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Titluri blocate

Deva - Cristian Vladu, pre
fectul județului și-a pierdut 
răbdarea cu directorii insti
tuțiilor deconceritrate cărora 
nu cu mult timp in urmă le- 
a cerut să demisioneze din

■ Prehcud jadeluiyi 
vrea să facă ordine în 
primării și instituțiile 
deconcentrate.

• Soluție. Privatizarea Electrocentrale Min
tia $i Paroșe ni este unica soluție pentru scă
derea prețul» gigacaloriei. „Cea mai bună 
soluție ești fuziunea dintre Calor și Mintia", 
spune prefectul Vladu. „Soluția este privati
zarea, dar Calor treouie să ne plătească 
datoria de 200 de miliarde de lei", declară 
Victor Vaida, directorul Electrocentrale 
Mintia. (I.J.)

cu directorii"

ce. Aceasta pentru că media 
salariilor la nivel județean 
este destul de scăzută cu 
tendințe spre nivelul salariu
lui minim pe economie. Anul 
trecut, spre exemplu, după 
regularizarea veniturilor 
globale obținute de către 
hunedorenl, am avut 20 de 
miliarde de Iei diferențe de 
impozit de încasat și alte 60 
de miliarde de lei de restitu
it. Așadar, în 2004 media im
pozitului pe venit a fost unde
va la 2Q%”, a declarat Vasile 
Rusan, directorul Direcției 
Generale a Finanțelor Publice

Comparativ cu anul 2003. numSrul de locuințe terminate din 
județul norttu a scârut. Singura creștere s-a înregistrat la 
numărul locuințelor aflateln curs de execuție.

. Se așteaptă demisii din 
partea inspectorului generai 
adjunct al Inspectoratului 
Școlar, Gheorghe Toma; di
rectorilor de la Direcția Sani
tar Veterinară, Mihail Ru- 
deanu, și Georgeta Barabaș, 
de la Agenția de Protecția 
Mediului,, „care au devenit cei 
mai mari scriitori către Par
lament”, a lui Marin Ștefan, 
directorul Oficiului de Cadas
tru, Octavian Rudeanu, direc
torul Direcției pentru Cul
tură.

Datoriile mineritului hunedorean
Deva (C.P.) - Valoarea datoriilor bugetare 

ale CNH Petroșani și Minvest Deva totalizea
ză circa 12 mii de mid. de lei. „Sunt datorii 
istorice, ce vor fi Înghețate, iar companiile 
vor fi scutite de plata lor, dacă iși vor achi
ta la zi toate debitele până in anul 2007. Anul 
trecut și CNH și Minvest și-au achitat impo
zitele, adică 700 de miliarde de lei”, a decla
rat Vasile Rusan, directorul DGEP.

„Nu mai d
■ începând de ieri, 
prefectul refuză dia
logul cu cei cărora le-a 
cerut demisia.

penale
că, trecând succesiv unele te
renuri prin mai multe socie- 

r țăți comerciale pentru a 
I diminua chiriile sau rede- 

vențele, a trucat licitații etc. 
Sperăm să-și dea demisia”.

La fel s-a exprimat prefectul 
și despre Micu Șerban, secre
tarul Primăriei Rlu de Mori 
care este cercetat „în două 
dosare penale pentru luare de 
mită, fals și uz de fals”. -

Cota unică la hunedoreni
Deva (C.P.) - Introducerea 

cotei unice de impozitare în 
acest an a obligat actualul 
executives opereze o rectifi
care bugetară, dat fiind faptul 
că nivelul veniturilor esti
mate în vechiul buget s-a di
minuat considerabil. Dacă la 
nivel global există influențe 
ce nu pot fi neglijate, Ia ni
velul județului Hunedoara im
pactul este relativ redus. „Am 
făcut o estimare, pentru județ 
și dintr-o analiză, ce-i drept 
nu foarte aprofundată, am 
ajuns Ia concluzia că nu vor 
fi inflnmto semnificative ca
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• Despăgubiri. Camera inferioară a Parla
mentului ceh a adoptat un proiect de lege 
care prevede acordarea de despăgubiri pen
tru victimele ocupației sovietice a fostei Ce
hoslovacii, în perioada 1968 - 1991., Con
form textului, care mai trebuie aprobat și de 
Senat, victimele vor primi între 1.000 și 
5.000 de euro.

•Vinovați. Doi militari britanici au fost de
clarați vinovați, în Germania, de comiterea 
de abuzuri împotriva unor deținuți irakieni. 
Militarii făceau parte din batalionul I al Regi
mentului Pușcașilor RegaH și au fost învinuiți 
de aplicarea de rele tratamente prizonierilor 
de la Camp Bread Basket, în Basra.

Semnături contra lui Băsescu
■ PSD vrea inițierea 
unei Comisii de anche
tă privind situația loca- 
tivă a șefului statului

București (MF) - Un grup 
de 111 deputați PSD și 35 de 
deputați PRM aii semnat pen
tru inițierea unei Comisii de 
anchetă privind situația loca- 
tivă a șefului statului, pentru 
a lămuri toate aspectele sem-

A’:

nalate de presă și care aduc 
atingere imaginii instituției 
prezidențiale, a anunțat, ieri, 
deputatul PSD Eugen Nicoli- 
cea.Eugen Nicolicea a spus că 
președintelui țării i-a fost alo
cată, cu sprijinul Guvernului 
Tăriceanj Zila Lac 3, care es
te o vilă de protocol, destinată 
oaspeților străini, și care este 
„cu mult peste cele date” ce
lorlalți președinți. El a spus 
că vila in care a locuit Emil

Constantinescu și ta care au 
fost băgate miliarde de lei es
te liberă, iar SPP a putut 
asigura protecția președin
telui ta acea zonă.

Deputatul PSD a fost ches
tionat daca este de acord și cu 
anchetarea situației locative 
a lui Adrian Năstase, care a 
făcut, la un moment dat, o- 
biectul unor articole ta presă 
și dacă președintele Camerei 
Deputațflor a semnat pentru

inițierea comisiei de anchetă. 
El a. precizat că președintele 
Camerei a semnat, arătând că 
ta cazul acestuia „nu a exis
tat nici o sesizare și nici o 
modificare a situației locati
ve, care să stea sub umbra 
îndoielii”.

Pentru susținerea solicită
rii privind înființarea unei 
comisii de anchetă sunt nece
sare semnăturile unei treimi 
din cei 332 de deputați.

Ooral acuză Turda
Nicosia (MF) - Autori

tățile, Republicii Cipru, 
recunoscută pe plan in
ternațional, au acuzat 
responsabilii de la An
kara, miercuri, că au 
mobilizat tancuri supli
mentare in nordul insu
lei, in pofida declarații
lor ta favoarea reconci
lierii între cele două 
părți ale regiunii diviza
te.

Mashadov 

propune pacea 
cu Rusia

Moscova (MF) - Lide
rul separatist cecen As
lan Mashadov a decla
rat, miercuri, că mișca
rea rebelă pe care o con
duce propune pacea cu 
Rusia, dar este pregătită

Ahmad Qorei 
(Foto: EPA)

și de război.
„Am propus Rusiei ? 

pâcea și o propunett [h 
că o dată, m că o
ofertă de pace este ges
tul celor puternici”, a
precizat Wachaaov ln- 
tr-un comunicat dat pu- 
blicitățli la împlinirea a 
61 de ani de la 
deportarea ceti
nilor șl a tagu- 
șilorji asrvi 
de secu
ritate ate 
reg— 
stalfrBSt.

De la stânga la dreapta: președintele SUA, George W. Bush, omologul său slovac, Ivan Gasparovlc, 
și cel rus, Vladimir Putin (Foto: epaj

Atac în Kashmir
Srinagar (MF) - Doi polițiști 

și un civil au fost uciși, ieri, 
tatr-un atac lansat de un grup 
de militanți islamiști împotri
va sediului administrației re- 
gionale din Srinagar, ta Kash- 
mîrul indian, iar cete 250 de 
persoane blocate, timp de do
uă ore, în clădire au fost eva
cuate.

Atacul a vizat complexul 
fortificat situat în capitala 
Kashmirului Indian unde se 
aflau numeroși funcționari, 
în momentul atentatului, în 
clădire se aflau aproximativ 
250 de civili. .

Civilii blocați timp d jouă 
ore în clădire au fost evacuați 
la bordul unor vehici 'Un
date cu care forțele di ev
tete au pătruns ta integer.'

Atacul a fost revendicat 
prin telefon de gruparea teta- 
mistă separatistă Al Mt suri 
an. Regiunea Kashmir.dispu- 

India și Pakistan, este 
insurecții separa-

0 nouă 
formulă
Ramallah (MF) - Noul 
Guvern palestinian, 
prezentat ieri în fața 
Parlamentului, este 
format din 24 de 
miniștri, dintre care 
15 noi. Doar doi 
membri ai Consiliului 
Legislativ Palestinian 
(CPL) fac parte din 
noui Cabinet: pre
mier^ în exercițiu, 
Ahmad Qorei, și 
ministrul de Externe 
în exercițiu, Nabll 

y;Cto«ath Conducerea 

Fatah, principala ț
mișcare palestiniană, i
a aprobat, miercuri i
seară, componența i '
noului Guvern, con- ( L
dus de Qorei. Guven- i
nul va fi mențîntft l
până la alegerile le- i
gislative palestiniene l
din iulie, Qorei a fost i
constrâns să '■
remanieze Cabinetul i
după ce CPL a 
refuzat, luni, să :
aprobe componența ț
sa inițială. :

4

New York (MF) - Autoritățile din New
York au încheiat procesul de identificare 
a resturilor umane aparținând persoanelor 

decedate ta urma 
prăbușirii tur
nurilor complexu
lui World Trade 
Center, la 11 sep
tembrie 2001.

Rudele persoa
nelor dispărute 
vor fi anunțate 
prin poștă sau 
telefonic că pro
cedurile de iden
tificare s-au în
cheiat. Circa 40 la 
șută dintre fami

lii nu au primit corpurile neînsuflețite ale 
celor dispăruți.

Cu toate acestea, dacă noile tehnologii de
< testare pe baza ADN-ului vor înregistra 

progrese, procesul de identificare ar putea 
fi reluat

Dintre cele 2.749 de persoane despre care
1 se crede că au murit la World Trade Cen

ter, au fost identificate doar resturile a
1 1.585 de persoane, adină a 58 la sută dintre
< victime.
] Bilanțul victimelor nu-i include pe cei 
c zece teroriști kamikaze care au prăbușit 
c cele două avioane de pasageri ta turnurile 
c gemene. Două dintre cadavrele acestora nu 
a au fost identificate.
-J .
f*■ -.
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Ultimul sum nit al ti meului lui Bush
■ în a patra zi a tur
neului in Europa, Geor
ge W, Bush s-a întâlnit 
cu Vladimir Putin

Bratislava (MF) i Președin- 
tele George W. Bush s-a întâl
nit feri, la Bratislava, cu omo
logul său Vladimir Putin, 
pentru un delicat summit a- 
jiericar o-rus care încheie 
turneul european de patru 
zile al șeftilui Casei Albe, des
tinat să marcheze reconcilie
rea cu Uniunea Europeană.

Președintele american a so
sit, miercuri seara, împreună 
cu soția sa, Laura, în capita
la slovacă.

Marți seara, la Bruxelles,

pentru a doua oară ta decurs 
de două zile, președintele a- 
merican a subliniat că inten
ționează să-i reamintească 
omologului său rus principii
le fundamentale ale democra
ției - stated de drept, respecta
rea ,drepturilor omului și a 
libertății presei.'

Vladimir Putin i-a dat deja 
o replică, afirmând că „se 
opune abordării unei astfel de 
problematici” în timpul sum- 
mituiui.

George W. Bush a sublini
at,totuși, înaintea summitu- 

- lui, CA are „relații personale 
foaS» bune” cu Vladimir Pu
tin, care; la rândul său, a dat 
asigurări că îl consideră pe 
președintele american „prie

tenul, său”.
Acord ruso-american

Rusia și SUA au semnat 
ieri, la Bratislava, un acord 
privind controlul rachetelor 
portabile sol-aer.

Acordul a fost semnat de- 
șecretarul de Stat american, 
Condoleezza Rice, și de min
istrul rus al Apărării, Serghei 
Ivanov, prezenți în capitala 
Slovaciei, cu ocazia summit- 
ului Bush-Putin.

Rachetele sol-aer portabile, 
care pot fi folosite de indivizi, 
constituie o amenințare gravă 
la adresa avioanelor și eli- 
copterelor fiind utilizate în 
repetate rânduri; în ultimii 
ani, de organizațiile teroriste. Polițiști indieni (Foto: EPA)

intr-un atentat sinucigaș

mBoC Un atentat cu mașină-capcană; comis ieri, Ia 
Iskandariyah, la sud de Bagdad, s-a soldat cu moartea a 
doi polițiști și a unei fetițe, și cu rănirea altor opt per
soane, dintre care cinci polițiști și trei civili. (Foto: epa)

Serie de atacuri în Irak

■£
|T

Tikrit (MF) - Un atentat 
sinucigaș eu mașină-capcană 
a fost comis, ieri dimineață, 
în fața Cartierului General al 
poliției din Tikrit și s-a sol
dat cu zece morți și 22 de 
răniți, a anunțat o sursă din 
poliție.

Explozia ș-a produs ta jurul 
orei locale 09.45 și a avariat

clădirea poliției și opt mașini, 
potrivit sursei citate.

„A fost un atentat sinucigaș 
cu mașină-capcană. Un bărbat 
care a zis că este polițist s-a 
prezentat la intrare și a prim
it acces ta curtea imobilului. 
Iar acolo a detonat bomba”, 
a subliniat responsabilul 
menționat.

■ 13 oameni au fost 
uciși în mai multe aten
tate ce au avut loc în 
jurul Bagdadului

Kirkuk (MF) - Un număr de 
treisprezece persoane, dintre 
care cinci membri ai forțelor 
de securitate au fost uciși, 
miercuri, într-o serie de ata
curi cornișe la nord de Bag
dad.

