela Bol- 
dor, purtător de 

cadrul Direcției

> < ■ > >3 1 ■ > V ■ r

[»h; 22.02.200b

Preț Variație
închidere (lei/acț)(%) 

4790 +4.131.
2. SIF1 BANAT-CRIȘANA 15600 +4
a: tlv 14000 +0.72
4. BRD 57500 +2.68
5. IMPACT ’ 7500 - 4.46
6. AZOMUREȘ 5400 0
7. ANTIBIOTICE IAȘJ 7500 +0.67
8. ROMPETROL 115Q -4.17

RAFINARE (RRC)
9. HABER 6600 - 7.04
10. BCCARP ATICA 6750 - 1.46
11. DECE8AL 220 -3-93
Rubrisă reelizHtă de SVM IFB RNWEST SA DEVA,
b-dul Decebal, bl. R, parter (1lângă QUASAR), tel.:
221277.

cuvânt în 
pentru Finanțele Publice Hu
nedoara. Mai mult, angajato
rii au obligația de a transmite 
angajaților, până la aceeași 
dată, o copie a fișei fiscale, 
sub semnătură. „Pentru sedii
le secundare, fișele fiscale ale 
angajaților proprii se depun 
de către angajatori la organul 
fiscal în a cărui rază teritor
ială sunt înregistrate sediile 
secundare respective. în si-

tuația în care un angajat a 
lucrat în cursul anului fiscal 
2004 la mai multe sedii secun
dare ale aceluiași angajator- 
persoană juridică, se va întoc
mi o singură fișă fiscală care 
va fi depusă de sediul secun
dar in evidențele căruia fi
gurează la data de 31 decem
brie 2004", mai adaugă Miha
ela Boldor.

Inspectorii DJFT Hunedoa
ra mai recomandă angajato
rilor ca pentru verificarea, 
listarea și depunerea in for
mat electronic a fișelor fiscale 
să utilizeze programul FF1- 
FF2 pentru anul 2004. Acest 
program poate fi procurat de 
pe portalul http://anaf.mfi- 
nante.ro (modul „Asistența 
contribuabililor”, submodul 
„Programe utile") sau de la 
sediul administrațiilor finan
țelor publice teritoriale.

•instalator

r

Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 23 februarie 2005
Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian forint

BNR 36.3S4 27.500 52.622 23.610 150
Gumai valutar practicat de băncile, din Deva in 22 februarie 2005

Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian fount
C V C V te* v ; C v C V

BancPost
BRD
Banca Transilvania 
Raiffeisen Bank

35.600 36.300
35.550 36.750
35.550 36.300
35.500 36.500

27.000 27.700
26.890 27.970
26.961 27.711
26.800 27.900

51.400 52.400
51.220 53.390
51.470 52.470
51.300 52.900

23.000
22.960
23.080
22.970

24.000
23.980
23.580
23.750

142 152
140 154

144,48 148.73
140 154

Cursul valutar practicat de caseie de schimb valutar din Deva
Star Exchange 
Her dan Exchange

/..............

35.500 36.500
36.000 36.500

27.000 28.000
27.000 28.000

50.000 53'000
51.000 54.000

21.500 24.000 140 150

I
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Afexaitâru Mengoni

o unica medaHe

CtPIUAM MjUtlHUț

Numele

Prenumele

Strada

Localitatea

Telefon (optional)

■ Remin a pierdut cu 
Sileotub și are nevoie 
de „terapie intensivă" 
pentru a nu retrograda

pe jucătoare. Intervențiile lui 
Mengoni care va prelua pos
tul de antrenor principal au 
știrbit autoritatea secundei 
Mariana. Tudora care pregă
tise acest meci și le-au debu- 
solat compost pe jucătoare.

calitate, dar prost ambalată. 
Individual handbalistele au 
calități și perspective (ca 
dovadă șase dintre ele sunt 
convocate la lotul națiobnal 
de tineret), dar ca echipă 
actuala U. Remin nu e capa
bilă să facă față rigorilor 
Ligii Naționale.LDe aceea e 
nevoie de o terapie de șoc 
pentru ca echipa U. Remin 
Deva să poată evita retrogra
darea.

Simona 
Gogîrlă

■ Flavius Smeu este 
singurul medaliat al

Reducerea de 50% este valabilă la abonamente fată 

de prețul zilnic de vânzare al darului.

Deva - Dintre cei cinci 
sportivi ai secției de judo a 
CSS Deva, calificați la etapa 
finală a Campionatului Națio
nal, doai un «1 a reușit să ur
ce pe podium Flavius Smeu 
antrenat de Dan Gîrbovan, a 
demonstrat că are un nume 
predestinat și a luptat ase-

GRATUIT, în fiecare vineri primești 
wi complet supliment de

fawnația CSM Reșița.
:ÎRlMI'■■*» Consiliul Local al 

ipi lui Mba lulia a aprobat, marți, 
încheierea unui contract cu clubul Apulum, 

l om prevede alocarea sumei Be, două mil
iarde lei de la bugetul local. Banii vor fi 
folosiți pentru finanjgșsa dwffiutelilor privind 
cazarea șl transportul jucătorilor la partidele 
disputate în deplasare îh returul Diviziei A.
• Concurs de sdM. Sportivi din 21 de țări 
participă, la Predeal. ia a 47-a ediție a Cam
pionatelor Mondiale militare de schi. Com
petiția, organizată de Ministerul Apărării 
Naționale în colaborare cu Primăria din Pre
deal, se va desfășura pe durata a trei zile, 
cuprinzând probe de biatlon, slalom, schi 
fond și patrulă

altfel tehnician Alexandru mai știau de une să asculte, 
Mengoni nu a fost deloc inspi- ce să facă în teren sau și mai 
rată. simplu să efectueze schim-

Temperamental și nerăbdă- bările.
tor să intre în pâine, Mengoni Dacă conducerea U. Remin 
nu a rezistat doar să ur- vrea să scape echipa de la 
mărească meciul din tribune, retrogradare, trebuie să evite 
ci a Încercat să se implice din astfel de experimente pe 
mers, oferind indicații și viitor și să clarifice situația 
certându-le în unele momente )la nivelul băncii tehnice.

CUM TE ABONEZI?
• ec az» și completează talon
• Achită prin mandat poștal sau direct la sediul redacției suma 
pentru abonamentul ales, trecând următoarea adresă: SC Inform 
Media S redacția Cuvântul liber, Str. 22 Decembrie nr. 37A, 
cod 330166, pentru Sav Viorel.
• Dacă ai optat pent-u un abonament pe minimum 3 luni. ti i 
mite pupo il din ziar completat cu datele tale, la aceeași adresă 
pentru a intra in concursul nostru.
• Poți primi ziarul acasă, prin poștă sau îl poți ridica ie la cel 
mai apropiat chioșc de ziare din cartierul unde locuiești sau 
lucrezi.
• Pentru mai multe detalii, sunați la 211275.

vene și a debandadei de pe 
banca tehnică a U. Remin.
Experiment nereușit

Vina pentru înfrângere și 
declinul actualei U. Remin 
aparține conducerii clubului 
care a inițiat experimentul 
schimbului brusc și toted de 
generații. Vicecampioană 
națională și finalistă a Chal
lenge Cup în vară, Remin e 
acum asemeni unei mărfi de

Adversari tari m 
europene

Devencele s-au bătut ca 
tigroaicele în apărare, însă în 
ofensivă au fost lipsite de 
luciditate, forță de pătrundere 
și capacitatea de a pune in 
practică vreo schemă de joc. 
Astfel, Remin a egalat o dată 
ta minutul 10 și s-a apropiat 
la un gol în minutul 22, dar 
Sileotub a înscris de două ori 
câte trei goluri consecutive și 
a intrat la pauză cu trei go
luri avantaj.

