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Vremea se menține deosebit de

seara

112-Apeluri de urgență
■ Sistemul de preluare 
a apelurilor de urgență 
se face de ieri prin 
apelul gratuit 112.

Ina Jurcone__________________
lna.jurconedlnformniedlA.ro

Deva ■ Hunedoara este al 
37-lea județ care a inaugurat 
ieri Centrul de preluare a

apelurilor de urgență - 112. 
Potrivit Serviciului de Tele
comunicații Speciale (STS), 
sistemul uzitat este perfor
mant și are ca scop principal 
reducerea timpului de inter
venție în rezolvarea cazurilor 
de urgență. „Diferența față de 
operatorii privați este gradul 
ridicat de secretizare a 
mesajelor. Un astfel de mesaj 
interceptat este considerat

amenințare la siguranța na
țională. STS are ca scop filtra
rea mesajelor reale de cele 
false. La nivel național doar 
20% din apelurile primite 
sunt reale, celelalte 80% sunt 
false. Avem o tehnică digitală 
de ultimă oră care depistează 
locul de unde se face apelul și 
locația de unde se sună. 
Cazurile false sunt pedepsite 
cu amendă între unu și cinci

milioane de lei”, precizează 
col. Tatiana Frîncu, purtător 
de cuvânt STS.

Odată funcțional, 112 se va 
folosi șase luni în paralel cu 
celelalte trei numere (955, 981, 
961), după care acestea se vor 
plăti. 112 este numărul euro
pean unic pentru anunțarea 
urgențelor.

Toate țările UE au aderat la 
sistemul unic 112.

Azi, pe piepturile doamnelor și domni
șoarelor, vor străluci mârțișoarele, micuțe 
simboluri ale iubirii și prețuirii celor dragi. 

(Foto: Traian Mânu)

Pâinea „trage" să se scumpească

^Troiene de zăpadă de trei metri

Deva (C.P.) - Drumul județean ce leagă lo
calitățile Muncelu Mic-Feregi-Poiana Răchi- 
țelii era ieri blocat din cauza troienelor de 
zăpadă. „Viscolul ne creează mari probleme. 
Stratul de zăpadă viscolită atinge pe alocuri 
2-3 metri înălțime. O mașină, care a plecat 
din Vețel pentru a duce pâine oamenilor din 
Muncelu Mic, este însoțită de utilajul nos
tru de deszăpezire”, a declarat ofițerul de 
serviciu al Direcției Județene de Drumuri 
Deva. Pe restul drumurilor județene s-a cir
culat în condiții de iarnă, acționându-se cu 
utilaje și împrăștiindu-se materiale anti
derapante. Grosimea stratului de zăpadă de 
pe carosabil, după ninsoarea căzută pe par
cursul întregii zile de duminică, varia între 
15 și 20 de centimetri.
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■ în mai puțin de o 
lună se așteaptă ca 
prețul pâinii să crească 
cu până la 500 de lei.
Tiberiu Stroia
tlberlu.strai a@ Inform med ia

Deva - Principalele motive 
sunt creșterea prețurilor la 
utilități, în special energie e- 
lectrică, și eliminarea subven
țiilor acordate pentru depozi
tarea grâului. în acest context, 

producătorii hunedoreni de 
pâine estimează că în maxi
mum o lună prețul pâinii va 
crește cu 200 până la 500 de lei.

„Până la urmă piața este 
cea care dictează prețul, este 
de părere George Frântu, di
rectorul general al societății 
Boromir. E adevărat că elimi
narea subvențiilor pentru de
pozitarea grâului va duce la 
creșterea prețului la grâu și 
implicit a pâinii. Totuși, la 
nivelul cererii și ofertei exis
tente pe piața hunedoreană, 

cred că această creștere nu va 
fi semnificativă. Probabil că se 
va situa în jurul a 200 de lei”, 
susține directorul societății 
Boromir. “Nu cred că un pro
ducător de pâine va reuși să 
mențină prețul în condițiile în 
care prețurile la utilități au 
crescut, afirmă Nicolae Țan- 
drău, administratorul Biona- 
tural. Și, deși scumpirea ar 
trebui să fie de circa 500 de lei, 
concurența va face ca fiecare 
producător să țină prețul cât 
mai aproape de cel actual.”