O mașină-capcană a explo
dat la trecerea unui convoi a- 
merican, ta sudul Bagdadului. 
Atentatul s-a soldat că răni
rea a doi civili.

Doi kurzi au fost uciși la 
domiciliul lor, în Kirkuk.

Doi irakieni și-au pierdut 
viața-și un altul a fost rănit 
pe drumul dintre Hawija și 
Debbes.

în apropiere de localitatea 
al-Hajaj au fost descoperite 
cadavrele unui soldat irakian 
și a unui civil.
Cu obuze de mortieră

în regiunea Dhuluiya, un 
soldat irakien a fost ucis și 
un altul rănit tatr-un atac cu 
obuze de mortieră lansat 
împotriva taberei lor.

Alți doi militari au fost u- 
ciși cu obuze de mortieră ta 
apropiere de Tarmiya.

Un atac îndreptat împotri-
va a doi irakieni angajați de 
armată pentru construirea u- 
nor clădiri s-a soldat cu moar
tea unuia dintre ei și rănirea 
celuilalt, în regiunea Suley
man Beik.

La Mosul, doi civili au fost 
uciși și alți 14 răniți în ex
plozia unei mașini.
Responsabili împușcați

Un responsabil local al par
tidului Dawa a fost împușcat, 
marți, de persoane înarmate 
în centrul localității Muqda- 
diyah.

Marți, la Bagdad, un căpi
tan de poliție a fost asasinat 
pe strada Haifa, iar un civil a 
fost rănit de explozia unei 
bombe.

Miercuri, pe autostrada 
dintre Bagdad și Mosul, a fost 
descoperit corpul plin de 
gloanțe al unui polițist ira
kian.

Un alt cadavru, cel al unui 
cetățean sudanez angajat ca 
traducăto deforțele ameri
cane, a fost f alt la Tal al-Aaj. 
la sud de Samarra.
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• Grevă. Pentru a patra zi consecutiv, a fost 
rândul sindicatelor CSDR să picheteze Prefec
tura Hunedoara. Cei peste 100 de sindicaliști 
prezenți consideră că noul Cod al Muncii 
este „nesănătos" și r.u vor sub nici o formă 
schimbarea acestuia. „Suntem suficient de 
mulți să paralizăm activitatea județului, dacă 
este nevoie", a declarat Marius Vintilă, 
președintele CSDR Hunedoara. (IJ.)

teul tare atacă exportatorii
■ întărirea leului 
creează mari dezechili
bre financiare exporta
torilor hunedoreni.

Tibebiu Stroia
• Garaje în flăcări. Joi dimineața, în jurul 
orei 3.00, pe Str. Abatorului, pe malul râului 
Jiu, două (lin cinci garaje au fost cuprinse de 
flăcări. Garajele aparțineau lui Adrian G. și 
Gherghiță R, ambii din Vulcan. în ambele se 
aflau autoturisme. Atât mașinile cât și gara
jele au ars în totalitate, prejudiciul fiind esti
mat la 250 milioane de lei; (V.N.)

. ,, <-■____■- - Elicopterul închid-
--------------------- — —at de societatea 
Aviația Utilitară 2000 SRL Petroșani de la fir
ma Moldaeroservice Bălți, s-a zdrobit de sol 
în dreptul localității gorjene Polatiștea. Acci
dentul aviatic soldat cu doi morți și doi răniți 
este cercetat de o echipă mixtă de specialiști.
- Un copil de nouă ani din localitatea Chitid, 
comuna Boșorod, s-a sinucis din cauza trata
mentului la care era supus de proprii părinți.

- Prefectul Cristian 
Vladu promite 

închisoare păntru ilegalitățile privind acor
darea titlurilor de proprietate.
- Echipa de handbal Cetate Deva a învins cu 
36-18 echipa U.Timișoara.

_ NguI director 
n»m, zi Teuruane------ interimar al DADR

Hunedoara este Călin Marian.
■ O tumoare de 18 kilograme a fost extrasă 
din abdomenul unei femei de 69 de arti din 
Petroșani.
- Cele patru mari sindicate au ieșit în stradă 
pentru a protesta împotriva modificărilor 
Codului Muncii.

sâmbătă, ÎS februarie

Deva - Cel mai afectat 
domeniu este cel al industriei 
lemnului care, anul tiecut, a 
înregistrat o cifră de afaceri 
rezultată din exporturi de cir
ca 18 milioane de euro. 
Scăderea continuă a cursului 
euro, a făcut ca exportatorii 
să înregistreze pierderi 
masive. Există societăți co
merciale hunedorene a căror 
pierderi s-au ridicat, lunatre- 
cută la circa 10 miliarde de 
lei, datorită feendului descen
dent înregistrat de moneda 
europeană. Mecanismul prin 
care o firmă axată pe export 
pierde prin scăderea cursului 
de referință a unei valute este 
relativ simplu.

„Am Încheiat contracte la 
export cu societăți comerciale 
din Asia și din țările arabe', 
spune Augustin Faur, admin
istratorul unei firme de 
export-import. Conformcon- 
tractului marfa e livrată la un- 
preț prestabilit In euro Daeă 
pe perioada cât lucrez pentru 
a onora comanda, euro șe

~ Spumă și Bibanu marți, M februarie—rămân în |resț chjar 
dacă avocații apărării au cerut etiberafea din' 
lipsă de probe reale.
- LlderjtO^ef cfih județ ati stabilit modut ' 
cum vot fi împărțite posturile de conducere 
din cadrul direcțiilor descentralizate.

miercuri. 11 februarie I ~ Car«'afta Pro' 
movare a programu

lui SAPARD s-a bucurat de un interes 
deosebit.
- întâlnite de lucru la DADR pentru pregătirea 
campaniei de primăvară.
- Miron Cozma va fi judecat la Craiova.

- Prefectul ,kuzî că 
eliberarea titlurilor

de proprietate a fost blocată din cauza 
incompetenței funcționarilor publici și a 
intereselor personale ale responsabililor 
Ocoalelor Silvice.

job februarie

Ca â lai Stârcea
Deva (I.J.) - „Vă dau cuvân

tul meu că 11 voi suna pe mi
nister Flutur și voi cere 
captdfui Corneliu Stârcea, 
directorul JTRSV Timișoara, 
de care aparține și județul 
nostru”, a declarat Cristian 
Viata. Afirmația prefectului 
de Hunedoara a fost făcută ca 
urmare a faptului că au fost 
respinse de la acordarea titlu
lui de proprietate numeroase 
cereri din interese personale 
ale directorului Sbârcea. 
Potrivit prefectului, direc
torul are numeroase firme 
particulare care au de 
câștigat de pe urma poziției 
la fondat cinegetic.

Exportatorii de produse din lemn loviți de întărirea leului.

depreciază eu lucrez degeaba 
și înregistrez pierderi con
siderabile”, susține Augustin

Deprecierea euro a fost ulti
ma lovitură dată exportato
rilor din domeniul prelucrării 
lemnului, afirmă Cristian 
Iorgovan, administrator. 
„Asta după majorarea prețu
rilor la lemn și creșterea 
prețurilor la utilități, reflec
ta® în prețul de cost al pro- 
au ului finit. Iar prețul a fost 
unto dintre argumentele forte 
a intrării noAstre pe piețele 
lumii. Și aceste lucruri s-au 
întâmplat într-un moment

Elicopterul prăbușit, adus în Petroșani
toare la accident. Prefectul 
a explicat că o echipă de 
descarcetoite â pompierilor 
militari a „decupat” o 
parte din elicopter, bucățile 
rezultate fiind aduse la 
baza muntelui cu Autorul 
jandarmilor. Un alt eli
copter a transportat în 
Petroșani motoarele apa
ratului de zbor. în paralel 
cu ancheta comisiei de la 
Autoritatea Aeronautică 
Civilă, firma proprietară a 
elicopterului, Moldaero Ser
vice Bălți efectuează o cerc 
etare proprie referitoare la 
cauzele accidentului

Petroșani (M.S.) - Res
turile elicopterului care s- 
â prăbușit tn 'Parâng au 
■ fost aduse

to Petro
șani, după 
ce o echipă 
de desear- 
cerare a 

Cristian Vladu tăiat apara
tul de zbor 

în mai multe bucăți, a 
declarat prefectul Cristian 
Vladu. Comisia care 
desfășoară ancheta feri 
toare la cauzele prăbușirii 
elicopterului nu a emis o 
concluzie oficială referi- 

total nepotrivit. Este anul în 
care, producătorii chinezi 
forțează intrarea pe piața UE 
și a țărilor arabe. De aceea, 
nu știu în ce măsură, noi, 
vom putea face față acestei 
concurențe”, susține Cristian.

Nici piața internă nu e 
o soluție

Nici pe piața internă 
lucrurile nu stau mai bine. 
Creșterea prețurilor la mobili
er cu circa 20%, determinată 
de majorările prețurilor Ia 
utilități și intrarea pe piață 
a polonezilor și italienilor au

(Foto: arhivă)

dus la scăderea vânzărilor. în 
aceste condiții oamenii de 
afaceri din industria lemnu
lui au cerut BNR să intervină 
pe piața valutară pentru a 
stopa deprecierea euro. Cu 
toate acestea Mugur Isărescu, 
guvernatorul BNR le-a expli
cat acestora că, nici o bancă 
națională nu intervine pentru 
a opri creșterea monedei 
naționale Exportatorii vor fi 
nevoiți să găsească alte 
metode de eficientizare a afa
cerii. Cea mai la-ndemână 
rămâne reducerea de perso
nal sau falimentul.

La lucru în 
străinătate

Deva (C.P.) - Hunedorenii 
care obțin.centeacte de lucru 
to străinătate prin inter
mediul firmelor private de 
recrutare a forței de muncă 
pot verifica corectitudinea 
acestora. Pentru a vedea dacă 
firma funcționează legal ea 
trebuie să fie înregistrată la 
Inspectoratele Teritoriale de 
Muncă. Așadar, cei care ape
lează la firmele de plasare se 
pot adresa ITM-ului din 
județul de unde este firma și 
tot de aici pot afla dacă au 
existat sesizări legate de 
modul în care aceasta și-a 
desfășurat activitatea.

Orăștie: Muzeul de 
Etnografie șl Artă Popu
lară

Deva; Expoziție perma
nentă a Secției de 
Științele Naturii. 
Deschisă sâmbăta și 
duminica între orele 9 - 
17._____ L_______________

BraC; Muzeul Aurului 

Sarmizegetusa: Muzeul 
de Arheologie 

Petroșani: Muzeul 
Mineritului

Deus Galeriile „Forma". 
Expoziție de artă Iar 
tlcă semnată de Grupul 
„Noimei", format din 
absolvenți ai Univer
sității de Artă 
Timișoara.

Hunedoara: Galeria de 
Artă. Expoziție de artă 
vestimentară aparținând 
elevilor de la Liceul de 
Muzică șl Arte Plastice 
„S. Toduță" Deva

Bibiriecile sunt de 
chlse șl sâmbăta intre 
orele 9 - 13.

Librăria ‘Ovid Densu- 
sianu' Deva, b-dul Dece- 
bal (vizavi de Lldo)
- "Micul Prinț" de Antoine 
de Saint Exupery. Editura. 
“Rao". Preț 159.000 de 
lei. Micul univers al 
Prințului nu mai are nici 
un sens. Floarea lui,
capricioasă, câteodată 
orgolioasă, stă să moară. 
Micul Prinț pleacă Intr-o 
călătorie pentru ași sal- 
va trandafirul și află c.5 
floarea lui este unică pe 
lume și că trebuie să 
învețe să o iubească. 0 
poveste fascinantă pen-
tru copii, o parabolă a 
vieții, a iubirii și a morții 
pentru adulți.

- "Cele cinci 
limbaje ale 
iubirii" de 
Chapman 
Gary.
Apărută la 
Editura

“Curtea Veche - Diverta". 
Preț 180.000 de lei. Sunt 
5 limbaje de bază ale 
iubirii. Pot exista însă 
nenumărate dialecte.
Diversitatea modalităților 
de exprimare a iubirii e 
nelimitată cân i ai magi- 
națle. Important e ca tu 
șl partenerul să vorbiți 
același limbaj.

Magazinul Cip - Audio - 
Video - Clip, et.l, Deva, 
Magazinul “Diverta" Ulpia 
Shopping Center, et. I,

Deva, deschis sâmbăts 
între ore*». 9 - 19 și 
duminica între orele 10 - 
14.

“Bânik și 
puterea". 
Videocllpuri 
muzicale ale 
lui Nicu 
Pai.-.ru.

Unele piese sunt inter
pretate în duet cu Inter
pretaStanai_lzbașa(foto) 
- “Garfield - The Movie". 
Un film gustat chiar și de 
cei în vârstă cărora le 
plac comediile și 
desenele animate. Filmul 

este dedicat 
motanului 
grăsan

Id (a 

cărui voce aparține Iul Bill 
Murray) care. își petrece 
tot . timpul: . dormind 
mâncând lasagna, uitân- 
du-se la televizor ș> 
făcând glume deștepte. 
Totul este perfect până 
când stăpânul său se 
îndrăgostește de o 
femeie ce este medic ve
terinar și cei doi adoptă 
un cățeluș. Urmează o 
aventură picantă în care 
eroul principal este 
Garfield.

Domc Cinema „Patria*.
Cinema „Patria". Perioa
da 25 februarie - 3 
martie 2005.

■ “Oamenii focului’ - 
Regizorul acestui film 
de acți ine-d amă este 
Jay Russel. Pelicula sur
prinde lumea cu totul 
ieșită din comun a unei 
companii de pompieri 
din Baltimore și 
pătrunde în Intimitatea

unor pompieri căre-și 
riscă viate în fiecare zi 
Filmul surprinde viața 
unui pompier devotat, 
Jack Morrison (Joaquin 
Phoenix) a cărui exis
tență este pusă ia

încercare atunci când 
intră întH.m depozit 
cuprins de flăcări, ca să 
salveze un civil 
dinăuntru. Jack se 
trezește căzut într-un 
furnal-ca^xană șl luptă 
disperat să 
supraviețuiască, în 
vreme ce comandantul 
lui, Mike Kennedy (John 
Travolta) se luptă să-și 
scoată prietenul afară. 
Pe măsură ce jocul dis
perat al supraviețuirii 
avansează, Jack 
reflectă, moment cu 
moment, cum a pășit în 
fiecare zi spre acest 
deznodământ. Prețul 
biletului: 25.000 lei 
lunea și 35.000 lei în 
restul zilelor.