Un alt element care a făcut 
diferența în favoarea Silco- 
tubului a fost prestația arbi
trilor evident influențată de 
presiunile antrenorului echi
pei naționale a României 
Gheorghe Tadici.

Prăbușire după pauză
Presiunea meciului Ie-a 

copleșit in repriza secundă pe 
tinerele jucătoarea devence, 
iar Sileotub a speculat cu 
promptitudine orice greșeală 
și s-a desprins clar în învin
gătoare. Gatzel și Farcău au 
înscris goluri pe bandă ru
lantă pe contraatac. în vreme 
ce jucătoarele Reminului gă
seau tot mai greu drumul 
spre gol.

Diferența de scor a crescut 
de la un minut la altul, pe 
fondul arbitrajului defavo
rabil, gafelor jucătoarelor de-

devean e născut în 1991, iar 
Ia această competiție a căde
rilor au avut drept de partic
ipare și judoka mai mari, 
născufi.ta 1989 și 1990. Obiec
tivul meu pentru 2005 este 
obținerea titlului de campion 
național la juniori III (copii 
născuți în 1991-1992), la finala 
Campionatului Național ce se 
va desfășura în luna mai

Citat „Obiectivul meu pen
tru 2005 este obținerea titlu
lui de campion național la 
juniori HI Ia finala Campio
natului Național ce se va 
desfășura în lima mai”, Fla
vius Smeu, CSS Deva

meni personajului de basm 
căruia îi poartă numele, 
cucerind medalia de bronz la 
categoria +90 de kilograme. 
Ca în poveste, sportivul de- 
vean a trecut în optimi și 
sferturile de finală de con- 
curenți de la CSS Constanța 
și CSS Focșani, fiind învins 
în semifinale de un „Prâslea” 
reprezentant al campioanei 
naționale, Liberty Oradea. în 
partida pentru locul rei, la 
vius Smeu a câștigat împo
triva celui de al doilea repre 
zentant al clubului orădesn și 
a obținut medalia de bronz. 
Trebuie remarcat că sportiiul

JURNAL
MMM TV

Economisește cu abonamentul Cuvântul liber! 

Abonează4e acum:
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• Rușii sunt asigurați. Te- 
nisrhanuj Marat Safin (foto) a 
fost convocat în echipa Rusiei 
pentru meciul de Cupa Davis 
cu reprezentativa statului 
Chile, care se va desfășura în

perioada 4 - 6 martie, la Moscova, a anun
țat, ieri, Dresa italiană.(MF)

• Șef de cabinet. Președintele Agenției 
Naționale pentru Sport, Gheorghe Florian, a 
declarat, luni, într-un interviu acordat agen
ției Mediafax, că Mihai ley aste noul direc
tor al cabinetului.(MF)

• Film documentar. Regizorul sârb Emir 
Kusturica, de două ori premiat cu Palme 
d'Or la Cannes, va realiza un documentar 
despre viața unuia dintre cei mai celebri fot
baliști din lume, argentinianul Diego Arman
do Maradona.(MF)

București (MF) - Marele maestru interna-' 
țional Andrei Istrățescu va disputa în luna 
martie, la București, două meciuri cu fos

tul multiplu campion mon
dial, rusul Anatoli Karpov, 
întâlnirea reprezintă eveni
mentul șahistic al anului în 
Romania și se va desfășura 
în perioada 20 - 26 martie, 
la hotelul Crowne Piaza, din 
București. în cadrul întâl
nirii organizate de funda-

FC Dinamo se dezbracă în
■ Clubul bucureștean 
face cunoscute contrac
tele Je transfer ale lui 
Mutu, Manca și Niculae.

București (MF) - Jucătorul 
Adrian Mutu a fost cedat de 
la Dinamo la gruparea Inter 
Milano, pe 2 decembrie 1999, 
contra sumei de 2,1 milioane 
de dolari, informează site-ul 
oficial al clubului bucureș- 
tean. „Clubul italian s-a mai 
angajat să organizeze un meci 
amical, în Italia, garantând 
suma de 100.000 de dolari pen
tru Dinamo. Din cauza pro
gramului încărcat al italie
nilor, jocul nu s-a mai dispu
tat până în 30 iunie 2000. Su
ma amintită a intrat în con
tul lui Dinamo. în total: 2,2 
milioane de dolari. De la Di
namo semnează Vladimir Cohn 
și Cristian Borcea, de la Inter 
semnează Rinaldo Ghelfi. 
După cum se poate observa în 
documentele de transfer,Jn 
contractul dintre FC Dinamo 
și FC Argeș și în contractul 
dintre FC Dinamo și Adrian 
Mutu, jucătorul avea o clauză 
de reziliere în valoare de

x r

Dinamoviștii, campionii en-titre ai fotbalului românesc 

două milioane de dolari”, a 
notat sursa citată. Site-ul FC 
Dinamo notează că în momen
tul în care a fost transferat 
la Sporting Lisabona, atacan
tul Marius Niculae avea con
tract cu Dinamo până pe 3b 
iunie 2002.

„Acordul de transfer între 
cele două cluburi a fost sem
nat pe 12 iulie 2001, de Miguel 
Ribeiro Telles și Jose Eduar
do Bettencourt, ambii din par
tea lusitanilor și de Cristian 
Borcea, din partea echipei 
Dinamo. Suma: trei milioane 
de dolari, plătibili in trei tran-

șe egale. De asemenea, Spor
ting s-a mai angajat să orga
nizeze unul sau două meciuri 
amicale la Lisabona, supor
tând cheltuielile pentru 30 de 
persoane”, a scris site-ul oficial 
al grupării dinamoviste.

Deoarece și la transferul lui 
Ciprian Marica „s-a vorbit, 
nejustificat, de zerouri în 
plus”, FC Dinamo precizează: 
„Jucătorul avea un contract 
cu Dinamo până la 30 iunie 
2004, iar în momentul in care 
a fost transferat la Șahtior 
Donețk, 
ultimele

Marica se afla în 
e luni de contract.

După 30 iunie 2004 putea ple
ca liber, iar Dinam® primea 
doar o indemnizație de for-. 
mare.(.„) Suma de transfer: 
1,8 milioane de dolari. Alte 
interpretări, cu comisioane 
ale unor conducători dinamo 
viști, țin de ficțiune”.

Gruparea din Șoseaua Ște
fan cel Mare a prezentat con
tractele celor trei foști jucă
tori ai săi după ce in presa 
internațională au apărut in
formații despre sume mai 
mari in cazul transferului 
unor fotbaliști de la Dinamo 
la echipe din străinătate.

■ Arbitrul a fost impli
cat în scandalul manipu
lării rezultatelor unor 
partide din Bundesliga.

Anatoli Karpov j • - .....