Aniversarea 
Protecției Civile

Deva (I.J.) - Inspec
toratul pentru Protecție 
Civilă a aniversat ieri 72 
de ani de existență. „Mi
siunea noastră este de 
protejare a vieții și avu
tului cetățenilor în fața 
efectelor distrugătoare 
ale catastrofelor și cala
mităților”, precizează 
col. Emil Ciorba, șeful 
IPC Hunedoara.

Totalul armelor deținute de populație 
în județul Hunedoara
’r» județul Hunedoara au permis de portarma 1779 
oe persoane, din care 1526 de vătiă toate
& 253 pistoale eu gaz, (pagina 5)
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•Atac. Un atentat cu explozibil, comis 
duminică la sud de Mosul, în interiorul unei 
clădiri administrative din Hammam al-Alil, 
s-a soldat cu opt morți și cel puțin doi 
răniți, potrivit unui bilanț furnizat de armata 
americană. în clădirea vizată se află un 
birou folosit de poliție și unul al 
administrației civile.

• Eliberare condiționată. Eliberarea a 400 
de deținuți palestinieni din Israel va fi con
diționată de măsurile pe care Autoritatea 
Palestiniană le va lua pentru a împiedica 
atentatele de genul celui comis vineri seara 
la Tel Aviv. Israelul a eliberat, la 21 februa
rie, 500 de deținuți palestinieni, în cadrul 
măsurilor destinate să restabilească încre
derea între cele două părți.

Ședință anulată
București (MF) - Șe

dința Biroului Perma
nent al Camerei Depu- 
taților nu s-a mai ținut, 
ieri, întrucât deputății 
PSD, în frunte cu preșe
dintele Camerei, Adrian 
Năstase, au întârziat 
aproape jumătate de 
oră. Ședința Biroului 
Permanent al Camerei 
era programată pentru 
ora 13.00, însă deputății 
PSD și-a făcut apariția 
doar peste 25 de minute, 
interval în care mem
brii partidelor din coa
liție părăsiseră sala.

Două împrumuturi
București (MF) - Ban

că Europeană de Investi
ții (BEI) va acorda Ro
mâniei două împrumu
turi rambursabile pen
tru programe sociale, în 
valoare totală de aproa
pe 80 de milioane de 
euro. Primul contract, 
în valoare de 12,5 mil
ioane de euro, este des
tinat Programului de 
dezvoltate a infrastruc
turii în orașele mici și 
mijlocii.

Al doilea contract, de 
66,4 milioane euro, este 
destinat susținerii pro
iectului de reabilitare a 
sectorului sâni- _ 
tar, prin do- 
tarea ma- 
terni- 
tăților ălJBWWBBi 

a de-
paria- W 
mentelor de 
urgență.

Vladimir Putin
(Foto: EPA)

l-a destituit
Moscova (MF) - 
Președintele rus, 
Vladimir Putin, a 

demis ieri șase sub
secretari de stat din 

Ministerul de Interne, 
inclusiv pe șeful Ser

viciului Federal pen

tru Criminalitatea 

Economici și Fiscală 

și pe responsabilul 
regtaritt de siid, care 

include Caucazul ți 

Cecenia. Decretul 
prezidențial nu 

include, argumente 

ale deciziei președin

telui, iar responsabilii 
de la Kremlin au 

refuzat orice comen

tariu. Printre respon
sabilii demiși se 

numără șeful 

Comitetului pentru 

Ar.hete Criminate

■V

din cadrul Ministeru
lui de interne și cel j

care s-a ocupat de 
ancheta asupra ]

abuzurilor săvârșite L

de poliție la :
Blagoveșcensk i

(Bașkortostan), în ș
noiembrie 2004. i

Reuniune AIEA la Viena
Teheran (MF) - Agenția Internațională 

pentru Energie Atomică (AIEA) a organizat 
ieri, la Viena, o reuniune pe tema Iranu
lui, după semnarea acordului ruso-iranian 
care permite punerea în funcțiune a primei 
centrale nucleare iraniene. Acest acord capi
tal a contribuit la sporirea tensiunilor, în 
condițiile în care Statele Unite acuză Iranul 
că încearcă să fabrice bomba atomică sub 
acoperirea unui program nuclear civil.