.Supreme CMb". Deva, b 
dul N. Bălcescu, Bl. 12A 
- parter, oferă, zilnic,
între orele 9.00 - 2.00, 
distracție cu ruleta elec
tronică, aer condiționat și 
ventilație și cea mai 
savuroasă cafea. Rezer
vări: 0254/221220. 
.Aristocrat"- club de 
noapte în Deva, Str. Pes
cărușului, nr.42, și Slme- 
ria, str. Gh. Doja, nr. 3S 
Tel. 004 1723121382 
„lip Rom"- Restaurant O; 
răștle rogram artistic: 
Marți-Duminică la 20.00, 
cuFormația ACTIV. 
Burger&Ptzzeria „Casa- 
Rustica", Deva, Al. Tran
silvaniei, nr.7/23 și 
Deva, str. Horea, bl.4 
parter. 37 sortimente de 
pizza pe vatră. tcrteHnii, 
salate, desert Orar: Zil
nic: 9.00 - 21.<%>, 
Duminică: 12.00 - 
21.00. Livrare la domici
liu cu transport gratuit 
Comenzi: tel. 15555 - 
Pizza Super Grand: 
95.000 lei; Toîtelinit cu 
came: 64 000 lei.

Stadionul dtr> Ilia, 
sâmbătă, 26 februarie 
20QȘ, ora 1.1.00 
(12.00): Fotbal: C.S. 
Deva - C.S. Deva II . 
„Chlc - Salon". Servicii 
conr plete de întreținere

și solar. Petroșani, 
Cartierul Dimitrov, Str. 9 
Mal, bl.4, sc.2, tel. 
0254/545284
Bazin de înot, Hune
doara. Zilnic: 10:00 
22:00 Sâmbătă: 09:00- 
13:00; 14:30-22:00. 
Duminică: 09:00-14:00. 
Costuri: adulți - 60.000 
lei; copii itudenț mili
tari - 30.00® lei. j

Stetyunea Strqj» Accesul 
e face pe DN 66A - 11 
km din Iscroni. (Punctul 
de Intersecție cu șo
seaua națională 
Tg. Jiu - Slmerla sau pe 
linia CFR Petroșani - 
Lupeni, Accesul 1h ., 
zona turistică se face 
cu mașina de la inter* 
secția txalizată din zona 
Braia, până la stația 
superioară a 
telescaunulul. Se reco- i 
mandă lanțuri la eutotu 
risme sau t-acțrune 4x4.
■ Capacitate de cazare
5000 de locuri !
■ închirieri de schiuri; i
■ discotecă; ■ sală de
jocuri; ■ baruri: (
■ restaurante. Pentru
practicarea sporturilor de 
iarnă: 6 teleschiuri și 2 <
pârtii pentru copii. Se j
asigurăasistență JȘalva- 
mont și instructori de j
schi. Tel. 0723 291746, 
0723 635001,. . 0223 
288073. Teț. Alarmare 
San m: C 7 25

V-
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Ungândbun vă

Satul Crirtur

E momentul să faceți pace cu unele per 
care nu vă suportați. Pasul e important, 
armistițiul nu va dura foarte mult.

Gaz:
Nu se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva

adaptare rap-
^UQ-săvă

, munciți cu spor. Gândiți
dare și veți progresa. ,

Soluția Integramei din nu- 
mărv1 precedent:
B - L - MORAR - BACA 
- ZIDAR - NET - M - M 
-ZA - UTILAT - TASA -

RAMPA - LE - Bl - AL - 
BAN - I - ARAMAR - 
ȘOFERI - IP - LOT - AU 
- O - FAN - SUDOR - 
RAME - ACT

1 Mobilitatea minții 
Mda la nMe eondit

KL*nterâ____
' •
Jstt n<nOff, ilIWl
.Iff.-

ArhbuMa

,W1'
JanrtorăMte

TVR 1 | PRO TV | ANTENA 1 | ACASĂ

no JwmH TVR. Spoit 
Meteo 

7345Aasn|ta2«rtunsfsrt 

920 Cfod tNnme de ad-

Mrt. Enwune culturală 
930WMpptag 

IttOOAMripMRM 
10:10 Doctor Bedar 
UDO tatei meacotetor 
1135 EuroOtpreor 
1230 Garante» 100% 
1330 SpedacoM haitii 
1330 tare admite Yu- 

0Gi-Oh
1400 JumoM TVR Sport

1530 MftMil pnH I 
1«d»PMwra0și două arfo-

Btase (awnedre, SUA
1983) Cu: Birt 
Reynolds, Ned Beatty, 
An Ntejors, taker 
Stevenson. Stroker Ace 

17s40W«
Stamte

<ic Rudoff Nureyev, 
Mkhde PM^ps, Lade 
Caron, Carol Kane, Sey
mour CmmL In 19% 
Rudolph Valentino, oel 
mai cetabru Mrbrt fatal
al fiknului mut, moare 
la vârsta de 31 de ani. 
In timp ce admira
toarele înnebunite iau 
cu asalt capela In care e 
depus trupul neînsuflețit 
al idoluU lor. ziariștii se 
tetrec tn interviuri luate

' vedetelor de ta Holly
wood p personalităților 

146 Ond minute da ofturi 
135 FeidSy

; 7iO0ȘMteProTvCe$e-
ntămplă, doctore ?

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

' MihăHescu
■ ft15 Tânăr p nefireștii 
! 1030 Doctorul de suflete 

1145 Zâmbete hfr-o pestU 
1330ȘtiriteProTV 
1345 Uri prieten deosebit 

H (reluare) Cu: Thora 
Birch, Harvey Keitel, 
Mimi Rogers. O fetiță 
de 9 ani pe nume Eva 
tși dorește, ca orice 
copil, un animal. Din 

; nefericire, tatăl său vit
reg este alergic la ani
male, iar mama nu 
crede că fiica ei e sufi
cient de responsabilă. 
In plus, toată atenția 
celor mari pare focal
izată pe frățiorul ei.

16300 Tânăr și nefiniștit Cu: 
0Eric Breeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell 
1730 Știrile Pro TV 
1745 Teo Cu teo Trandafir 
19=00 Ștatie ProTv.- Sport 

Vremea

20il5AnnSinoftaiă2 
£J (acțiune, SUA, 1989) 

Cu: Mel Gibson, Danny 
iGlover, Joe Pesci. Deși 

- em use înțeleg 
deloc, polițiștii Riggs și 
Murtaugh formează o 
echipă formidabilă, o 
de ăn mă mor
tali. Cei doi trebuie să 
păzească un martor 
cheie In procesul unor 
importanți traficanji de 
uroguri.

«I devăr periculos
O (acțiune, coprod., 

1991) Cu: Dolph lund- 
! ■ : grea Louis Gossett X , 

John Finn, lisa Berkely, 
fid Koppel 0 bază mil
itară a SUA, amplasat 
în Israel, este atacată 
de un necunoscut

0o45 Armă mortală 2 (reto- 
13 are)

2945 ArMr periculos
«(acțiune, coprod., 1991)

630 fo gura presei
730 Observator. Cu: Sanda 

Nicola
ROO Canalul de știri 

1 (MX) In gura presei 
1130 Concurs Interactiv 
1230 Sue Thomas 
13XX) Observator. Cu: Simona 

Gheorghe 
13:45 îmi sare țandăra

Id (reluare) Cu: Pierre 
Richard, Jane Bitkin, 
Claude Pieplu, Jean 
Martin, Danou Minaz- 
zofi. Pierre Durois, un 
profesor de matematică 
tăntălau din fire, n-are 
ochii decât pentru stu
dentele trecute de o 
anumită vârstă.

1630 Observator 
1645 Vivere- Atriicup» 

0une (Italia, 2002). Cu: 
Edoardo Costa, Giorgio 
Ginex, Edoardo Veto, 
Giuditta Saltarini

17:45 9595-Te tovațăoe să 
fad

1835 Sport Meteo 
1930 Observator. Sport

Meteo

20e15 Titanic (dramă, SUA, 
01997) Cu: Leonardo 

DiCâprio, Kate Winslet 
Billy Zane, Kathy Bates. 
Lansat la apa In 1912, 
Titanic transatlanticul: 
cel mai mare și mai lux
os, a fost considerat o 
adevărată minune a 
tehnicii.

MO Un mascul
ra extraterestru (comedie, 

SF, SUA, 2000) Cu: 
Gany Shandling, 
Annette Bening, John 
Goodman, Greg Kinn- 
ear. Gany Shandling e 
In filmul Iul Nichols un 
extraterestru de pe o 
planetă îndepărtată, al 
cărei locuitori nu au 
emoții și nici... organe 
genitale. \

030 Sue Thoms 
ISO Conan interactiv 
230 Călătorie
0totinp

530 Poveștlri adevărate
(reluare)

630 Iubirea mea, păcatul
i B (reluare)

730 Pădurea blestemată 
8:15 Rubl (reluare) 

10:15 Extrawganta Anastasia 
0 (reluare)

1130 S fomei (reluare) 
1230Interul noftț 
13:15 «SJUnare*
1415 Pfcfcasăbatfcă. Cu:

g Marlene Favela, filai» 
Gmarro, Carolina ’ 
Tejera, Sergfo Catalan, 
Adamari tapez, Julio 
Alcazar, Uliana 
Rodriguez

1530 kfoirea maa, păcatul
H (reluare)

163 (Pădurea blestemată 
1720 Rețete de acasă 
1730 Roițțtlri admirate - 

emisiune cu povești 
reale despre viață, 
prezentată deludan 
Viziru 

I^SSVronndeacaaa 
1830 GRartes. Cu: Saul 

gLisazo, Dolores Heredia, 
Manolo Cardona

50,)0 Numai iubirea. Cu:
4- «Corina Dănilă, Alexan- 
' -dru Papadopol, Oana 

Zăvoranu, Bianca 
Neaga lune Darie, 
Anca Pandrea, Mad 
Rf-iescu, Tore Vasilescu 

21:15 Mtoduna Primul 
r* iso Cu: Kate del 
“Castillo, Guy Ecker, Kar

la Alvarez, Salvador 
Pineda, Rosa Marfa 

■ Bianchi
2^0 ExlrangMte Amste- 

rsUl CW Norids Batista, 
s Juan Mbto Raba, Kiara, 

Hilda Abrahamz, Dora 
Mazaone, ȘaS Maria 
Luciano D* Alessandro, 
Crisol Carabal, Gustavo 

. Rodriguez, Mayra Ale
jandra

. MSRfcbunarea 
fS| tatratiri admirate 

' ȘM Mrafca de Acasă 
' 400 Itdrigostefte-mi de 

tine (reluare)

830T«ten
830CeZAR

< 930 RrtreC (reluare)
1030 TonomMl DP 2. Emisi

une de divertisment cu 
știri din lumea muzicală, 
tovițați In platou, dedi
cații și mesaje h direct 

: prinSMS
HJOCtediateutedeateuft

' 11«MW
1240aMfrOaMcar
1245 0Mnutele1VR2

Magazin fofomuMv 
1330 TdtehoMtati 
1430DteteW«r*ni______

ritorul
14XG3teglUldudktoNtor 

> 1530hpw**i Europe

PRIMA TV I
730 TrMupplng
730 Viteză 

motani
755Jpcrtcu

»30Teteshoppfog 
830S*mset
BBeach

930 Dragoste
Bșl putere 

1038 Kwky 
Show 

1035 Op Alt

830 Scooby-Doo (Aventuri,
«SUA 2002)

925 Insula draaostei
Ii (Romantic, Italia, 2003) 

11:15 Red Hot Chii Peppers 
Live at Slane Castle 
concerT, Anglia, 2003 

i Contrabanda cu doco-

07.45-0830 Observator 
Deva (r) 

1635-16.45 Știri pe scurt 
22.30-23.00 Observator.

12:15
13 tatii (Aventuri, Anglia, 

2002)
1410 Austin Powers: Gold- 

u mamuer (Comedie, 
SUA 2002)

' IMO Monica Prezintă Mono- 1545 Sweet Home Alabama
13 (Romantic, SUA 2002) 

1735 Joey Episodul 8: Joey și 
fata din vis 1

1830 Scooby-Doo (Aventuri, 
SUA 2002)

1930 Cinema, dnma, dne- 
pisodul9 
Episodul 5: Două

1
I
4

TVR 2
informativ

WwW fWRHr

i6ttl«Mi 
ogândfre 

.1630 CM minute de adRrt 
1645 AnaM TVR Sțtorv 
1730 MM 
1735E»oMm» 
1830 Jutaiuijțeonews pen- 

itirlSOnditiRHtedicufcri 
1830 Auto cUb 
1930 Mwb Bonite

Despre

2030 Dragul do tymoRd
QRay Baron, un jurnalist 

de sport, locuiește cu 
soția, fiică de 12 ani și 
gemenă de I ani fit 
Long Island.

2030 h țm fmanta 
Ș^INMAditt 
2130 Putinei Torino -

Campionatele Europene 
- Probe de dans. Trans
misiune dhectă 

2330Atawdv»TV
tas tai* ptehdi

* 90ftCu:
' Jadti Wtmeț John 

Waters, Noel-ta ierih 
gia Chris Thomson. Stu
art, lector la universi- 
tate, se crede perfect 
dar soția, fartftra, se 
îndoiește. Bona pe are 
o angijmă pentru cei 
trei copil e un bărbat 
n,n și Wend foarte 
. ă< w.