țiile Șah Astral și Gambit-Elisabeta Polihro- 
niade și Asociația Sportivă Șah Campion, 
se vor disputa patru partide în sistem cla
sic (20, 21, 22, 24 martie) și patru partide 
de șah rapid (25, 26 martie, câte două pe zi). 
Rusul Anatoli Karpov, In vârstă de 54 de 
ani, ocupă în prezent locul 29 în clasamen
tul mondial FIDE, cu 2.674 de puncte ELO. 
Andrei Istrățescu, în vârstă de 30 de ani, 
este al doilea român din clasamentul mon- 
dial după Liviu-Dieter Nisipeanu (loc 31), 
ocupând poziția 92 cu 2.617 de puncte ELO.

TmmWimi (MF) ■ Echipa de fotbal Benfica 
Lisabona a învins, luni, pe teren propriu, 
cu scorul de 2 - 1 (2 - 0), formația Vitoria 
Guimaraes, în ultimul meci al etapei a XXH-a 
a campionatului Portugaliei. Golurile în- 
vingătorilor au fost marcate de Geovanni 
'12 și Nuno Assis '44, în timp ce pentru oas- 
peț a înscris Cesar Peixoto, în minutul 46. 
In clasamentul primei divizii portugheze 
continuă să conducă echipa FC Porto, cu 
41 de puncte, fiind urmată de Benfica Lisa
bona, cu 41 de puncte, și de Sporting Lisa
bona, cu 39 de puncte.

Lulsao, în luptă pentru balon cu Djurdjevic
...----------------------------------------------------------------------------- it-----------

Berlin (MF) - Federația 
Germană de Fotbal (DFB) a 
solicitat, luni, excluderea pe 
viață din activitatea sportivă 
a fostului arbitru Robert Hoy
zer, implicat în scandalul ma
nipulării rezultatelor unor 
meciuri din campionatul și 
Cupa Germaniei în vederea 
obținerii unor câștiguri sub
stanțiale la pariuri, informea
ză AFP. în afara acestei sanc
țiuni, care presupune inter
dicția de a face parte din 
structurile DFB sau ale orică
rui membru afiliat acesteia,

corpul de control al federației 
germane a cerut ca Hoyzer, 
arestat in cadrul anchetei pri
vind meciurile trucate, să fie 
amendat cu suma de 50.000 de 
euro. „Prin comportamentul 
său, arbitrul Hoyzer se face 
vinovat de grave încălcări ale 
îndatoririlor sale de a arbitra 
un meci dând dovadă de im
parțialitate. Aceste lucruri au 
afectat serios imaginea arbi
trajului”/ și-a argumentat co
misia DFB solicitările.

Tribunalul sportiv care in
strumentează acest caz va 
examina cererile DFB și va 
face cunoscută decizia sa în 
cel mai scurt timp. Robert 
Hoyzer, în vârstă de 25 de 
ani, a recunoscut până în pre
zent că a influențat rezulta-

tele a cel puțin patru meciuri 
(unul din Cupa Germaniei, 
unul din 2. Bundesliga și do
uă din liga a treia a campio
natului Germaniei), în scopul 
de a facilita obținerea unor 
câștiguri substanțiale la pa
riuri pentru o rețea de pari- 
Ori croați, ai cărei capi sunt 
trei frați, care sunt, de aseme
nea, cercetați în acest caz.

în ciuda acestui fapt, Hoy
zer va trebui să dea explicații 
anchetatorilor în legătură cu 
63 de partide pe care Ie-a Con
dus la centru, în cadrul cer
cetărilor conduse de Parche
tul din Berlin.

în afara lui Robert Hoyzer, 
în acest caz mai sunt anche
tați trei arbitri, care au fost 
suspendați de DFB.

Parana no tiica
Lyon (MF) - Fundașul 

brazilian Claudio Cacapa ■ 
este indisponibil pentru • 
meciul pe care echipa șa, 
Olympique Lyon, îl va 
disputa, astăzi, în depla
sare, împotriva formației 
Werder Bremen, în man
șa întâi a optimilor de fi
nală ale Ligii Campioni
lor. Fundașul brazilian, 
care a revenit pe tereț-. 
după trei luni de ludisț»- 
nibilitate, în urma ițnei 
accidentări Ia ligamentul 
lateral al gena» 
drept, a părăsit mai de
vreme antrenamentul de 
luni al echipei sale. Caca
pa a evoluat vineri, în 
partida AS Monaco - Olym
pique Lyon, scor 1 - 1.

Beto și Polga nu vor 
juca cu Feyenoord

Lisabona (MF) - Fundașii 
echipei de fotbal Sporting Li
sabona, Beto și Polga, sunt in
disponibili pentru meciul cu 
Feyenoord Rotterdam, progra
mat, mâine, în manșa secun
dă a șaisprezecimilor Cupei 
UEFA.

„Cei doi jucători au suferit 
leziuni musculare și nu vor fi 
apți, din punct de vedere 
medical, pentru a evolua 
mâine, la Rotterdam”, se ara
tă într-un comunicat al me
dicului echipei la care evo
luează și atacantul român Ma
rius Niculae, Jose Gomes Pe
reira, dat publicității pe site-ul 
oficial al grupării portugheze.

Beto este coleg cu atacantul 

român Marius Niculae. (Foto: epa)

Iași (MF) - Jucătorul argen
tinian Alejandro Gavatorta, 
care a susținut probe de joc 
la formația Politehnica Iași, a 
semnat, luni, un contract pe ; 
o perioadă de patru luni cu 
gruparea ieșeană, cu opțiune 
de prelungire pentftu. încă / 
două sezoane.

Alejandro Gavatorta evolu
ează pe postul de mijlocaș Ia

ft

la echipa Club Atletico Union 
Santa Fe. Gavatorta, care a 
venit la Poli Iași ca jucător 

liber de con- 
tract, va pri
mi în cele pa-

■ tru luni în 
care va evo
lua la divizio
nara A suma 

----- r------------------- ----- de 10.Q00 de 
închidere și a fost folosit de lonufț Popa dolari. Preștai 
antrenorul Ionuț Popa în nte clubului politehnica ' 
toate meciurile susținute de Iași, Marius Stan, a sosit ieri 
Poli Iași în cadrul turneului ' taIași Împreună cu jucătorul1 
amical internațional Norcia 
Winter Cup. Alejandro Gava
torta are 24 de ani și- a evolu
at ultima oară in prima ligă 
a campionatului Argentinei.

Alejandro Gavatorța și cu în* 
că un jucător argentinian, Ni
colas Chiesa, care urmează să 
fie testat de antrenorul ieșe
nilor Tnnnt Pnna
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Diana Alexa, director

itali din județ. Ieri la sedii red • - tei a 
avut loc premierea poștașilor cu cele mai 
frumoase realizări aduse cotidianului 
Cuvântul liber. Diana Alexa, director in 
cadrul Direcției Regionale de Poștă Hune
doara, a subliniat importanța pe care o are 
comunicarea in desfășurarea in nune con
diții a activității corrugate a presei și a 
factorilor poștali

"«►ITALIA, '"•SPANIA 
"*®ERMAN.IA, "'•FRANȚA 
•UNGARIA, <* AUSTRIA

Patru dintre factorii poștali premlați de Cuvântul liber pentru activitatea lor. (Foto: Loredan» Ghejanj

_ Ne găsiți în .
Deva și rașh 

(sir. A.lancu -
Complex Imcomex)

»W7 WIȘ741WW1O

îndrăznește să câștigi!
Deva fd|R) - La sfârșitul anule trecut

9 Transport iHWMiiwieftf ^Idttâ-n
• Tel.0254/218490, 0723-514843, 0788-34O581

MnaihnoMoviatransSîappiwbila.ro

/Â OFERIM:
* curse rapide de persoane sau
grupuri organizate în ceh mai 
bune condiții și confort j
■ șoferi profesioniști cu gfl
experiențe îndelungata 
care vâ asigura sosirea 
la destinația dorita
- bilete pentru decon- 
tarea transportului
pentru fiecare călător wMF
- transport rapid și sigur al 
coletelor
- reduceri pentru grupuri organizate
* sosirea

ijgătoMW
Informații «j rerorwâri in OFwa si (trațiie Li tel. 

otsa/Mwn vm mosov. tms nw.'is.