Potrivit acordului semnat duminică între 
Teheran și Moscova, în valoare de 800 mili
oane de dolari, centrala, construită de ruși 
la Buchehr, își va începe activitatea laz 
sfârșitul anului 2006.

Washingtonul dorește să sesizeze Consi
liul de Securitate al ONU pentru impunerea 
de sancțiuni. La rândul său, Iranul dorește 
ca AIEA să renunțe la ancheta de doi ani 
și să confirme că programul său are numai 
obiective civile.

în ceea ce privește cele trei țări europene 
care negociază cu Iranul - Germania, Franța 
și Marea Britanie - ele au nevoie de măi 
mult timp pentru a ajunge la un acord cu 
Republica Islamică.
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Vom semna la
■ Olli Rehn este 
încrezător că țara 
noastră va deveni parte 
a familiei europene

București (MF) - Comis
arul pentru extindere al UE, 
Olli Rehn, s-a declarat 
încrezător ieri, la finalul 
întâlnirii cu ministrul român 
de Externe, Mihai Ungure- 
anu, că România va putea 
semna la timp, în 25 aprilie, 
Tratatul de aderare la UE, 
astfel încât să poată deveni 
parte a familiei europene.

Rehn a spus că în România 
mai e multă muncă de făcut 
și că a discutat cu Mihai

Ungureanu în special despre 
reforma sistemului judiciar și 
lupta împotriva corupției.

„Există un început încura
jator, care demonstrează că 
noul Guvern ia foarte în 
serios această problemă și și- 
a planificat anumite strategii, 
dar acestea trebuie în scurt 
timp să nu rămână doar anga
jamente, ci să se transforme 
în rezultate concrete”, a sub
liniat oficialul european.

timp T 
început în această lună și 
care va continua până spre 
finalul anului, în noiembrie, 
când va fi redactat un raport 
complex despre pregătirea 
României pentru aderare.

»••••••...................
Există un început încurajator, 

care demonstrează că noul 
Guvern ia foarte în serios 

această problemă.
Olli Rehn

•.**•«•••**:#* -*.• • -• * < • -• M

Monitorizare serioasă

El a amintit că acest lucru 
este foarte important pentru 
exercițiul de monitorizare pe 
care Comisia Europeană l-a

Un alt subiect discutat de 
cel doi oficiali a fost con
curența și ajutoarele de stat, 
iar în al treilea rând a fost 
discutată protecția mediului

înconjurător. Mihai Ungurea
nu a precizat că a avut șr 
duminică seara o întâlnire cuAs 
comisarul european și cu preS? A, 
mierul Călin Popescu TărF 
ceanu despre felul în care Ro-i 
mânia și-a făcut până în acest 
moment temele.

Ministrul de Externe a 
susținut că România este în 
grafic, și acest lucru a fostj 
dovedit „fără putință de tăga-i 
dă”. Se așteptă ca și miniștrii 
de resort să prezinte măsurile 
luate în ultimele două luni, 
pentru ca Executivul român 
să facă adăugirile tehnice 
necesare la rezumatul ue 
acțiune guvernamentală pen
tru aceste două luni.

I

Bill Clinton în Taiwan
. Taipei (MF)- Fostul preșe

dinte american Bill Clinton a 
•sosit duminică în Taiwan, 

[ unde, s-a întâlnit cu liderul 
Chen Shui-bian, vizita provo
când iritarea Guvernului da' 
la Beijing. Clinton, care a fu 
întâmpinat la aeroport de nA 
nistrul taiwanez de Extern! 
Chen Tan-sun, a luat masa cn 

[■- . președintele Chen, după ce p 
pronunțat, în teta unei asi 
tențe de 2.000 de persoane, i 
discurs lai Centrul Internați 
nai al Congresului din Terix 

Vizita fostului președ» 
american a provocat ie m | 
mirea Beijingului.