330 Baschet

ca Puiu
i 1230 Sport dtată

și o vedetă 
1230taHlto|>ping

1 ^5 Dragoste ți putere 
IESBCmm»

dorita 
1030MMMNAT.O. 
IfiSDKMlvSfiM 
IM» Fbcte. Spor v Meteo,

Cu: Cristina țopescu 
19s0O Monica. Prezintă Moni- 

ca Puiu.

MMOSogHo Show-talk 
show de divertisment

Z148 Ce vor tatei* Cu:
AndreeaRatou 

(bon: 
tatei* (SF,

SUA 1997) Cu: Sam 
NeiR Kathleen Qwntan, 
Joely Richardson, 

. ' Rkhard T. Jones. Dtpă
7 mi de la cispanpe, 
Event Horizon, o navă- 
arata _re trebuia să 
afunzi ta trie mai Me- 
a te stele, napare șl 

■ -trimite semnata. 0 
chipă de salvare con- 

dun de Opitenul Mtl- 
tar (Laurence Flshbume) 

ti pteacăsă recupereze 
.^■■Event Horizon. Atunci 

Ond găsesc nava, toți 
boi i fo căutarea 

g^supraricțuitorilor

JMBanib 
eterni,

t

09.00-1130 Reluarea emisi
unilor de ioi 

. 2030 Știrile TELE 7 Deva 
20.10 Chestiunea hunedore- 

ană
21 .OCT Publicitate
2135 Week-end TELE 7

208 iuf
OJ vizite

2035 Huff Episodul 6: E 
moartă? Cu: Hank 
Azaria, Paget Brewster, 
Pia Artesona

2230 Jason X (SF SUA 
B2001)

2330 GigB (Comedie român
ia tică, SUA 2003)

130 Torente 2: Misiune In 
Marbella (AcțiuneȘ 
Spania, 2001)

3:10 Puterea dragostei
13 (Dramă, SUA 2001)

EUROSPQRT

I

12.15 Misterele părintelui 
Dowling (s)

1330 Fiicele lui McLeod (s) 
1400 Canionul blestemat 

(aventuri, coproa., 
1998)

1545 Copacul fermecat 
(dramă, SUA 1999)

1730 Lecții de viață (reluare)
19.15 In căutarea lânii de 

aur (II) (aventuri, 
SUA 2000)

2130 Fiicele lui McLeod (ay„ 
Australia, 2001)

2230 Brigada de poliție 
(SUA 2001)

23.00 Jordan (s)
0030 Primăvara crimelor 

(suspans, Canada, 
2002)

9:30 Reportaje 5nowboard • 
1030 Decalat Fotbal: Liga ' 
Campionilor - Total 11:00 
Decalat Fotbal: Liga Campi- ' 
onilor - Total 12:00 Uve Schi ’ 

.Alpin; Cupa Mondială 13:30
Live Schi Fond: Campionatele ! 
Mondiale, la Oberstdorf, G ' 
15:30 Uve Tenis: Turneul fem- ! 
inin de la Doha 1730 Live Sărit- « 
un cu Schiurile 18:00 Live Slrft- î 
uri cu S< urile 19$K Raporta- j 
ie Fotbal: Top 24 20:15 Deca
lat Folbal: Liga Campionilor - ‘ 
Weekend 21:15 Decalat Fotbal: 
Uga Campionilor 22:15 Deca
lat Fotbal: Uga Campionilor -.

■ Weekend 23:15 Reportaje 
' Lupte: TNA - Impact .

Ș

16.0 - -Hitler
173 OMtnreiuddate 
1830 Aventuri b pescuit cu 

Rex Hunter 
1830 Pescuit extrem 
1938 Mașini extra re 
2030 Vânătorii de nituri, 

Acadeaua care 
explodează 

2130 Planeta dinozaurilor, 
Alpha și ouăle ei 

2230 Mașini la superlativ, 
Raliu 

2230 fiflașini la superlativ, 
V sini d anntftilb 

2330 Curse 
00.00 Motociclete americane

■ *
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(lunile de căutare a

DMSSF Hunedoara. Tăierea 
subvențiilor se va face ca 
urmare a prețurilor la energie 
care trebuie să acopere cos
turile, inclusiv pe cele legate 
de reducerea poluării. Pentru 
populație vor fi permise pu
toare sociale, în vederea li
mitării impactului unor even
tuale creșteri ale prețurilor, 
în prezent, termocentralele 
produc energie termică la 
prețuri care ajung la 3 mi-

Dm* (I.J.) - Potrivit Direcției de Muncă 
Solidaritate Socială și Familie Hunedoara, 
actele necesare întocmirii dosarului pen- 
tru acordarea alocației pentru nou-născuți, 
in baza Legii 416/2001, sunt certificatul de 
naștere al copilului pentru care se solicită 
alocația (pentru primii patru copii născuți 
vii), în original și copie, certificatele de 
naștere ale copiilor născuți anterior (Origi
nal și copie), actul de identitate al mamei 
(original și copie), livretul de familie (ori
ginal șl copie). Mamele care nu au născut 
în alte localități decât cea de domiciliu au 
nevoie de adeverință eliberată de primarul 
localității de domiciliu sau al celei unde a 
fost Înregistrată nașterea, din care să 
rezulte că nu au beneficiat de alocație pen
tru nou-născuți.

lioane de lei/gigacalorie și se 
primește o subvenție de la 
stat de 2,2 milioane lei/Gcal, 
restul de un milion de lei 
fiind achitat de consumator. 
Eî vor fi primii tăiați de UE 
de pe listele de subvenții. în 
Deva, mai mult de jumătate 
din locuitori s-au debranșat de 
la sistemul centralizat și și-au 
instalat centrale termice pen
tru a scăpa de cheltuielile 
prea mari cu Întreținerea.

ajunge și la 15%. în celelalte cazuri, evoluția 
tarifelor este cuprinsă între 7 și 10%. (CP.)

• 112 Hunedoara. Luni, 28 februarie, Ser
viciul de Telecomunicații Speciale inau
gurează Centrul de preluare a apelurilor de 
urgență 112 Hunedoara; componentă a Sis
temului Național.Unic pentru Apeluri de 
Urgență 112 (SNUAU). (I.J.)

zate, care și după integrare 
vor beneficia de sprijin din 
partea statului. „Dacă în ia
nuarie au beneficiat de aju
tor de încălzire 13.587 per
soane; iar în februarie 21.393 
persoane, din 2007, beneficiază 
de ajutor de încălzire nuniai 
persoanele care au un venit 
mediu lunar pe membru de 
familie de până la 2.800.000 de 
Iei”, precizează Mona Atodire- 
sei, purtător de cuvânt la

adodemilde

afectat numeroase

din aeeastâ țwâ. -
Aproximativ $0 de 
locuitori ai satului s,

din cauza dezastru-.,, 
lui natural. 
Cutremurul cumag- 
nitudinea de M :

HEMOROIZI si FISURI ANALE
* i \K \ l\ li k\ \Ki

PROCTOLINE

Avem cea mai ofertă!
OFERTA CONNEX

r • .niționaio. p’;»' 
Xt? a opțiuni

• 60 i'c'-mutv grMvifr* ?u»vi'
* • • i i / rr*; ■ ■

derivarea gț □ turta a urci 
cenVb 6 luni

!n o'us si USD in p-jn?
djna-’ graiuil 25 mesaje se» 

medî". în primele 3 lu

_ .Consiliul de administrație al SC REAi.COM SA 
rStfOȘMl cu sediul în Petroșani, Str.1 Decembrie 1918, nr.90, 
Jud. Hunedoara, convoacă, în prevederile Legii nr.31/1990 repu
blicată, ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A CȚ1ONAR- 
ILOR în data de 14.03.2005, ora 9, la sediul societății, m cazul 
In cate adunarea nu se va putea ține din cauza netadepHnlrti 
cvorumului, a doua convocare este pentru «tata de 15.03.2005, 
în același loc și la aceeași oră, cu aceeași ondine de zi.

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

Qrdinea de zi va fi următoarea: „Prezentarea spre analiză și 
aprobare a proiectului de divizare a societății”.

Documentele referitoare la ordinea de zi pot fi consultate 
la sediul societății, începând cu data de 02.03.2005, Intre orele 
12-15.

Formularele de procuri speciale pot fi obținute de la sediul 
societății. După completarea șl semnarea procurii speciale, 1 
exemplar al acesteia se va depune până la data de 04.03.2005.

K________________  ...-.......... ....... ..... ....J

f 0 E A I E R 'l

CObNEX i
‘Aww.quasar.ro

Consiliul de Administrație al
SC ȚARA HAȚEGULUI SA Hațeg

Convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 
în data de 24,03.2005, ora 10.00, iar în cazul neîntrunirii cvo
rumului necesar, în data de 25.03.2005, ora 10.00, la sediul 
societății din Hațeg, str. Tudor Vladimirescu, nr. 30 B, cu 
următoarea ordine de zi:

1. Analiza șl aprobarea raportului Consiliului de administrație 
pe anul 2004.

2. Analiza și aprobarea raportului Comisiei de cenzori cu 
privire la verificarea bîlanțuiui contabil șl a contului de profit și 
pierderi pe anul 2004.

3. Analiza și aprobarea bilanțului și a contului de profit și 
pierderi pe anul 2004.

4. Diverse.

REAi.COM
%25e2%2580%2598Aww.quasar.ro


• Sinucidere. O tânără de 18 ani, din Lupeni 
a fost găsită spânzurată în locuința în care 
locuia. Polițiștii fac cercetări pentru luarea 
măsurilor legale. Nu sunt suspiciuni de 
comitete a vreunei fapte penale. (V.N.)

• *«.ddenu grav. Pentru că s-a angajat în 
traversarea străzii prin loc nemarcat și fără 
să se asigure, Marcu M„ de 75 de ani, din 
Deva, a fost grav accidentat. Toată treaba s- 
a petrecut pe Bulevardul Dacia din Deva, 
unde Emanuel M., 25 de ani, din Brânișca I- 
a surprins pe bătrân. (V.N.)

• Incendiu. Pe DN 7, în apropiere de Halta 
CER Geoagiu, o autoutilitară condusă de So
rin B., 22 de ani, aparținând SG Electroutil 
General Petroșani a luat foc. Pompierii mili- 
tari (tin Orăștie care au stins incendiul au 
constatat că focul a izbucnit în urma unui 
scurt circuit ia instalația electrică. Mașina a 
fost distrusă în proporție de 40 la sută. (V.N.)

9A ’W \

Cu certitudine veți spune că asta nu e 

o noutate. Mai ales că, în ultima perioadă, 
borhotul în care ne bălăcim a început să 
emane mirosuri din toate direcțiile. Zi de 
zi aflăm despre găuri de zeci de miliarde 
executate, mai mult sau mai puțin artistic, 
de cei care au avut în mână fonduri pu
blice destinate agriculturii, sănătății sau 
transporturilor.

Insă, ceea ce nu știați este că pădurarii 
moldoveni au reușit să calculeze cât vor 
mai ține vremurile c...cioase. Numai așa se 
poate explica de ce Direcția Silvică din 
Bacău a achiziționat zeci de mii de suluri 

ț de hârtie igienică..care Jttsaa ajunge 
• tuturor angajați lor vreme de vreo șante 

anii'Sigur, ar mai fi o explicație. Hârtia 
igienică a fost vând it< Direcției Silvice de 
către firma lui Sechelariu, mare baron de 
Bacău. Care în felul acesta își rezolva 
vâni~-ile de mare afacerist. Bar explicația 
asta nu va fi luată în considerare de 
riMeni.

■Uândiji-vă, totuși, ce s-ar fi întâmplat 
dacă calculele oăourarilor moldoveni 
arătau că vremurile cu probleme dosnice 
vor mai dura 1.000 de ani! Rămânea 
Moldova fără picior de copac! De n-o mai 
recunoștea nici mama lui Ștefan cel Mare!

’ 4

Treiho Strou

Retehnologizare

tul școlar^ având în vedere 
anumite criterii care țin de 
rezultate foarte bune la învă
țăturii comportament adecvat 
la școală și în societate, pro
veniența dintr-o familie cu 
mulți copii sau cu dificultăți 
financiare. Sumele pentru a- 
ceste burse provin lin indem
nizația de senator ă președin
telui Partidului Umanist, Ban 
Voiculescu. Ionica Popescu a 
mai spus că banii nu vor fi 
dați direct beneficiarilor.

Edilii la instruire
Orăștie (D.I.) - Primăria Municipiului 

Orăștie a realizat, împreună cu Primăria 
Arad, o documentație comună pentru imple
mentarea unui proiect coordonat de Insti
tutul Român pentru Educație și Calitate 
Europeană și de SC Fiatest SRL București. 
Scopul programului „Instruirea Top Ma
nagementului Primăriilor cu privire la 
implementarea Sistemului de Management' 
al calității în conformitate cu cerințele stan
dardului ISO 9001/2000” este, printre altele, 
cri de a pregăti personalul din primării și 
de a obține un certificat de management al 
calității serviciilor către populație. Până în 
prezent, la nivelul țării, doar primăriile 
municipiilor Sebeș și Mangalia au obținut 
asemenea certificate, necesare în vederea 
adaptării la cerințele europene.

societate Localitate Adresa

• l$|MO*Nde|uUMuRadaar*;

Cristian Vladu, prefect 1.00-14.00

CM I PRAXIS DR.HRECINIC

• COMendamentul de jandarmi Județean:
Na Me program de audiențe

• PrimBria Municipiului Deva:
Bragomit Popa, secretar_______________ 08.00-10.130

• Primirii Municipiului Hunedoara:
Nicolae Schiau, primar începând cu ora 09.00

■ Poliția MunldpluM Hunedoara:
> Comisar Costel Cozăc, adjunctul țetului Poliției MurMcip- - 

iului Hunedoara 4.00*16.00

• Poliția Municipiului Petroșani:
Comisar-șef bidel Babeș, adjunctul șefului Poliției

' Munidpiuhji Petroșani - 10,00-12.00

Oamenii sunt cei 
care, prin compor

tamentul lor, margi- 
nalizează o anumită 
categorie de persoane. 
Modul de integrare în 
societate depinde de 
fiecare om în parte. 
Educația este mai 
importantă decât 
banii pe care-i ai Ia 
un moment dat.