"■ . -.51

al

1
1

_ - 1

MnaihnoMoviatransS%25c3%25aeappiwbila.ro
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«• M de soare, un gănd frumos și ui călduros 
la muRI M" pentru Mi , Marină* din partea tui 

vaste. Gete Emfl. Roxana. Sena și Comei

• apartenant 2 camere, Gojdu, decomandat, 
co et man, oaicon incriis, canalizare
separată, parchet, gresie, faianță, ocupabii 
imedja|preț 880 milioane lei, negociabil. Tel.

• canpăr apartament; 3 ■ 4 camere, deco
mandat, zona Cuza Vodă cu garaj, oter prețul 
pieței. TA 0727/74023.

str. oodovina, contorizA
720 milioane

1 camere, zona briul. Decebal, 
amenajat balcon mare, deco- 
aternrSApnsțiamld. lei. TeL

----!■ 1 » 1 a contDnZK, balcon.

carere,ZnOftfLWCatane,oaie
- j,- na -flu!» • - 4 *waj 

zona Băfcesai TA 0746/606615. v: 
Al camere, 2 holuri, etej 3, conto

rizat cartier Dacia bl. 31, preț 17300 euro. TA 
0723/507169.
• aptetoHMl 1 camere, decomandat 2 bșj- 
coane, contorizat, repartitoare, etaj 3, parchet 
zona A Viteazul. TA 0742/119418.
• amMmm 1 Camere, decomandat bucă-
firi- k*[A Abtrisu. f.x.lTină-8 ruint-ixlltane. M»e, oarcon, jwcreL raiarrea, centrala 
termică etaj 2, Eminescu, preț 1,030 mid. nego- 
CiabăTA 0746/159608.
• apmtentent 1 camera decomandat gresie, 
parchet faianță etaj 7/8, zona Udo, 3 balcoane, 
preț 3L000 euro. TA 227610,0741/154394.
• apteteoMl 2 camere, decernând A luliu 
faniu, A Bl, vedere la stradă contorizat liber, 
peț 29.000 euro, negociabil. TeL 0723V507K&
• apartMMHtâcamera decomandat liber, etaj 
2. tedul Decebal bl. 23, sc. A zugrtv«lavabll, 
contorizat TA 0723/507169.
• apertMMă 2 camere, etaj 2, Zanrtrescu di. 
Al contorizat totA parchet zugrăvit preț 23.000 
eura. TA 0723/507169.
• apartamo, 2 camera, pe b-iiut luliu Maniu, 

oecomaraati conwaat parcnetț nwna, flresie, 
preț 1 mid. lei. negotiate Tel. 0723^1498.

Mpenantent * camera semioecomanoa ^ar-. ■ 
ter.MkrolSvadeiaMntcMnetstomatotodic. 
birouri, preț 800 milioane lei. Tei. 0721/543432.
• apart—M 2 camere, zonă centrală în 
StețM^o^i municipale, preț 900 milioane IA

• apartppM.l camera zona Gojdu etaj Inter
mediar, contorizA moofiîcA preț ow minoane 
IA TA 0742/278051.

Dade, contorizat asă 
gaz, bloc de cărămidă geam la baie, parchet' 
preț 750 milioane lei. Tel. 0745/356077.
• apartament 1 camere’ decomandat conto- 
rtzat 2 focuri, 2 balcoane, s 98 mp, etaj 1, zona G. 
Enescu, preț 40000 euro, vedere in 2 părți. Tel. 
228615.
• apartament 3 camere în Slmerla, zonă 
centrală etaj intermediar, îmbunătățiri, centrală 
termică preț 1 mid. lei. Tel. 0740/009669,262269 
după ora 18
• apartament 3 camere, centrală termică 
termopane, parchet faianță gresie, ușă 
mptaticA, bucătărie mărită- D < Di.
78, «p, 54, etaj 3; preț 850 miitel negodartl. TA

ti 1 camera anii rezidențială Micul 
1. Deva,

cwtoriat fMrrtă deschidere 
boxă pod, uscător, preț 68000

de lux,4omera mobilă 
ineu, centrală termică, 
iștltă preț 500 euro, Tel

• cumpăr «pn|iu comercial, Deva, zonă centrală 
sc 60 -100 mp, cu utilități, ofer 70000 euro. Tel 
0723/882258.

lobde chim (29)

de eta), ofer 40DOO euro. Tel

Vând caso, vile (13)

cartier Dada, preț 
Tel. 0748/797301

• MW M'Mii ă ultramodernă mobilată

onswii
comercial central, 33 mp, 

comerț cu prbduse Industriale, 
pentru birou TA 0722/582112.

fere apar lament 2 camere, 
contorizA pe termen lung, 
abil. Tel. 0740/232043. , 

Mg închiriere 2 camere, nemobilat, pe 
i bîtt, la parter, zona împăratul Traian, 
ilotțtet sau sediu firmă prețSOeure Tel.

• Mrtefes modei de Fond, af 2001 ■ 2004, acord 
6 luni garanție. Tel. 074J/2M971.
• Mut 8UW 324 Dlesi ifl996, 
0724/306127.
• MMbpara 15D0HC, af 19S 
etoric, alarmă 65DOO km, preț -

• MMMM Focus 1600, model Iulie 2000. Tel 
214404.
• rtM «s* IV TDI Variant 2000, abs,cllmă full- 
itecirtu 4 mag. servo, central, artere, tetlere, 
alarmă volan reglabil adus m noiembrie, preț 
9200eum.TA 0722/779639.
• MMM Transă af 1986. motorină 2500 cmc.