Ieri, Clinton s-a întâlnit cui 
liderul Opoziției, LienChan, 
și a oferit autografe pe exem
plarele cărții sale autobi
ografice „Viața mea”.

1

Libanezii solicită retragerea trupelor siriene. (Foto: EPA)

■
Protest în Beirut contra trupelor siriene

de opoziție Nassib Lahud i-a 
cerut președintelui sirian, 
Bashar al-Assad, duminică 
seara, să ia o inițiativă 
istorică, anunțând retragerea 
militarilor sirieni din Liban

Beirut (MF) - Mai multe 
mii de libanezi care solicită 
retragerea trupelor siriene 
s-au adunat, duminică seara, 
in centrul orașului Beirut, 
unde circulația a fost blocată 
de comandouri ate armatei. și a subliniat că cete două 

începând de duminică 
seara, armata libaneză a blo
cat accesul în centrul 
orașului. Mai multe trans
portoare de trupe și vehicule 
îlinda* erau plasate la prin
cipatele intersecții din centrul 
Beirutului.

Pe de altă parte, deputatul

state trebuie să păstreze 
relații bune.

„E cer președintelui Bashar 
al-Assad să se adreseze 
poporului libanez, lansând o 
inițiativă istorică, retragerea 
armatei siriene și serviciilor 
sale de informații”, a declarat 
liderul Adunării Democratice.

(Foto: EPA)Sute de morți și răniți la Hilla

Peste 100 de morți în atentat
Hilla (MF) - Un atentat cu 

mașină-capcană comis ieri 
dimineață, la Hilla, s-a soldat 
cu 110 morți și 133 de răniți, 
a anunțat directorul spitalu
lui din orașul situat la 100 de 
kilometri sud de Bagdad.

Precedentul bilanț anunța 
moartea a 32 de persoane și 
rănirea altor 45. Atentatul 
s-a produs în mijlocul unei

mulțimi de funcționari, care 
se adunaseră pentru a efectua 
o vizită medicală. Funcțio
narii, dintre care o parte au 
fost demiși după înlăturarea 
de la putere a regimului con
dus de Saddam Hussein, s-au 
adunat pentru a efectua o vi
zită medicală, înainte de a fi 
reintegrați în serviciul admi
nistrativ al provinciei.
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ADMINISTRATA: 211275
RECLAMA: 211275
MICA PUBLICITATE: 2121 57

Potrivit lui Lahud, președin
tele sirian trebuie „să aibă 
încredere că instituțiile 
libaneze sunt capabile să își 
asume responsabilitățile care 
te revin și că nu se va încheia 
pace separată cu Israelul”.

El a adăugat că „retragerea 
siriană totală, în coordonare 
cu Libanul, ar fi posibilă în 
cadrul acordului de la Taef”, 
semnat în 1989 pentru 
încheierea războiului civil și 
care definește relațiile dintre 
cele două țări, precum și 
prezența siriană în Liban. Bill Clinton la Tâipei (Foto: epa) •

Prima ședința CSAT prezidată de: 
președintele Traian Băsescu

Băsescu a 
la Palatul

de zi a

București (MF) - Prima 
ședință a Consiliului 
Suprem de Apărare a Țării 
(CSAT) prezidată de preșe
dintele Traian 
avut loc ieri, 
Gotroceni.

Pe ordinea
ședinței s-a aflat problema 
corupției, care urma să fie 
introdusă în strategia de 
securitate națională ca 
amenințare la adresa sigu
ranței naționale. Alte teme 
au privit statutul României 
în NATO și integrarea în 
Uniunea Europeană, pre
cum și evoluțiile politico- 
militare în plan interna
țional.