În societatea de 
astăzi se acordă 

mult prea multă 
importanță vaîorilor 
materiale lăsându-se 
la o parte educația. 
Fiecare om este dator 
să facă tot ceea ce-i 
stă în putință pentru 
a fi cât mai informat, 
cunoașterea fiind 
calea reușitei în viață.

Maria Hui, 
Huiwooara

Ion Hui, 
Hunedoara

Mese ne Nr.loc

consilier economic

E&D FLEISCHER PROD COM SRL DEVA D. VODĂ, 13 confeeționer-asamblor articole din textile 50

/-/l®

MALAMUTE ORĂȘTIE BERUJ, 192 confeeționer-asamblor articole din textile 20

<-nnf«x-tinn*t-acamhtar jrtteaBS Mi HHMBI ..II.

BICQRITEX SRL PETROȘANI A. IANCU, 10/30 confecțoner-asamblor articole din textile 4
.»■ vii i

INTERNATIONAL CONSTRUCT SRL

VARUTOIU PRODCOM

FARMACIA BțAM^'W

DEVA

HUNEDOARA
ORĂȘTIE

■: LUPENI ’B?

CERTEiU DE SUS

DEVA (

22 DECEMBRIE, 118 

HUNEDOARA 
CĂSTĂU, 310

NARCISELOR. 8
-i.vJr'

PRINCIPALĂ, 105 ,

E.-& iREEȘ.'ir ;

asBtetttTamxteirt : ; ■
asistent medical generalist

DECEBAL

BBffl : Ml KmMMI v<
CRISTINA COMIMPEX SRL

HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm", non-stop, str. 
George EneScu, nr. 14. ©-* 717659.
Farmacia .Green Line*, non-stop, 8d.
Republicii, nr. 8.®-» 748199.
Farmada .Arnica",'str. George Enes- 
cu, nr. 7. ©-» 713045.
DEVA
Farmacia .Sensiblu", non stop, str.
Victoriei, nr. 1. ©-► 222380.

Farmacia nr.1 .Remedia", non-stop, 
Piața Victoriei, nr. 29. ©-• 211616, 
224488. ______ ______ ________
Farmacia „Tacoml > Humanltas H", 
str. Aleea Transilvaniei, bl. 7. ©-♦ 
211949.
ORĂȘTIE
Farmacia .Oros’, sâmbătă, orele 
8-20 duminică, orele 8-14, str. N.
Băkescu, nr. 7. ©-» 240976.
PETROȘANI
Farmacia „Piață", non-stop, str.
Avram lancu, nr. 5
BRAD .
Farmacia .Remedia’, sâmbătă $i 
dumiriică, orele 9-13, str. Avram 
lancu, nr. 48. ©-» 612887.

barman

Policlinica Stomatologie Deva, str: M. 
Kogălniceanu, zilnic 8-20 
Cabinet medical individual STOMATO, 
dr. Dumitru Gudea, Călan, Str; Inde
pendenței, 1BA. ©-> 731509.________
Cabinet Stomatologic, dr. Chiș Matei, 
dr. Crădunel AdineteEJena, Hune
doara. str. Avram lancu, nr. 9. ©-» 
0744-556016._________ '
Cabinet Chirurgie ..itaXikrfaciall, dr. 
ZiAerecz Richard, Hunedoara, Piața 
Eliberării, nr. 5. ©-* 717686.

Cabinet dr.Bâldea Eugenia, Orăștie, 
Str. 1 Mai, nr. 1. ©-» 242461.

On elev
de la Grupul Școlar 
„Prișa 1 Brad a a- 
juns ir m . il IPJ Hune
doara, după ce polițiștii 
din Brad i-au clarificat
situația. Este vorba de 
Răzvan Corbel, care are 
de executat 2,6 ani închi
soare pentru .furt.



Poczo în semifinalele C.R

Preț/ziar pentru abonament
Numele

Prenumele

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Ptțurcă îmi 
reiMMifăla

București (C.M.) ■ Tenisma- 
nul Andrei Pavel a declârat 
că echipa României pornește 
ca favorită în meciul cu re
prezentativa Belarusului, din 
cadrul primului tur al Grupei 
Mondiale a Gupei Davis care 
se va începe azi la Brașov. 
„Meciul va fi foarte greu pen
tru că Max Mirnîi este în for
mă. Deoarece jucăm pe zgură 
și pentru că suntem acasă, 
vom fi noi favoriți. Voi încer
ca să joc și în proba de dublu, 
dacă îmi va permite sănătatea 
și dacă îmi va da voie antre
norul. Sper ca și Trifu să fie 
în formă”, a mai spus Pavel. 
Andrei Pavel a. menționat că* 
dacă România șa .ect de Be
larus, ar dori să joace în turul 
următor cu o echipă de talia 
Statelor Unite ale Americii.

• Bute, pugilistul lunii. Lucian Bute a fost 
declarat boxerul lunii, de Federația Nord- 
Americană de Box (NAFB), după ce a devenit 
noul campion al categoriei semi-grea. 
Boxerul român a reușit sâmbătă, în cadrul 
unei gale de box din Quebec, Canada,, cel 
de-al 10-lea KO din cariera de profesionist, 
învingându-l în runda a patra pe americanul 
Carl Handy. (C.M.)

■ Pugilistul hunedore- 
an va boxa, azi, pentru 
calificarea în finala 
Cupei României.

nai la Viteză pe Traseu 
Montau In anul 2000, a 
demarat pregătirile pentru 
sezonul 2005, în care *r» ea 
obiectiv clasarea p<> podi
um. Dug& ultimul test 
susținut anul trecutîa Rali
ul de la Voineasa, citai a 
ocupat locul secund, 
mașina VW Golf . pilotată 
de Chnpeanu, a fost mult 
îmbunătățită, astfel că 
brădșanul speră că în actu
al* ediție «CN de VTM va 
avea rezultate șimai buna. 
Participare* sportivului la 
prima etapă a CN care se 
va desfășura In aprilie la

SC Agrocompany Deva, SG 
IMI Birtin, SC Uleiurile 
Total și de redacția ziaru
lui „Cuvântul liber”.

<Foto: Traian Mânu)

București (C.M.) 
- Selecționerul Vic
tor Pițurcă a de
clarat că a tacanții 
Ionel Dănciulescu 

'și Adrian Neaga 
„nu sunt capitole 
închise" pentru e- 
chipa națională. 
„Depinde foarte 
mult de evoluțiile 
lor acolo. Dacă 
sunt foarte bune, 
vom trece peste 
distanță, peste fu
sul orar care își 
poate pune am
prenta decisivă a- 
supra evoluțiilor 
ior. Prin ceea ce 
fee ei acolo, pot șă 
oblige", a spus 
Pițurcă. El este de
ranjat de faptul că 
cei doi jucători au 
ăies să se transfere

Poenaru la 
naponalâ

Deva (C.M.) - Portarul 
echipei Cetate, Laura 
Poenaru, va juca, azi, 
pentru echipa națională 
de handbal feminin a 
României In partida de 
verificare cu campioana 
Austriei, Hypo Viena. 
Echipa pregătită de Tă
bliei va juca alte două 
meciuri împotriva aus- 
triecelor in zilele de 26 
și 27 februarie și trei 
partide cu echipa Polo
niei în 4,5 și 6 martie.

România este favorită în medul cu Belarus 
din Mimul tur al Cupei Davis

expediind lovituri puternice 
și precise prin care și-a obli
gat adversarul să abandoneze 
în repriza a doua. în schimb, 
fratele său, Radu (ctg. 51 kg) 
care a debutat cu prilejul aces
tui turneu la o competiție a 
seniorilor, a pierdut la punc
te în fața lui Veronel Tărău

«»»... .

Cred că nimeni 
nu va reuși șă-i Br" 
facă feță în acest T. 
concurs șă sper Vp. 
că Florin va F. a 
cuceri primul
trofeu din 20ft5 Jbc 'uiwi

pre
liminariilor CM 2006, va 
fi condusă de arbitrii 

! din Spania. Brigada 
care va oficia întâlnirea 
de pe stadionul Ciulești 
va fi condusă de cen
tralul Luis Medina Gan- 
talejo (arbitru FIFA din 
2002), in vârstă de 41 de 

O ni. El a mai oficiat o 
ingură dată o echipă 

românească, ca arbitru 
de rezervă la meciul 
Dinamo - Polonia, scor 
3-4, din 26 iulie 2000.

nalele competiției, unde fi va 
întâlni pe Constantin Dima, 
pugilist cu dublă legitimare la 
Steaua București și Danubius 
Tulcea. „încă de la primul 
meci Florin a demonstrat că 
e bine pregătit și că vrea să 
repete și în 2005 evoluțiile 
foarte bune de anul trecut, 
când a devenit campion națio
nal. Simt eă e în formă și că 
vrea să se afirme. Cred c& ni
meni nu va reuși să-i facă 
față Ia acest turneu și că va 
cuceri primul trofeu din acest 
an”, afirma Ilie Captari, an
trenorul celor doi boxeri. Par
tida din semifinale dintre 
Poczo și Dima se va desfășura 
azi, In jurul orei 18.00 și va 
fi transmisă de postul de tele
viziune Prima TV La ediția 
2005 a Gupei României Ia box 
care se desfășoară în Sala 
Sporturilor „Romeo Iamandi” 
din Buzău participă 86 de bo
xeri de ia 30 de cluburi.

Jucătorul român este de păre
re că nu a fost în formă la 
începutul anului și a acuzat 
probleme de sănătate. „Mă 
bucur că jucăm in Grupa 
Mondială, nu prea am fort în 
formă anul acesta, dar sper să 
fiu la Cupa Davis. Vin după 
o răceală cam grea, dar sper 
să-mi revin cu sănătatea. La 
Rotterdam am jucat primul 
tur cu febră și m-am simțit 
foarte rău după terminarea 
meciului”, a subliniat Pavel. 
Lotul României pentru întâl
nirea cu echipa Belarusului, 
programată în perioada 4-6 
martie, Ia Brașov, este alcă
tuit tfin «narei Pavai, Victor 
Hănescu, Gabriel Trifu, Rfiz- 
van Sabău și două rezerve/ 
Victor loniță și Gabriel Mo- 
raru.

-W ■ M Economisește cu abonamentul Cuvântul liber!

vV/0 IImUIIvVIV Abonează-te acum!

S P 0 R T

Dacă te abonezi pe minimum 3 luni intri 
automat In concursul special de Paști.

GRATUIT, în fiecare vineri primești 
cel mai complet supliment de 
televiziune.

Reducerea de 50% este valabilă la abonamente față 
de prețul zilnic de vânzare al ziarului.

Localitatea

Telefon (opțional)

4 J



vineri, 23 februarie 2005
/

Kjț * Câștigătorul. Lucian Bute 
(foto) a fost declarat, ieri, bo 

Kr xeru* 'un'’' federația Nord-
“ f M Americană de Box (NAFB), 
FvdRMPÎ după ce a devenit noul cam- 
L—Bll^—I- pion al categoriei semigrea. 
Bute a câștigat titlul nord-american la cate
goria semigrea și centura NAFB.(MF)

■•15

■ Retuful rampionatu- 
lui Diviziei A de fotbal 
se anunță deoseoit de 
încrâncenat.

X I

• Meci amical. Echipa Universitatea Craiova 
a învins, cu scorul de 3 - 2, divizionara B 
Oltul Slatina, într-un meci amical disputat, 
miercuri, în deplasare, la care au asistat 
aproximativ 3.000 de spectatori. Pentru Uni
versitatea au marcat Stevanovici '28, Didu 
'40 (autogol), Gavanovski ‘43.(MF)

• Verificare. Echipa Petrolul Ploiești a fost 
învinsă, cu scorul de 1 - 0, de formația Glo
ria Buzău, într-un meci amical disputat, mier
curi, în cantonamentul formației ploieștene. 
Petrolul Ploiești ar putea întâlni, la sfârșitul 
săptămânii, într-un alt meci amical, formația 
Sportul Studențesc.(MF)

/.uzat te atentat te pudoare
Londra (MF) - Medicul echipei AC Milan 

a fost acuzat de atentat la pudoare, după un 
incident petrecut într-un hotel din Man
chester, înaintea meciului dintre gruparea 
italiană și formația engleză, din optimile 
Ligii Campionilor. Medicul Armando Gozzi- 
ni, în vârstă de 44 de ani, a fost reținut și 
interogat de poliție1 după un incident petre
cut marți seara. Poliția a fost chemată la 
hotelul Lowry din Salford, după ce a anga
jată a stabilimentului din Manchester a de
clarat di un bărbat, căruia urma să-i facă un 
masaj, a avut o atitudine indecentă față de 
ea. Conducerea hotelului Lowry, unde o ca
meră costă peste 700 de euro, nu a dorit să 
comenteze aeeastă informație. Responsabilii 
grupării AC Milan și-au exprimat deplina 
încredere în medicul Armando Gozzini, de
spre care susțin că este un om „de cea mai 
înaltă integritate profesională și morală”. 
Medicul Gozzini a test eliberat și va fi audiat, 
pe 24 martie, la un tribunal din Salford.