• ««MMMiHcd..Intre 7 șl 16 mii. lei. Nu 
necesMpemfctăBMrW L

• Văndlă 40 D, roșu, af1978, RAR
preț 1950 euro. nego-

• casăă camere decomandate, 2 băl, bucătărie, 
teren 600 mp, ultracentral, complet renovată In 
2004, Deva, str. Eminescu, nr. ăl. Tel. 229229.
• casă 2 camere, curte și grădină bucătărie, 
bale, cămarăanexe, ocupabilă imediat, Deva 
Str. Gri vițel, nr. 31,1 mid. lei, negociabil. Tel. 
217212

• apartament eemfcleaniandA 2 camere, 
oovabil imediat, 2 focuri, apometre, gigacalo- 
rimetra pe scară repartitoare mobilă parchet 
preț 650 milioane lei, Dada bL 18, etaj 2. Tel. 
226092,0722/722112.
• «parte—ț2 camere, ama Fnyțsul. etaj 1, 
decomandat 79 mp, parchet contonzat repar
titoare, balcon închis, nt/mobilat preț 1,100 mid. 
IA TA 0723/251498.
• MM tegteit apartament 2 camere decoman
dat 79 mp, contotbtet parchet balcon închis, 
bloc de cărămidă etaj L SMălMMă preț 1,150 
mid. lei negodablL TA 0723/251498.
• agent epnAnunt 2 camera decomandat 
parter, zona piață contorizA preț 1020mid. tel 
TeLO74ftTO9389.
• oaeMeMA to Deva, Cuza Vodă apartament 
2 camere decomandat suprafață mare, cen
trală termică garaj bun și pentru nnmă cabinet 
medical preț 1,6 mid. lei, negociabil. Tel. 211587, 
0723/560160.

Dallas, atei 1. Deva, 100 mp, t----------------
p^AManță gresie, 2 DA 2 balcoane 

uscătbr, preț SLOÂ 

euro. negociabilTel. 0726/227314,0722/797191.
• IMMM*. 3 camere, cu garaj, maxim 18 
mid. IA sau casă 3 camere, baie, grădină Deva, 
preț 2,5 mid. lei. Tel. 0743/281271.
«apartament 3 camere, decomandA cartier 
Micul Dallas, boxă garaj, centrală termică, 
modemizA la standard european, posibilități 
de mansardare, preț negociabil.’ Tel. 
0722/519009.
• apartament 3 camere, decomandat, etaj 2, 
Str. Minerului, parchet rașchetA apometre, gaz 
contorizA repartitoare, ușă metalică lavabil, 
preț 870 milioane IA negociabil. TA 
0727/179258,0740/029420.
• apartament 3 camere, zona Dacia, în circuit 
bloc de cărămidă preț 690 milioane lei nego
ciabil, și apartament 2 camere, amenaiA 
centrală, termopane, 880 milioane IA Gofriu TA 
0726/227356.
• agent așmrttenteil 3 camere, decomandA st 
100 mp, eta) 2, 2 băi, 2 balcoane, parchA 
centrala termica, flresie, mano, zona Banca 
Transilvania, preț negociabilTeL0742/019418.
• agent epertement, 3 camere, zona Kogăl nf» 
ceanu, centrală termică climă etaj intermedi A 
preț bun. TeL 0745/302200.

• cumpăr apartament, 3 - 4 camere, deco
mandat, zona centrală, cu sau fărăîmbunătățiri, 
Ofer 37.000 euro. Tel. 0745/666447.

• anticamere,anexe, curte,grădină 
■2000 mp - posibilitate racordare la gaz, 
to cernu ta $olmuș, Str. Boholtulul. Preț 
mrormntM ” lei. Relații la tel. 
0723/01758,07881/191774.

• casă 5 camere, renovată recent, pretabllă 
. pentru birouri, societate, st 700 mp. Tel. 215487.

• casă Deva 2 nivela scară interioară 4 camere 
+ living, 2 bă, bucătărie șl 3300 mp teren, totul 
nou, occidental, tel. 07214S5313.
• casă In Călan (orașul vechi). Fără Intermediari. 
Tel. 0744/982701.
• casă în Deva sau schimb cu apartament 2 ■ 3 
u/S/MHă* ** CentRtf P*08 Tel-

• casă mare cu gaz, anexe, cute, grădină de 
1250 mp, pomi, via apă curent, telefon, tn 
comunaOugud ■ Alba Tel 221328.
• casă și grădină în Brănișcț Str. Gării nr. 10. 
Relații Deva tel. 213185.
• casă 2 camere, hol, cămară bucătărie, anexe
gospodărești teren’ Te1,

• casă compusă din 2 corpuri, zonă centrală 
Deva preț Informativ 15 mid. lei Tel. 
0727/633250,0744/633250.

la 8 am

bi arendă 70 ari teren agricol în satul 
Bălata, lunca Mureșului, acces utilaje agricole. 
Informații tel. 21S256,0721/225774.
• teren Intrevăan 6500 mp, la Ieșire din Deva, 
către Slmerla, toate facilitățile, preț negociabil. 
Tel. 0743/011772.
• teren tentei In Șdmuș, la asfalt, st800 mp, 
fs 30 m, gaz, apă curent, preț 6 eurc/mp, neo&- 
ctabil. TeL0721/7OB«.
• vM U parcele tecii a 500 mp, zona 
Căprioara. Rdațill* tel. 211124.
• Mid IM mp teren, zona Deva, bun 
construcție cabană casă facilități curent, 
gaz.Tel. 0726/158889,
• Mid IM mp teren exteavHan, Archia, lângă 
fir de apă împrajmuft, sursă curent fri apropiere, 
13 km de Deva, Ideal casă de vacanță Tel. 
0721/643432.
• «M IM mp teren Intravilan, grădină 20x60 
mp în localitatea Toteștt-Hațeg, Ittgâ scoală 
12000 lei mp, negociabil. Tel71372.

• vănd24.70t 
6000 mp teren 
ambele
Tel. 212272,
• vând iM mp teren, în Orăștle, la DN 7, fc 33 m, 
vizavi de „La bariera”, preț 6 euro/mp. Tel 
216707,0745/548049.
• MadMMiă intravilan, comuna Berthelot, 87 
ari, lângă Primărie, 5 km de Hațeg, lângă șosea. 
Tel. 770687.
• Mid teren intravilan 6b00 mp intersecția 
Almaș - Cozii Informații ia tel. 0745/024316.
• Mid teren Intravflan, toate facilitățile, cablu 
și asfalt, suprafață 510 mp, fS 12 m, preț 6 euro,

Rt tnCnl fiere flaTSOn O. QeCOmisXZffiA
bllatătoi tamflrescu. Tel. 0744/391264

o Ohrum Închiriere garsonieră mobilată zona 
Zamfirescu, preț negociabil. Tel. 0744/093264.
• eteriprwincninereteren, nai em _„jnt 
preț foarte bun, Deva, str. Săntuhalm. Tel. 
0726/436776.
• Mr spre închiriere, In Deva, spațiu comercial 
ultraoeĂraL 30 mp, în prezent amenajat ca sediu 
finmă Tel 0722/330384.

16D00 euro. Tel. 0722/314123.

Turbo Daily, af 2000, oglinzi 
clic de remorcă .radio- 

CftfHi'j f v

arttgrikfhă
52.000 euro, nego-stfeari,

ciabll. TA 0746/606615.
• casă, zonă centrală refăcută instalații noi, 
grădină gard, termopan, suprafață 700 mp. Tel.

canton.

• aoM agent chirie la garsonieră sau aparta
ment 2 camere, mobilat șl utHat Tel. 
0745/302200,0723/251498.
• student caut coleg, Intr-un apartament cu 2 
camere, zonă centrală In spatele magazinului 
Uplă amenajat, curat, mobilat, preț la vedere.

Flat 8 tone, cu macara 5 tone, 
oraț telescopic raoazaoiL neînmatriculat, preț 
negotiate. 0722/772477.

• :50,5tone,carasaa43m, 
școală șoferi.

Tel.
• «MMM «tone, sure de funcționare bună, 
tel. 0743/033434.