Iași (MF) - Atât la vârful 
clasamentului cât și în subso
lul tabelei, apele sunt încă 
tulburi. Antrenorul echipei 
Politehnica Iași, Ionuț Popa, 
crede că lupta pentru evitarea 
retrogradării se va da între 
opt echipe, printre care și FC 
Național, clasată pe locui al 
treilea la finalul turului, la 
șase puncte de prima clasată, 
Steaua. „Va fi o luptă aprigă 
pentru salvarea de la retro
gradare. Chiar dacă Timișoa
ra sau Craiova s-au întărit în 
această iarnă, e greu să faci 
peste noapte o echipă în ade
vărata! sens al cuvântului. Eu 
cred că Universitatea Craio
va, Gloria Bistrița, FC Bra
șov, Poli Timișoara, Poli Iași, 
FC Argeș, Sportul Studențesc 
și FC Național sunt echipele 
care au «șanse» să retrogra
deze”, a spus Popa. întrebat 
dacă, perioada de cantona
ment a Politehnicii nu este
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Se anunță o luptă aprigă in returul campionatului, care va lua startul peste o săptamâS.'-' 

prea lungă pentru jucători, 
Popa a declarat: „Am ținut in 
cantonament echipa UTA 
timp de o lună și a promovat.
Am ținut și Politehnica ace
eași perioadă în cantonament 
și sper să nu retrogradeze”. 
Ionuț Popa a afirmat că va 
mai renunța la unul sau doi 
jucători din lotul pe care îl 
are în prezent la dispoziție, 
urmând ca în returul Diviziei

A să conteze pe serviciile a 
maxtaium 25 de fotbaliști. 
„Rednic îl vrea pe Croitoru. 
Mai bine să plece acolo să joa
ce, decât să stea la Iași să fie 
rezervă”, a subliniat Popa. 
Componenții echipei Poli Iași 
au efectuat, miercuri, primul 
antrenament după revenirea 
din Italia. începund de joi, an
trenorul Ionuț Popa a decla
rat că va începe pregătirea

partidei cu Rapid, duț primit 
.etapă a returului. Mâine, Pbfr 
Iași va susține ultimul meci 
amical dinaintea reluării Di
viziei A, în compania echipei 
a doua a clubului. în această 
partidă Ionuț Popa va lua o 
decizie in Ceea ce privește 
transferul celui de-al doilea 
jucător argentinian care a: 
susținut probe de joc Ia for
mația ieșeană, Nicolas Chiesa.

■-

Horește
Donețk (MF) - Fundașul echipei Șahtior 

Donețk, Daniel Fierea, ar putea fi cedat la 
formația Metalurg Zaporoje, a anunțat site- 

ui ufcrainiansoccer.net. Flo- 
rea a fost achiziționat de 
Șahtior Donețk In vara anu
lui 2001 de la Dinamo Bucu
rești. Antrenorul formației 
Șahtior Donețk, Mircea Lu- 
cescu, dorește să-l cedeze pe 
Alexei Baharev la Rubin 

Daniel Florea Kazan și pe paraguayanul 
Pedro Penitez la Krâlia Sovietov Samara. 
De asemenea, Adrian Pukanici și Șerghei 
Pivnenko ar urma să fie împrumutați la Ili- 
șiveț Mariupol. în afară de Florea, la Șahtior 
Donețk evoluează Flavius Stoican, Cosmin 
Bărcăuan, Răzvan Raț și Ciprian Marica.

Miliarde de lei pentru sport
■ Echipele de fotbal 
CFR și Universitatea vor 
primi 45 de miliarde de 
lei de ia Consiliul Local.

Cluj Napoca (MF) - Consi
liul Local Cluj a votat buge
tul pentru sport pe anul 2005, 
mai mult de jumătate din 
suma alocată (45 de miliarde 
de lei) fiind destinată echipe
lor de fotbal CFR Cluj și Uni
versitatea Cluj. Astfel, divizio
nara A CFR Cluj va primi 15 
miliarde de lei, iar diviziona
rei B Universitatea Cluj îi va 
fi alocată suma de 14,5 miliar
de de lei. Sume importante 
s-au acordat și cluburilor CS

deplasări, cazare, masă și ha
remuri de arbitraj, dar și, 
sperăm, cupelor europene, 
vacă ne vom clasa pe un loc 

2,6 calificabil”, a declarat mana

„U” Cluj - 5,2 miliarde de lei, 
din care 2 miliarde vor fi acor
date direct echipei de mgby 
Armătura „U” Agresate ne, 
dar și „U” Politehnica
miliarde de lei, din care 2,2 
miliarde de lei vor ajunge 
direct la echipa de baschet 
masculin Poli Mobitelco Car
bochim. „Ne bucurăm că am 
primit mai mulți bani în 
acest an, față de 2004, când 
ne-au fost alocați 1,8 miliarde 
de lei. Din ianuarie până 
acum s-șu cheltuit deja 400 de 
milioane de lei, pe care tre
buie să-i acoperim din acești 
bani. Bugetul este destinat 
campionatului intern, adică

Abramovlci, mereu aproape de 
echipa londoneză (Foto: epa)

gerul echipei de baschet Poli 
Carbochim, Mircea Cristescu. 
Clubul Sportiv Școlar Viitorul 
Cluj a primit inițial 900 de mi- 

. lîoane de lei, dar bugetul a 
fost suplimentat cu alte 600 de 
milioane de lei, datorită fap
tului căi, în acest an, CSȘ Vii
torul va sărbători 50 de ani de 
existență. Celelalte 24 de clu
buri sau asociații sportive ale 
municipiului Cluj au primit 
sume cuprinse între 65 de 
milioane și 2 miliarde de lei.

Memoriu la FR Volei
Ploiești (MF) - Petrom 

Ploiești va protesta la FR 
Volei, după ce responsabi
lii formației VCM Con
stanța, adversara din Cu
pa României,' nu au anun
țat că antrenamentul de 
marți seara a fost devan
sat cu o oră, jucătorii plo- 
ieșteni fiind nevoiți să se 
pregătească numai o ju
mătate de oră. Directorul 
executiv al formației VCM 
Constanța, Cadâr Serhan, 
a uitat să-i anunțe pe res
ponsabilii de la Ploiești că 
antrenamentul a fost de
vansat cu o oră. Petrom 
va juca în cupă cu VCM.

Meciuri trucate la Salonic
Barcelona (MF) - Patronul 

clubului Chelsea, Roman Abra- 
movici, s-a deplasat, miercuri, 
în Spania, pentru a asiste la 
meciul cu FC Barcelona, din 
manșa întâi a optimilor de 
finală ale Ligii Campionilor, 
scor 2 -1, cu avionul său Boe
ing 747. Abramovici a sosit pe 
aeroportul din Barcelona la 
ora locală 13:30, însoțit de mai 
mulți prieteni și de gărzi de 
corp. AS notează că miercuri 
s-a înregistrat un număr 
record de sosiri, 36, ale unor 
zboruri private pe aeroportul 
El Prat. La partida dintre FC 
Barcelona și Chelsea au asis
tat, printre alții, patronul For
mulei 1 Bernie Ecclestone.

■ Un locuitor al orașu
lui a declarat că știe 
dinainte rezultatele 
unor meciuri de fotbal.

Atena (MF) - O anchetă ju
diciară a fost deschisă, la Sa
lonic, ca urmare a unor acu
zații privind trucarea rezul
tatelor unor meciuri disputa
te în acest oraș, a anunțat 
agenția de presă Ana. Procu
rorul Panagiotis Ioannidis a 
cerut deschiderea de urgență 
a unei anchete preliminare, 
după ce un locuitor al orașu
lui Salonic a declarat pentru 
un post de televiziune privat 
că șase persoane cunosc di
nainte rezultatele unor me-

ciuri din prima și a doua ligă 
elenă. Potrivit agenției Ana, 
personajul principal al aces
tui nou scandal este Robert 
Hoyzer, arbitru care a recu
noscut că ă influențat rezul
tatele unor partide din ger
mania pentru ca junii pariori 
să aibă câștiguri mari. Alți 
trei arbitri aii fost suspendați 
de Federația Germană de Fot
bal (DFB) ca urmare a scan
dalului din Germania. Agen
ția elenă menționează că Hoy
zer a spus autorităților ger
mane numele unui grec care 
ar fi implicat în scandalul ma
nipulării rezultatelor meciu
rilor. Robert Hoyzer a recunos
cut că a influențat rezultatele 
a cel puțin patru meciuri.

ufcrainiansoccer.net


* Zerere resn’nsă. CJ Hunedoara nu este 
de acord cu scutirea totală a SC ISPAT 
SIDERURGICA de la plata obligațiilor finan
ciare datorate bugetului județean. Astfel, CJ 
are în vedere respingerea, în ședința de azi, 
a unei cereri înaintate în acest sens de către 
conducerea unității. (D.l.)

• înscriere în clasa 1. Inspectoratele șco
lare județene atenționează părinții în legă
tură cu necesitatea înscrierii copiilor în clasa 
I, până la data de 11 mai 2005, astfel încât 
să poată fi identificat necesarul real de pos
turi disponibile pentru mișcarea personalului 
didactic. Această dată nu este termen limită, 
înscrierile fiind în continuare posibile. (R.l.)

Proteste tara precedent la CFR
■ Sindicatele din trans
porturi amenință că «or 
declanșa acțiuni de 
protest fără prese. _nt.

Ins Jorcone

Deva - Protestul are loc ca 
urmare a înghețării și 
diminuării salariilor din 
domeniu. Măsura, dictată de 
FMI, li înerâncenează cel mai

negocia contractul colectiv de 
muncă. Fondurile de salarii 
prevăzute pentru 2005 nu 
prevăd nici o majorare. Li
derii sindicali afirmă că 
restricțiile bugetare impuse 
de FMI sistemului feroviar se 
vor răsfrânge și asupra celor 
care njficiază de calea fe
rată. Guvernul va reduce in 
Ernest caz, subvenția acordată' 
de CFR Călători cu 50%, ca 
urmare, prețurile biletelor de 
călătorie se vor majora cu

Și cu "Săgeata Albastră" vom 
călători cu bilete mai scumpe.

rtUI CulOIvitn

Supe-market PLUS la Orăștie
Orfiștee p.1.1 - Primăria Orăștie a sem

nat aprobarea condițiilor de lucru și actifl 
de predare către firma germană PLUS a 
terenului din Incinta ai dionului „Dacia” 
pe oare se va construi, până in iunie, super- 
morketul ce a iscat numeroase dispute. In 
bugetul tocai au intrat trei miliarde de lei, 
tacăun nriHard Bind folosit de către investi
tor pentru refacerea bazei sportive. Potri
vit vii prim uta Me ■ idru Muntean, în 

r aceste zile se lucrează la amenajarea 
jmîtlerului, lucrările efective urmând să 
Înceapă la 1 martie. Execuția a fost Încre
dințată unei sdcietefi din Timișoara care a 
acordat subantrepriza firmei TC Ind 
Orăștie. Pentru refacerea stadionului, 
lucrările sunt prevăzute a fi finalizate până 
la începerea campionatului de fotbal în 
toamna acestui an.

hua*tî_______
DN 7 . Lțjnic - JHa - Zam
DN7}|0N«6 Simen»-Cătai

08.00-11.00.

mia-.ii.®
16.00 - 17.00 Str. MW Eminescu

Lansarea publicației A.I.
Deva (L;G.) • “Știm că nu putem schim

ba lumea, dar asta nu ne împiedică să facem 
ceva constructiv, o publicație împotriva 
inculturii și necivilizației actuale”. Cu aces
te cuvinte se laudă colectivul redacțional 
al revistei "Aberații intelectuale” și vă 
invită la lansarea oficială a publicației, 
vineri, 25.02.2005, ora 19, la Bobo's Pub.

MĂX «tai mult pe gdnduri 
HA.L ta party»’ 
l a Boho’s Pub 
A.I, sc lan>ca<A

Dc când nu Ic-A.I. mai distrai? 
Dc când nu te-A-L mai culturulizai?
De când nu Â.X. mai teșit în lume?

► Revista de satiră și umor 
Aberații Intelectuale r-A?’*-*

O ora 19
Vineri, 25 februarie, la Bobo’s Pub

Afișul de lansare a publicației A.l

rău pe sindicaliștii din CFR 
care amenință cu grevă ge
nerală la 17 martie. Potrivit 
liderilor sindicali, până în 
prezent nu se cunoaște con
siliul de administrație hune-

100%.
Prima etapă a negocierilor 

a avut loc ieri între ministrul 
Transporturilor și sindicate.

doțean și deci nu se poate

Din partea. Sindicatului Fe
roviarul Hunedoara a partic
ipat Aurel Țiț. Următoarea

etapă se va concretiza într-un 
marș de protest, la 10 martie, 
urmat de grevă generală, ia 17 
martie.

Orăștie (D.L) - Repre
zentanții Primăriei 
Orăștie poartă discuții 
cu diferiți agenți eco
nomici din localitate, 
pentru a-i convinge să 
sprijine financiar ONG- 
urile din zonă. Sprijinul 
s-ar putea concretiza, în 
alocarea către un anumit 
ONG (la alegere) a unei 
părți din impozitul dato
rat statului, mai precis 
trei la mie, cu condiția 
să nu se depășească 20% 
din profitul firmei. Ace
lași lucru îl pot face și 
persoanele fizice, cu o 
sumă echivalentă cu un 
procent din masa impo
zabilă a fiecăruia.

„M-am săturat de intrigi (le culise"
Deva (DJ.) - Petru Mărgi

nean, președintele filialei 
județene a PUR, a ținut să 
mai precizeze încă o dată ieri, 
ta cadrul unei conferințe de 
presă, că i se pare normal fap
tul ca principalul criteriu în, 
numirea directorilor și șefilor 
de instituții; să fie cel profe
sional și nu politic.

„M-am săturat de tot felul 
de intrigi de culise, de teatrul 
ieftin prin care ariumiți politi
cieni manipulează optate pu
blică și presa”, a declarat 
Petru Mărginean, „Este nor
mală tendința ca fiecare li
der să-și apere partidul și să- 
și impUnăoamenii, dar există 
niște cote de reprezentabili- 
tate, stabilite pe baza rezul

tatelor de la alegerile locale, 
în plus, interesul principal 
trebuie să fie profesionalis
mul și să nu facem aceleași 
lucruri ca PSD-ul în 2000, pen
tru că nu este normal. Vom 
participa, în cadrul Coaliției, 
la întâlnirile pentru aceste 
numiri, eter vom accepta 
schimbarea numai acolo unde 
este cazul. Lumea nu va mai 
avea încredere în noi dacă 
vom proceda la fel rai PSD-ul”, 
a spus liderul PUR. Totodată 
el a mai precizat că astăzi și 
mâine vor avea loc negocieri 
între cele patru formațiuni 
politice din Coaliție, dar că 
nu este deontologic să se dea 
nume de persoane și de 
direcții-
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IACUVÂHB ȘI CÂȘTIGI ÎN FIECARE VINERI!
Ediția de VINERI* ecndtenuiHi Cuvântul liber îți pregătește un week-end de milioane: 
AFLĂ CUM POȚI CÂȘTIGA
• Decupează și completează talanul de concurs publicat VINERI In ziar.
• Depune plicul in urnele speciale Cuvântul liber, din Deva, vineri, sâmbătă, duminică 
și luni sau la sediul redacției din Deva, Str. 22 Decembrie, nr.37 A.
• Poți să ne trimiți plicul prin poștă: Cuvântul liber, C.P. 3, Deva.
• Extragerea norocoșilor câștigători va avea loc miercuri, 2 martie 2005, la sediul redacției 
Cuvântul liber.
• Numele câștigătorilor vor fi publicate in paginile ediției de joi, 3 martie a.c.