• entegâr * ha teren Intravilan la nea, Deva 
sau împrejurimi, plata pe loc. Tel 2CT2

T

USER”

Consiliul de administrație al SC REALCOM SA Petroțani
cu sediul In Petroșani, Str.1 Decembrie 1918 nr.90, jud. Hunedoara, CONVOACĂ, In conformitate cu prevederile 

Legii nr.31/1990 republicată, ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR, tn data de W-03. 

2005. ora 11A».lasediul MMtatttU. In cazul In caro adunarea nu se va putea ține cbn cauza neîndaplinirii cvoru
mului, a doua convocare acte pentru data de 11.03.2005, In același loc și le aceeași oră, cu aceeași ordine de zi. I 

La adunare pot participa acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 25.02.2005.

1 " 1 Ordinea de zi va fi următoarea:

1. Prezentarea spre analiză și aprobare a divizării societății și a întocmirii proiectului de divizare.
Documentele referitoare ia ordinea deal pot fi consultate la sediul sodetății, începând cu data de 02.03.2005, -«Kv 

între orele 12-15. - /

Formularele de procuri speciale pot fi obținute de la sediul sodetății. După completarea șl semnarea procurii Ț 

speciale, 1 exemplar al acesteia se va depune până la data de 04.03.2005.

■5

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA UOTApA PUBLICĂ DESCHISĂ 
MMIZqi* PUBLICĂ DE SERVICII DE CONSULTANȚĂ PENTRU 
UNB ACTTVÎTAp INDEPENDENTE SAU

Mdaera, cu MdU « Den, sti
teL025441704>, 216161. fel

generală a Casei

a A) o

AJ.O.F.M-
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Utilaje, unelv Austria le și 
agricole (40;

• vând Iurtă piele, preț 800.000 lei, și vestă piele, 
bărbați, 500300 lei. Tel. 234076.

romb, mărimea pietrei 24. 
1/835128,0254/216348.
. cabină, stare foarte bună. 

84, preț 90 milioane lei. TeL 733061.

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• detectiv privat, profesionist, adun probe 
tribunal, fond funciar, recuperez animale pier
dute, obiecte sau sume în litigiu; Tel. 
0745/231153,225678.
• etectun transport marfă Deva ■ Timișoara, 
preț negociabil, în funcție de greutate și volum, 
maximum 0,6 tone. Tel. 0740/420521.

• finei de distribuție produse cosmetioe 
profesionale angajează agent vânzări cu 
domiciliul în județul Hunedoara, minimum 
studii medii, permis conducere cat B, auto
turism propriu. CV prin tex 0251/411919, tel. 
0723/614976.

Decese (75)

Moto-velo (41)

a cntofonrur, omp sasuri vechi de mână și 
buzunar, tablouri vechi, pendule podea și perete, 
statuete, fructiere argint candelabre, mobilier 
vechi. Tel. 0745/412725.

• vândă anvelope direct pe jantă, FUrktWbica 
de 195/60, R 15, H 88, preț negociabil. Tel. 
0721/639863.

iectrocasnice (56)

• âmiă do oonmrttamțâ oferă Mwtcfi

Piese, accesorii (42)
• vând 2 discuri de frână ventilate, set plăcuțe 
frână Lucas, semnalizator stânga față, toate noi, 
de Audi 80, butoiaș, preț negociabil. Tel. 
0723/779477.
• vând 2 litri de ulei motor Aral Super Tronic OW 
30, sigilat, sub prețul de magazin. Tel. 
0723/779477.
• vând diferite piese Lada, noi, originale, aripi 
față, uși stânga. Tel. 770687.

a vând tighter Arctic 2401, stare perfectă de 
funcționare, preț negociabil. Tel. 0721/639863.
a vând tfedrt Arctic, ladă frigorifică, mașină de 
spălat cu storcător, mașină de spălat Alba Lux 9, 
sobă Veste nouă,cazan fontă. Tel. 0721/614402. 
a vând ladă frigorifică 4 sertare, în stare de 
funcționare, preț 2 milioane lei. Tel. 219421.
* vând mașină de spălat mică, din plastic, și 

centrifugă pentru rufe, nefolosite. TeL 221894, 
a vândradtate șț electromotor pentru Flat Uno 
Diesel. Tei. 0723/455092,711063.

* dictai trarapofi artă local și interurban 
cu autoutilitară de 32 tone util. Duba este 
prevăzută ți cu «tendere pentru confecții L 600,1 
240, h 230. TH. 229611,0746/953297.

9 tocit till cmmteM șnjjsjeBZă bucâ®r 
specialist, vechime minimum 5 ani. CV-urile 
se depun la restaurantul President clin 
Deva, B-dul 22 Decembrie, nr. 168. până fa 
data de 01.03.2005. RefafH la tet 
0722/238726.

t
Cu inima frântă de durere soția și familia Aduc la 
cunoștință tuturor rudeniilor, prietenilor și 
cunoscuților că

OGNER SIMION

Mobilier și interioare (47)
Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând rmHfc dulap, vitrină, masă, fotolii, preț 
4,5 milioane lei, negociabil. Tel. 229017.
• vând m pat pentru copil, preț 750 000 lei. Tel. 
217689.

Televizo.

• vând tv color cu telecomandă, video Sharp, cu
6 capuri, home cinema + DVD. Tel. 0723/455092, 
711063.

•ttdâM* rwirriitt vinde antene de 
satelit digitale începând cu 65 milioane lei, 
un an garanție, recepționează peste 25 
programe românești și 600 străine, 
montarea și deplasarea incluse In preț. 
Informații 0723/481776 sau 0745ZB40474.

vând vktoocamerâ digitală Samsung HI 8, 
oiță, cu monitor, 2 casete 8 mm, acumulator 

'’'nou, încărcător, cablu, geantă, 9 milioane lei Tel. 
648365,07*6/646253.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• «analr <■*■* abonament Conex Cent TeL 
0723/920314.
• vând sprat foto digital. In cutiftpupn folosit 
cu multe accesorii, producție germană, 43 
milioane lei Tel. 64B365.0745/646S3.
• vând Neâfo 3310, bine întreținut baterie Li ■ 
km, melodii, imagini, licurici, preț 1500.000 lei. 
Tel. 0723/005657.

5)
îmbrăcăminte. încălțăminte 
articole sport (52)

• fad Ntevae populare port pădurenesc, 
pentru ferffeitf^ fete 7 -15 ani vând fin de 
grUML'M 0726/4124®.
a vbMWtert HilHlmn neagră, nouă și montan 
dore, maro. Tel. 770687.
o vând hitaâ lungă din piele, neagră, nouă, 
damă, nr. 46 ți dane damă, maro, nr. 36, preț 
negociabil. Tei. 221666.

j vând lato» de nurcă naturală, noi, import 
't*felia, elegante, mddeme, gen mantou, cloșat, 
\< Jloare maro roșcat si ori grafit mărime 44-50.