Informații suplimentare se 
pot obține la telefon

0254-211.275.,

• 3 premii x
1.000.000 lei

TALON DE CONCURS - 25 februarie 2005
Nume ...
Prenume 
Adresă . 
Telefon .



•’"■'re (03}
• qnfaotaZ camere în circuit, etai 1 zona 
fcewtomtapte fotanătițiri, preț negociabil.

■ spatOMUt 2 camere semidecomandat, 
mântui pe jos, AL Armatei, 36 mp, mobili, preț 
ra^ mBoane lei negociabil. Tel 224182,

• apartameat 2 camere, balcon închis, 39 mp, 
preț650 mHoane lei negociabil zona Minerului. 
TeL 234182,0723/499284.
• apariaiMal 2 camere, semidecomandat, 
yesie. faianți. apometre, repartitoare, gaz 
contorizat, baleen închis, zona Bticescu - 
Astoria. TU. 0741/997462.

• toarta omuI apartament 2 camere, bloc 
cărămidă, necomanoat, termopane, modificat, 
uși metalică, zona Gejdu, preț 850 milioane lei. 
teL072iyS2B2,

• toarta wgMt apartament 2 camere, Deva, Al. 
StrewAx, etaj 3j M imbunkMri, semideco
mandat, gaz contorizat, balcon închis, preț 500 
mKoane fe TeL 224296,0788/361782.

• wgta wartMMU 2 camere, Dacia, etaj 2, 
COm WC (R CotwniuQi OBuimanuaXf
parchet, preț $00 mffioane lei, negociabil. Tel 
224298 07887361782

Vând ,ip 3 'mere (05)

• apretoaaaU camere Dacia, contorizat apă, 
gaz, bloc de cărămidă, geam la baie, parchet, 
preț 750 mffloane lei. Tel 0745/356077.
• qartraMț 3 camere,, centrală teoriei,

BQVh DL rtăi ofL 5<i preț W fnlBOVW RL iragO 
deUL TeL220138,0722/183354.

• anat agataMHt 3 camere decomandat, 
Mui Dales, botă, garai centrală termică, stan
dard european, poslbitiăți mansardzre ța 4-a 
cameri), preț negociabil fel 0722/519009.

Vând nise, vile (13

• catiMcameredecomandateJbălbucăarie, 
teren 600mp, ultracentral, complet renovată In 
2004, Deva, sir. Eminescu, nr.JL TeL 229229.

• «m*7 camere, una la etaj, anexe, curte 2500 
mp, telefon, eaou, teren 11500 mp. comuna 
Urzica ■ Olt sau schimb cu gareorieri, aparte? 
nuntiri Orăș*, Hunedoara. TeL 242M9.
• tM 4M mp intravilan Deva, vizavi de Motel 
Masa- paraeoenzi «irecrom,is26m,o 
euo/mp. Posibil acces direct «te pe DN 7, utaitm 
aproape. TeL 0723*35074

• caah 3 camere, anexe, curtupâdhi- 
2000 mp - posibHtoM racordare 4 gaz, In 
comuna șoimuș, Sir. BoholtuM. Preț infor
mativ UBuMOOOO lei Relații ta tel 

0723*31758 0788091774.

• vănd «aeă 5 camere, renovată recent 
pretabSăpaetiuBiraurLsodaate.stTiQnp. tei. 
215487.
• vând casă M Cilan (orașul vechi). Fără inter
mediari. Tel. 0744/982701.
■ tari asaă ta Deva sau schimb ou apartament 
uăl/zS^1 11 central P118 diferen^L Te1,

• văndeasă mare cu gaz, anexe, curte, grădină 
de 1250 mp, pomi, vie, apă, curent telefon, în 
comuna Ciugud - Alba TeL 221328.
• taricrașigrâdlnâtnfocalltattoBirstev. 
118 șl ta Hondol, nr. 125, anexe gospodărești, 
teren. Relații latei. 0742/335».
• vind casă și grădină în Brinișca, Str. Gării, nr. 
10. Rek^i Deva, tel. 213185.
• tatii «Hă, 2 camere, hol, cămară, bucătărie, 
anexe gospodărești șl teren, M satul (toscani. 
Tel.283ÎMB.Dobra.

• tail asaă A camere, decomandate, 2 bai, 
bucătărie, complet renovată, teren 800 mp, 
ultracentral oeva, str. Eminescu, nr. 8L Tel 
229229, zHnic.
• vănd cart, în Deva, Str. Grivtel, nr. 31, 2 
camere, bucătărie, cămară, hol, bate, două curți, 
grădină, ocupabilă imediat preț 1 mid- lei. Tel. 
217212,236510.
• vănd WMt casă, Goidu, 3 camere, bale, 
bucătărie, lavabll, ocupabilă Imediat preț 59.000 
euro. Tel. 224296,0788/361782.

Vând case de vacanta (15)
• casă de vacantă, construcție 2002, D+P+E, 
stațiunea montană Straja, 7 camere decoman
date, 3 băl, 3 wc, sc 180 mp, toate utilitățile, 
pretabilă turism etc. Tel. 0723/320995.

Vând garsoniere (19)

• UMhM cotar Dacia. 2 camere, zugrăvită, 
pervaze marmură, 30 mp, amenajată, preț 550 
milioane lei negociabil. TeL 224182, 0723/499284.
• gamotort etaj 4/6, zona Băncii Transilvania, 
42 mp, preț 800 milioane lei, negodabll. TeL 
0722/161644.
• văadBBiortto* Deva, Dorobanți, etaj L deco
mandata, gresie, faianță, preț 600 miBoane lei. 
Tel. 0722/893583,211021.

• tari 18 parcele teren a 500 mp, zona 
Căprioara. Mâții latei aii24.
• tari hi Deva 2500 mp teren Intravilan, str. 
Rosetti, facilități apă. az, curent preț 12 
euro/mp. Tel. 222176
• tari tem intravilan 6.000 mp intersecția 
Aknaș ■ Coala. Informații la teL 0745/024316.
• MM teren intravilan 6500 mp la ieșire din 
D|fa cu toate facilitățile, preț 15 euro/mp. TeL 
CT®t'11772.

•«■ia teren intravilan,acces ia toarei —• 
otite iasă sau cabană, 510 mp, fs 12 m, preț 
.53 euro, negociabil. Leșnlc, nr. 122, tei. 
0744/568995.
• tari tarea intravilan, la șosea, Hunedoara, 
apă, gaz, curent suprafață plană, preț 6 
euro/mp. Tel. 0723/005657.

Vând spati» comerciale (25)
• tari aaapi comercial 36 mp. vad comercial, 
toate buni zonă piață, preț 22 mid lei. TeL 
0721/055068,0741/959550.
• vând reap* comercial în Slmeria. Tel. 220B4&

Imobile chirii (29)
• tar padini închiriere apartament 2 curiere 
mobilat Gojdu, preț 90 euro, negodabll. Tel. 
0746/388619.
_ Tru-ihliTru-n nurni-.irjl •MAnalaHă rî» anr ptniTzi ricrwnere garsoniera a și
moWag^cOTplet central, Deva, preț 90 euro.

• afar parent incnmtre garsonieră mobilată 
- jtllată cu mașină de spălat, aragaz, 
frigider, usi metalică, zona Mârăștful nou, preț 
100 euro. Tei. 0726/436776.
• efor spre închiriere apartament 4 camere, 
mobil i nouă modernă, bucătărie cu bar, mașină 
despălatv^z, frigider, șemineu, centrala.

• «for spre Închiriere teren semiacoperit (coper
tine) + spațfu/hală in Deva, str. Sântuhaim, preț 
05 euro/mp. Tei. 0726/436776
• primesc o fată în gazdă Deva, zonă centrală 
Tel 219662, zilnic.

imobile schimo UO)

Vând terenuri (21)

• 1X500 mp teren lăngă catena Bejan. Tel 
223783,222002.
• teron Mutan zona Marmosim, în Sknerfa, 
suprafață 1900 mp, preț 8 euro/mp. TeL 
0727/844590.262298.
• vănd MO mp teren, zona Deva, bun 
construcție cabană, casă, facilități curent 
gazTel. 0726/158688.
• văndlM mp teren Intravilan, grădină. 20 x 60 
mp, în localitatea Totesti ■ Hațeg, lăngă școală 
12000 mp, negodabll. Tel. 212272.
• «M 24.700 mp teren pentn vk i șl
6-000 n grâfr JCtii Sta agn-
culturi, ai fetești-Hațeg, lăngă
carton. T
• tari WavRan comuna Berthelot 87 
ari, lăngă Primărie. 5 km de Hațeg, lângă șosea 
Tel. 770687.

■ Mfenb reaă Bretea Mur ini cu apartament
2 camere Deva, Gojdu, Dacia, etaj 1 sau 2. Tel. 
224296,07W361782.

Auto romanești (36)

• tari Dada 1300, af 1996, asnzlnă + gaz, preț 
78 milioane lei, stare foarte bună. TeL 223176, 
0724/990428.
• vMtMk 1310, af 1991, stare foarte bună, 
arte la zi, raffiixasetofoa închidere cenbraăzată, 
alarmă. TW. 22962X 0723/W7I12
• vite basil 1310, albă, af 1998, Z7D00 km, unic 
proprietar, preț 86 milioane lei negaddill. Tel. 
0254/217148,0726/698136.
•aătflMh papuc, af 1997, benzină, tracțiune 
spate, 5 trepte, 1600 cmc, preț 1700 euro. 
Telefoane 0726/756058, 0720/351751,
0720/323367.

-CIMENT 180.000lel/sac
•VAR 80.000lel/sac
-PLACI AZBOCIMENT 140.000lel/buc.

-CIMENT 180.000lel/sac
•VAR 80.000lel/sac

■PLACI AQUALINE........^95.OQOIei/buc.
-OȚEL BETON (H6; F18; OlO) 21.000lel/kg
-CĂRĂMIDĂPUNĂ 7.OOOIel/buc.
-VESTE REFLECTORIZANTE 250.000lel/buc.

Tel. 0788/462036, 219127.

Deperit materiala 
construcții - Deva 

Angajează:
•WriONARI (în baza Legii 
gestionarului)
Cerințe. >garanțle imobiliară >studii 
medii xexperiența profesională 
constituie un avantaj

«■vânzători/vânzAtoare
Cerințe: «-studii medii «experiența in 
domeniu constituie un avantaj

Așteptăm CV-urile ți scrisorile de 
intenție la fax 0254/231171.

idouA

Pe tenii AlOOf Hunedoara

Peste o mfe &. șomeri învață ta acest an 
om

In tana nutie AJQȘM Hunedoara va demara un program de pregătire constând în 9 cursuri 
patou ORK^Be: ospătar, Incrâtor in comerț, confecționez asamblor articole textile, bucătar, ope
rator calmiator electronic și rețele, instalator instalații de încălzire centrală. Acestea iac parte din 
ptantd Se iteWtaHt pnjesioiială pe 2005 al AJOFM Hunedoara, în care mai sunt cuprinse 75 <te 
cutași ie taman ală, 49 fiind pentru șomeri. Din totalul de cursuri, un cnrs va fi orga
niza ' ă» Asțkvti ■ 118 cursuri vor fi organizate în cadrtil «genților economici care doresc âl-șl 

recaHSce psanonaital in acofțtil prevenirii șomajului. Cele 75 fie cursuri vor fi otgiufizate astfel: M 
de cursuri se vor organiza pitin Centrele de formare profesională ale AJOFM Hunedoara din Deva și 

aniișl 37 de curstta prin funizorii de servicii conform legH. Aceste cursuri se axează în prin-

HBotaMte pontau care se organizează aceste cursuri sunt: brutar patiser preparator produse 
fimnief, batatttf, couiâ^Mer articole din piele și înlocuitori, confecționer articole textile, contabil, 
tatgNKtor MHBK mnaoe, instalator instalații de tocăldre centrală, legumicultor, lucrător ta comerț, 
luuMar tatfaiȘiHe, operator calculator electronic și rețele, operator confectioner taldiufriai, 
ospătar vftițiltor ta tmltâțfie de alimentație publică, pomicultor, zidar pietrar tencnitor.

La aceste conul vor fi cuprinse 2100 de persoane, din care 1370 șomeri, 505 persoane ifin 
cadrai agențflor eomomid, 28 de rromi, 15 absolvenți 2005,28 de deținuți, 112 persoane din mediul 
raral, 28 ta penoane cane dnpă satisfacerea stagiului utilitar nu au reușit să ocupe m toc ta muncă, 
14 peznme m pa recăpătat ca, . w> ^g le mtindi după o perioadă ta invaliditate și nn au un 
toc ta nnmci. Pfamufc taman prdL • tfi pentivuiuî în curs este orientativ, iar reafizarea smt 
motfificarea ltd este Influențată de cernea și oferta de pe piața muncii și de receptivitatea benrii- 

° . in decolare din 2004 cursuri de canfecționer asamblor articole textile,
bucătar, ospătar, instalator instalații ta încălzire centrală, ridai rietrar tencuitor. în acest an au 

.i demarat cursuri de operator calculata electronic și rețele, ospătar Și lucrător in comerț.