Tel. 0741/078785.
a vând ncNe de mireasă, modei deosebit alb 

cu flori bleu, mărimea 40-42, preț 23 milioane lei. 
Tel. 0723/779477.
a vând sddui Head Racing de 130 cu legături 
Salomon, bețe, dăpari San Marco, roșii, nr. 36,1 
milion lei și combinezon pentru schi, nr. 48, 
300.000 lei. Tel. 221656,

• teKtuu qteara definitivă cu laser cu 
lumină Intens pulsată îndepărtare riduri, 
cu toxină botulinică umplere ridun ți buze 
Cu acid hialuronlc Tel. 0742/963008

• locMrta coniwetoil angateaiă contabil, 
studii superioare, concfoeători auto 
distribuție, muncitori, muncitoare necari- 
ficațî, pentru depozit Deva țl vânzătoare 
magazin alimentar. Tel/fax 219300, 
0744/515537.

a adormit în Domnul, la vârsta de 65 de ani. Trupul neîn
suflețit se află depus la domiciliul din Str. 22 Decembrie, 
nr. 178. înmormântarea va avea loc joi, 24 februarie 2005, 
ora 13.

• mărităm mtertntefcâ orice nivel de pregătire, 
in Hunedoara Tel. 748057.
««rasânî fiHrtrtâfcâV - VIII seriozitate, profe- 
stonbm,W00fai/2ore. Deva, tel. tW95«09.

• Mdrtato comerdeM angajează 
vânzătoare pentru magazin alimentar in 
Deva, informații tei. 0254/231000.

• vând Iân de lucemă, sat Brâznic, nr 54, 
comuna llteu tel. 282746.
a vând Iân, otavă și porumb țtiuleti, preț nego
ciabil, Câlan, sat Strei Săcel. nr. % Tel. 730332.
a vând lâH ouătoare hibrid Rosso, vârsta 40 
săptămâni?ouat peste 85%. Tel. 0727/855873.

a vând knmâ furajeră, Chimindia,nr.30.
a vând porumb boabe, 5000 lei/kg, țuici prune 
780.000 litrul șl angajez tractorist Tel. 
0724/523833.

Solicita? i locuri de munca
(73)

• tânăr SI sil, callflcat vânzător, mecanic, 
posesor permis cat B. solicit loc de muncă Tel. 
«1/643432

Oferte toruri de munca (74)

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.

Altele (61)
• aagalat Ivitei animale (vad a cal), -fer 
cazare gratuit TeL 0254/241237,0724/781271.

a rimp fon ■ (lampioane) model Gosser. 
Tel. 213962, după ora 20.
• vândappnMâM mare pentru casă, nou sigilat, 
în garanție 1 an, preț 850.000 lei. Tel. 260416, 
0745/343093.
• vând batoane de diferite forme și culori și arti
ficii tort pentru nunți și alte aniversări. Tel. 
0723/779477.
având cms de buzunar, din aur, Illinois, 
vechime de peste 100 ani, perfectă funcționare, 
700 euro, negociabil TeL 212272,0723/73260.
• vând canide damă Doxa, 150 euro, ți ceas de 
mână Longines, 200 euro, cu aur electroplacate, 
negociabil, perfectă funcționare. Tel. 212272, 
0723/732560.
a vând tMnr panificație, preț 12 milioane lei. 
Tel. 0726/216099.
a vM pânză fibră sticlă subțire 10,0 m x 13 m, 
groasă 10,0 m x 1,0 m, pulbere 103 kg. Tel. 
216347.
a vând sau schimb cu lemn de foc 7 bucăți 
butuci cireș L 030 m, d 20 ■ 30 cnx 1 bucată butuc 
cireș L 23 m, d X • 35 cm. TeL 216347.
• vM SB- cu capital majorat Volvo 244 GL, af 
1977, vt 2006, și una pentru piese, comfitelt, ți 
talon nr. vechi, ladă frigorifică. T«L 072/514402

• angfom pbofefort cu experiență, cu 
autorizație de fabricare a efectelor 
pirotehrtJce.Tei.O726/724125.

• Mârtate cwnerttatt angajează 
vânzătoare pentru magazin alimentar, 
experiență minimum 3 ani. CV-urile se 
depun fa magazinul Konya, din Deva, b-dul 
Decebai, bl. D, parter, până la data de 
01.032005. informații fa tel. 0721/165372.

Grupul austriac de asigurări 

Wienner Stădtteche

Deținătorul locului 1 in Europa Centrală ți de Est 
Caută pentru Societatea de Asigurare 

UNITA

grupul £Z3|
WIENER S5
S1ADTISCHE
UNITA^

z

Cu depozit în Deva, la Intrarea 
dinspre Arad, pe DN7, comercia

lizează o gamă largă de materiale 
pentru construcții, având 

următoarea
OFERTA PftOMOȚlONAiA 

cu TVA tadui fki preț:
-CIMENT ___ __ __ ______ 180.000W/tec

Pierderi (62)

• rfM.. feteai Hunedoara anunță pierderea 
sigiliului cu nunârde control pentru operafoni 
Banc Post 220-034 aparținând gHșeului exterior 
nr.l. Se declară nul.
• pMut ramte asigurări sănătate pe numele 
Irimie Ion Avram. Se declară nul.
• piirduf camei de membru cooperator la 
Cooperativa de Credit Zarandul Brad, pe numele 
Breda Emanuel. Se declară nul.
• pierdut dptomă de calificare în meseria de 
zidar tencuftor pe numele Pruteanu Glworghe. 
Se declară nuli

Licitații (64)

• CNra Adela cheamă în instanță pe SC Isai 
Construct SRL la Judecătoria Deva, pentru data 
de 3.03.2005.

Matrimoniale (69)
■ donm 43/170/70, doresc să cunosc o doamnă 
pentru căsătorie, prefer să fie din Dera. Tel. 
0721/170245.
• donm Bâ/lM/âS, serios, tandru, familist 
convins, antfalcool, caut doamnă prezentabilă 
40 ■ 50 ani. din Deva, pentru prietenie - căsătorie. 
Tel. 231457.
• tânlr 32 ani, zodia Pești, doresc să cunosc 
doamnă cu vârstă apropiată pentru prietenie de 
lungă durată posibil căsătorie. Rog seriozitate. 
Tel. 0743/864467.

Prestări servicii (72)

• execut moUfier la uumandă din pal mela- 
minat birouri, bucătării. Vând accesorii mobilier. 
Tel. 213459.

Anunțurile de 
mică publicitate 
pentru Cuvântul 
biber se pot 
depune în cutiile 
speciale instalate 
la următoarele 
puncte de difuzare 
a presei din 
municipiul Deva:

1. chioșcul de 
ziare de lângă 
Comtim;
2. chioșcul de 
ziare din stația de 
autobuz Orizont- 
Micro 15;
3. chioșcul de 
ziare de lângă 
Galeriile de Artă 
Forma;
4. chioșcul de 
ziare de lângă 
Alimentara 
Dacia;
5. chioșcul de 
ziare intersecția

-B-

-VAR __ 80.000lrtl/sac
-PLACI AZBOCIMENT 140.000fei/buc.
■PLACI AQUALINE.. ....................  2S5.000tei/buc.
■OȚEL BETON (H6; F18; F11O) /-■ aLOOOlrt/kg
4@ftRAMmA.MMA J____ 7.000W/bwc-
-VESTE REFLECTORIZANTE 250.000W/buc.

Tel. 0788/462036, 219127.