Cursurile ta formare profesională sunt g tuite entra șomerii aflați în evidențele AJOFM Hune
doara, cbeltulellJe fiind 9uportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

clarilor. In prezent,

A

Cerințe*.
O o foarte bună cunoaștere a orașului Deva;
O seriozitate;
• dinamism;
w deținerea unei motorete/motoscuter prezintă avantaj.

• aiotem de plată avantajos;
• program lejer;
Dacâ oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa: Redacția ziarului Cuvă^tâ Mta, 
Str. Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 211275. 
Persoană de contact:
Sorina SArmai, tel. 0788/275878,
e-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

■ ■ - ■

CONVOCARE
ComiKuiii s- iu Jr ’ iii otâtiiSCR.L ik ar SA convoacă ADUNAREA 
GMtAftX ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, PteMia, 12 morfio RDQ5, ta sofa de 

șetfiNli tt ȘmIE Normale •Sabin Drâgoi*, ora ÎS, cu urmtaoaraa ordfae de m:

1 • AnokzH ci aoroboroa raooriului adnihrfMRBlDvtihii ■ fii privind activitatea no anul 
2004.
2. AmAze d eprolwM raportului comtahi deMMM£|ta (Mie ta verificaroa bilanțului 
contatil:ii n oonlutai do oraRt si afanfari li SI tfbnMtata SfliDMl.
3. Anoka șl aprabaraa bilanțului și a canfataido prall șipitadori pa anul 2004.
4. Ai«dua și aprobarea profxmeritar odmWstra torului pnvind tpartizorea prafitatei ree- 
Hzatb mul 2004.
5. Andfcași aprobarea tKtfvteții o» ninistratorului și a comisiei do cenzori și desctacarea 
do ras».... ponhv anul 2004.

Acționarii o*. tafco pot parifcipa ta t*imOr* peraond sau prin -ați icționari pe bană ta
procurft țgtaddlL *
ta eua de noerigurare o praaanțM, conform praradorifor statutare, Adunarea Generala t» va 
Inlnmi fa «MMfl orii și th awfari fac, fa data do 19 martie 2005.
Informații suplimentare m pot obține zilnic fa radul societății rau fa telefonul 211.597, orele 8 
■ 15.

Acționod pooom firios pol țtatidpo fa adunară persond sau prin 

a$ acționari ps badi ta procurii ipecidă.

în cax fa Moriguram tr •*- |i, c mfarm prmdsrfor statutare,

aduna, «a gupgedl sa.vsfatatai b ori și înl acwuși toc, în

data ta 19 untie 2005.
InfenMți fapIlMMlpro ta pot obfa* dnic la wdtol socfetâții sau la 
tatofoadS^JMi «rab I -15.

BOBO s pur-

0

Rezervări la telefon 
0788/355 323

CONVOCATOR

"CîTOlKTCL.
IUB5EK".-

deal*

«sa»
- tâmplftte FBC hnpnrt

-jalnrefeWcdt

Consiliul de Administrație al SC AGROMEC SA Simeria con
voacă, pentru data de 18.03.2005, ora 10.00, ADUNAREA
G^iERALĂ A ACȚIONARILOR cu următoarea ordine ta zi:

- Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Admi- 
iT- nistrație pe anul 2004.

Aprobarea Bilanțului Contabil pe anul 2004.
- Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pe anul 2004.

- Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005. 
- Diverse.

Dacă nu se îndeplinesc condițiile de cvorum prevăzute de lege, 
lucrările adunării generale se vor ține în aceeași zi, la ora 12.00.

Grupul austriac de asigurări 
Wtenncr Staedtische 

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

UNITA

GRUPUL rf f

WIENER S!
S1ADTÎSCHE 
UNITA„

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

IrapautatHtate principală
- coordonarea activității <ie vânzări la nivel local

• experiență in vânzări asigurări
- studii medii sau superioare
*eriatența unui portofoliu de asigurări constituie un avantaj

Se oferă pachet salarial atractiv și posibilități de dezvoltare 
profesională 

Persoanele interesate sunt ragate să trimită un CV și o 
scrisoare de intenție până la 01J03.200S la fax 0254-225945 sau 

e-mail: c.deceanQunfta.ro

mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
c.deceanQunfta.ro


Anunțurile m preiau zilnic, intre orele * fl 14 ta sediul redacției fl M vor publica în pagina de 
mici publicitate a cotidianului noeăru. Redacția nu if I asumi reeponaabllltatea pentru conținutul 

anunțurilor de mică publicitate.

Dacă vrei cu adev rat ca anunțultău eă fie rai 
încearcă variantele speciale contra cost. 
ALEGE Și COMPLETEAZĂ TALONUL!

• vând dteip Iveco Turbo Daily, al 2000, oglinzi 
electrice, mcaizrre, chc oe remorca, radio- 
casetofon, alarmă, Închidere centralizată, preț 
16000 euro. Tel. 0722/314123.

k «M IM Focus 1600. model iulie 2000. Tel. 

214404.

luni gacar>tie.iocuri, caiailatr 
milioane lei’M. 0726/080402.

• chioșcul de «tare de lângă 
Comtim;
• chioșcul de ziare din sufla 
de autobuz Orizont- Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de atare Intersecția 
Zaxnflrescu - B dul Decebal

Consiliul de Administrație 
al SC Hortfna SA Deva

LTVIACOZMA
îi vom purta o amintire dragă și ne vom gândi cu respect la 
modestia, blândețea și dragostea cu care ne-a înconjurat. 
Serviciul funerar va avea loc in Brad, vineri ora 10. 
înhumarea la Bucium, astăzi, 25 februarie, ora 14.

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

• oanHr MMt abonament Conex Cent Tel. 
0723/920314.
• vând Holda 3310, bine întreținut baterie Li ■ 
Ion, melodii, imagini, licurici, preț 1300.000 lei. 
Tel. 0723/005657.

Colectivul Fabricii de Pâine Victoria & Marișca este alături 
de colega Adriana Rus în greaua Încercare pricinuită de 
trecerea in neființă a iubitei sale mame

BÂNCĂ MARIA
Dumnezeu s-o odihnească.

• Im* de distribuție produse cosmetice 
profesionale angajepzăi^rtvânzWcu 

studiimedSi, pemxsconducere cat B, auto
turism propnu. CV prin fax 0251/411919, tei. 
0723/614976.

vânzătoare pentru magazin alimentar, 
experiență minimum 3 ani. CV-urile se 
de i la magazinul jny, n Deva, b-dul 
Decebal, bMX^țțgr, până la data de

MrMMat cu experiență, cu 
de fabricare a efectelor 

TeL 0726/724125.

satelit digitale începând cu 63 milioane 
lei; un an garante, recepționează peste 
25 programe românești și 600 străine, 
montarea și deplasarea incluse în preț. 
Informații la telefoanele 0723/481776 Sau 
0743/840474.

t
Cu nemărginită durere și 
lacrimi în suflete amintim 
tuturor celor care au 
cunoscut-o că în 27.02.2005, se 

împlinește un an de la trecerea ta 
neființă a iubitoarei noastre soții, 
mame și bunici

PĂSĂRIN MARIA
Parastasul de pomenire va avea 
loc sâmbătă, 26 februarie, la 
Biserica Ortodoxă de lângă Vidra 
Orăștie. Dumnezeu s-o odihnească 
în pace.

• efecMf Maredefinltivă cu laser cu lumină 
intens pulsată, îndepărtare riduri, cu toxină 
botullnică. umplere riduri și buze cu acid 
hialurenlc. Tel. 0742/963008. chenar IU
• eteduu transpari marfă Deva - Timișoara; 
preț negociabil, în funcție de greutate și volum, 
maximum 03 tone. Tel. 0740/420521.
• efectuai tnmport marfă, local și interurban 
cu autoutilitară de 32 tone utit Duba este 
prevăzută și cu stendere pentru confecții L 600,1 
240, h 230. tel. 229611,0740/953297.

• vând 4 tone greu panificație, preț 6000 lei/kg, 
Chimlndia, nr. 110.
• vând tei și otavă de grădină producție 2004, 
Hunedoara. Tel. 0723/005657.
• «M Ho. «avă și porumb ștluted, preț nego
ciabil c«an. sat strei Săcel, nr. 66. Tel. 730332.

• oferim contracta de muncă pentru 
dansatoare animatoare, Canada, Italia, 
Japonia, Austria, vârsta minimă 18 ani 
Angajăm dansatoare animatoare cu carte 
de muncă In țară cu sau fără experiență 
Tel. 0744/532875,0723/185487.

t
Zorela, Olivia și Alexandru Sgarbură anunță cu 
durere încetarea din viață a scumpei lor mame, bunici 
și soacre

• vănd nare* de porumbi mărimea pietrei 24. 
Tel. 0744/175286,0258/8351280254/216348.
• vM mari pentru măcinat cereale boabe și 
știuleți. Tel. 282779. ’
• vând sMMMre de porumb, tip românesc, 
SPC 4, SPC 6, SPC 8 rânduri. Tel. 0744/391242.
• vtad Mm Import Germania, diferite
tipuri. Tel. 0254/710373, 025V719684,
0744/233680.

SC ICSH - SA Hunedoara
oferă spre vânzare:

1. Mijloace da transport auto
2. Utilaje grele de construcții
3. Utilaj* de mică mecanizare
< Barăci metalice

Listele cu mijloace și utilaje pot fi consultate la 
sediul SC ICSH - SA - serviciul Marketing.
Informații la telefonul 713.050/127
Termen de depunere oferte 04.03.2004.

ComemorAri (78)

Altele (61

SIMPLU

Anunț CRATU‘T

Camioane, remorci (39)

Microbuze. Dube

CHENAR - BOI O

:te muncă (74)

Plante si animale, 
agroalimentare (57

Utilaje, unritc. industriale si 
agricole < w;

Audio-v ideo, antene si e
instalatii satelit (49) |

S.C.OU1ERs.r.l,
vnimexCO

AMQAJEAZĂ:
CUvrIle se vor depune la 

secretariatul firmei: 
Deva, Depozit zona Gării. 
Tel/fax: 213141:219751-s

zMari-faianțari

-1
-1 florar Solicităm seriozitate!



<W8T*6

la filmări

cenzurată

Ninsorile continua să cadă In

•ta Castillia giWM ftb mai 
multe localități sunt izolate.

Și Spania s-a confruntat cu 
un val de frig, Însoțit de nin
sori abundente în jumătatea 
de nord a în Madrid stra
tul de zăpadă ajunge la zece

Sexologul Piero Lorenzoni 
a categorisit varietatea de for
me gi dimensiuni ale bustului 
feminin comparându-1 cu di
verse fructe. Prima categorie 
e cea a pepenelui. Femeile cu

■ Ninsorile abundente 
au perturbat traficul și 
au provocat numeroase 
accidente rutiere

Paris (MF) - Multe țări eu
ropene au fost afectate mier
curi de căderi masive de ză
padă, care au provocat acci
dente rutiere și perturbarea 
transporturilor.

în Franța, ninsoarea căzută 
in regiunea pariziană a dus la 
crearea de blocaje rutiere, in 
timp ce la aeroportul Orly tra
ficul aerian a fost suspendat.

Germania a fost acoperită 
de Zăpadă, iar transporturile 
rutiere-și cele aeriene au fost 
serios perturbate de ninsori. 
Pe litoralul Mării Baltice și al 
Mării Nordului, vântul puter
nic a dus la formarea unor tro
iene de peste 1,5 m. zăpadă.

Ierusalim (MF) - Actrița a- 
mericană de origine israelia 
nă Natalie Portman a fost 
huiduită de o mulțime de cre
dincioși ta timp ce filma o 
scenă cu conținut erotic ta fa
ța Zidului Plângerii de la Ie
rusalim. Ea a filmat marți, cu 
actorul israelian Aici Avni, o 
scenă descrisă drept „toridă” 
din filmul „Zone Franche” al 
regizorului Amos Gitai.

Actorii se aflau intr-o mași
nă ta fața Zidului Plângerii, 
ultimul vestigiu al Templului 
din Ierusalim, distrus de ro
mani ta anul 70 Î.Hr, devenit 
loc de pelerinaj al iudaismului.

Actorii și echipa de ffisome 
au fost huiduiți și alungați de 
mulțimea de crr iincioși adu
nată la Zidul Plângerii. Potri
vit ziarului Yedioi J&jaratnot 
regizorul nu a cerut în preala- 
bil autorizație să filmeze acolo.

Portman studiază la o uni
versitate ebraică din Ierusa
lim, orașul ta care s-a născut.

Papa este iar in spital
Homa (MF) - Papa loan Paul al II-lea a 

fost internat ieri în spitalul Gemelli din 
Roma, din Cauza unei „reveniri a gripei, 
care a determinat agravarea, în această di
mineață, â problemelor respiratorii” ale 
Suveranului Pontif, a anunțat agenția itali
ană Ansa.

în cursul audienței generale de miercuri, 
Papa li s-a adresat credincioșilor prin vi- 
deocoriferi tă. era răgușit și avea dificultăți 
de respirație.

* No*» bilanț. Cutremurul de marți din Iran 
s-a soldat cu 500 de morți și 990 de răniți, 
însă bilanțul s-ar putea agrava, a anunțat, 
joi dimineață, guvernatorul provinciei Zarand.

• Contract semnat. David Beckham, și so
ția sa Victoria au Semnat, luni, un contract 
cu firmă de cosmetice Coty conform căruia 
urmează să promoveze, în acest an, două 
parfumuri.

Sânii indică personalitatea unei femei
■ Un cercetător italian 8ânii raari și rotunzi lasă im- și îndrăzneți nu sunt
dacrrio norcnnalitataa presia că sunt făcute pentru ciu pentru o activitate
aescrie personalitatea dragoste, dar le place să mă- ală satisfăi toarc. Fi
temeil ananzand TOHTia nânce, Să fie răsfățate și rare- timidă și domestică, f
Sânilor ori le place sexul. Pentru o par- cu sâni ca portocalei

Sr* r-

t