EVIDENTIAZĂ-TE!
r

INSPECTORI DE ASIGURARE 
(Deva, Hațeg, Brad, Orâștie, Petroșani) 

Responsabilitate principală 

coordonarea activității de vânzări la nivel local

experiență în vânzări asigurări »

studii medii sau superioare ,

‘existența unui portofoliu de asigurări constituie Un avantaj

Se oferă pachet salariat atractiv și posibilități de dezvoltare 
profesională 

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV ți o 
scrisoare de intenție până la 01.03.2005 la fax 0234-225945 sau 

e-mafl: c.decean@unita.ro

* parte a unei corporații internaționale mass-media care deține
NNlUTIIi P02^ de lider in publicarea de ziare ți servicii Internet in 

ARhIIi vestul Austriei, In irârd-estul Ungariei cât ți în județele Bihor, 
»®nr Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara ți Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei În 
Deva, Hunedoara, Orâștie, Brad, Simeria

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

Cerințe:

• program de lucru între orele 6,00 -10,00;
• seriozitate;
• dinamism;
• abilități de comunicare.
Oferim:

• salariu fix + comision;
• atmosferă de lucru deschisă alături de afectiv
tânăr;
• un loc de muncă modern și sigur;
• echipament.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa: Redacția ziarului Cuvântul liber, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 211275.
Persoană de contact:
Sorina Sârmai, tel. 0788/275878, 
e-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

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

• chioșcul de ziare de lângâ 
Comtim;
• chioșcul de nare din statla 
de autobuz Orizont- Micro ÎS;
• chioșcul de tiare de lângă 
Galeriile de Arts Forma,
• chioșcul da ziare de tân«A 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare Intersecția 

j Zamfirescu B-dul Decebai

cuvw
Anunțuri* m preiau iHnlc, intre orete 8 ți IA la sediul redacției șl se vor publica in pagina rte 
mică pubHdtata a cotidianului noetru. Redacția nu fol asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțuri lor de mică peWicItate.

mailto:4@ftRAMmA.MMA
mailto:c.decean@unita.ro
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro


Andrew și

Cel puțin 270 de morți la seism

de Casa Albă.

O amenințare pen

Jewelry.

■ Gripa aviară repre
zintă un real pericol 
din cauza unei posibile 
mutații genetice

■ Puternicul cutremur 
de pământ a avut loc 
ieri dimineața, în sud- 
estul Iranului

Washington (MF) - Gripa 
aviară, care decimează cres
cătoriile de păsări din Asia, 
.reprezintă o amenințare foar
te serioasă pentru întreaga 
lume, întrucât o probabilă mo
dificare genetică a virusului 
ar putea infecta și ucide mili
oane de persoane.

„Este o amenințare foarte 
serioasă”, a declarat Julie Ger- 
berding, directoarea centrelor 
federale pentru Controlul și 
Prevenirea Maladiilor (CDC), 
tntr-o intervenție susținută la 
adunarea Asociației pentru 
Promovarea Științei (AAAS). 
în total, în Asia au decedat 37

Paris (MF) - Blocuri de 
gheață care ar putea repre
zenta vestigiile unei mări 
înghețate au fost descoperite 
de sonda europeană Mars Ex
press la suprafața Planetei 
Roșii, în apropiere de ecuator;

înregistrându-se din
tre cazuri, a precizat Get her
ding. .

Autoritățile medicale din 
întreaga lume și-au exprimat 
în ultimele săptămâni îngri
jorarea în acest sens. Gerber-

900 de kilometri pe B00 și o 
adâncime de 45 de metri.

Imaginile furnizate de ca
mera stereoscopică de înaltă 
rezoluție a lui Marș Express 
pun în evidență structuri care 
seamănă celor descoperite la 
polii lui Marte. Acestea ar îî 
protejate de un strat te cenu
șă vulcanică de doar câțiva 
centimetri, ceea ce explică de 
ce nu se topesc, potrivit cer
cetătorilor.

Fusta mini, cea mai 
populară Inovație

Londra (MF) - Fusta 
mini a fost votată drept 
cea mai populară inova
ție a modei din toate tim
purile, intr-un sondaj re
alizat In Marea Britanie.

"Creată de designerul 
francez Andre Courre- 
ges și popularizată de 
Mary Quant, fusta mini 
a fost un simbol al ani
lor '60, care însă a rezis
tat trecerii timpului. Pe 
locul al doilea s-au aflat 
blugii, urmați de rochia 
neagră scurtă.

teodora
Născută în zodia 
Vărsător, e pasionată 
de muzică, snooker 
și este atrasă de per
soanele vesele.

(Foto: Traian M»oi/

Premiatede scenariști : }
Los Angeles (MF) - „Eternal Su in 

cu Jim Carrey și Kate Winslet In^rblurile 
principale, a obținut premiul pentru ,cel' 
mai bun scenariu original din partea Aso
ciației Americane a Scenariștilor de Film 
și Televiziune (WGA). „Sideways” a.obținut 
premiul pentru cea mai bună adaptor» i

• Căsătorie cu public. Referitor la țâsăW-
ria prințului Charles, expertul juridic Stepnen 
Cretney a afirmat că legea căsătoriilor civile 
stipulează că „accesul publicului trebuiesă ■' 
fie liber la orice ceremonie de .căsătorie ©f» ■ 
ciată în spațiile autorizate". j

*■'?- '■ ■

• Accident aviatic. Un avion al poliției te- ț

doneziene s-a prăbușit în Irianul deVețt (Ins-, 
donezia) ieri, accidentul soldându-se cu, 15 
morți. . .

La șase ani au 
telefon mobil

Hang Kong (MF) - Un stu
diu apărut marți confirmă ob
sesia locuitorilor din Hong 
Kong pentru telefoane mobile, 
accesorii ale vieții moderne 
cu care sunt dotați până și 
copii cu vârsta de șase ani.

Aproape 70% din cele 613 
familii chestionate de cotidi
anul Ming Pao Daily News au 
declarat că odraslele lor cu 
vârsta sub 18 ani posedă un 
telefon mobil. Un sfert dintre 
copiii care au telefon mobil 
nu au împlinit 13 ani, iar 5% 
au mai puțin de șase ani.

O adolescentă a mărturisit 
că părinții i-au cumpărat tele
fon mobil de Ia cinci ani.

Simboluri gastronomice
Bruxelles (MF) - George W. Bush *tâ 

cat „french fries”, iar Jacques Ohlrao- a 
băut vin californian luni seara, Ia Bru
xelles, la un dineu de lucru al cărat serSti 
ilustrează detensionarea relației .durere cele 
două țări pe tema războiului, din Irak'- ..

La reședința ambasadorului american 
din Belgia, cei doi șefi de stat au’mâncat 
risotto cu homar și sos de trufă, urmat da 
un file de vițel cu sos bordelaise cu-garai?

A identificat vestigiile unei mări înghețate
■ Sonda Mars Depress 
a descoperit-o pe Pla
neta Roșie, în apropie
re de ecuator

KaSflmHlH tuian
Srinagar (MF) - Ava

lanșele care s-au produs 
la sfârșitul săptămânii 
trecute, în Kashmirul 
indian, au ucis 139 de 
persoane, în timp ce su
te de oameni sunt în con
tinuare dați dispăruți, 
potrivit unui nou bilanț 
comunicat ieri de poliție.

în total, în ultimele 
două săptămâni de zile, 
circa 167 de persoane, 
între care 19 «Hh 
soldați, au 
murit în 
Kashmirul B|||I||k 
indian din 
cauza în 
temperikai 
lor.