La ședință au participat 
premierul Călin Popescu 
Tăriceanu, miniștrii Mihai 
Răzvan Ungureanu, Vasile

Blaga, Monica Macovei, , 
Teodor Atanasiu, Codruț 
Șereș și Ionuț Popescu, 
directorii SIE și SRI, Ghe- 
orghe Fulga respectiv Radu 
Timofte. în calitate de invi
tați. au fost de față con
silierii șefului statului An-. 
drei Pleșu, Theodor Stolp- , 
jan, Adriana Săftoiu, Clau- - 
diu Săftoiu, Renate Weber 
și Constantin Degeratu.

La finalul ședinței CSAT, 
președintele Traian Băses
cu a declarat că i-a spus 
Comisarului european pen
tru extindere Olli Rehn că 
România nu mai acceptă 
etichetări generale de țară i 
coruptă, iar politicienii 
vest-europeni care tec ast
fel de afirmații vor fi luați 
în seamă doar dacă vor 
face nominalizări.
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• întâlnire. Colegiul Farmaciștilor se va 
reuni astăzi, 1 martie, conform unei tradiții 
vechi, la sediul OGE Deva. întâlnirea se 
dorește un bilanț al activității farmaciștilor în 
2004, la care sunt invitați farmaciști pensio- 

^nari din județul Hunedoara. (IJ.)

)• Hotărâre revocată. Consiliul Local Deva 
a revocat, în ședința extraordinară de ieri, 
hotărârea adoptată în urmă cu două 
săptămâni, care prevedea împărțirea sediului 
PNȚCD, pentru închirierea unei suprafețe 
către Acțiunea Populară. Motivul îl constituie 
refuzul chiriașului de a i se diminua spațiul și 
faptul că „nu este posibilă compartimentarea 
spațiului". (D.l.)

■ Ajutoarele umanitare 
primite ieri de Spitalul 
din Deva se cifrează la 
peste un miliard de lei.
Iha Jurcone

Ger mare de crapă pietrele!
Deva (C.P.) - Vremea va fi deosebit de 

rece pentru această perioadă, geroasă 
dimineața. Cerul va fi variabil, iar ninso
rile vor fi cu totul izolate. Vântul va mai 
prezenta intensificări la munte. Astăzi, tem
peraturile maxime se vor încadra, în gene
ral, între -8 și -2 grade. Local se va produce 
ceață asociată cu depunere de chiciură.

a*r

Opj despre ființa devotată și competentă 
jare, „la orice oră din zi său din noapte,

(Foto: Ina Jurcone)

i ritilnritor■ WMEWIVVI

Deva (V.R.) - De la loan Radu, geolog pen
sionar din Ghelar, am primit o scrisoare 
care ne-a impresionat în mod deosebit. îi 
mulțumim pentru fidelitatea pe care o are 
față de ziarul nostru, .al cărui cititor este de 
foarte mulți ani. Am intenționat să dăm 
curs dorinței dumnealui de a scrie un repor-

indiferent de starea vremii”, este la dis- 
, -poziția celor suferinzi. Ne-am deplasat la 
•Ghelar, însă ni s-a cerut politicos dar ferm 
să nu scriem, motivația fiind cea pe care a 
primit-o și cititorul nostru: vede Dumnezeu 
cele ce se petrec aici. Nu vă rămâne, dom
nule Radu, decât să-i mulțumiți personal. 
Mai ales că la câte afecțiuni aveți vă veți 
mai întâlni.

în scrisoare sunt menționați și medicii de 
familie Ștefan Zăinescu și Delia Grigorescu, 
calificați de cititorul nostru ca fiind 
„excepțional de buni,, conștiincioși și cu 
dăruire”, dar care locuiesc în Hunedoara.

Deva - 25 de monitoare 
pentru secțiile de cardiologie, 
interne, urgență și ginecolo
gie, precum și piese de mobi
lier au fost aduse ieri la Spi
talul Județean Deva. Ajutoa
rele sunt venite din partea u- 
nui fost medic al spitalului, 
dr. Goia, care în prezent ac
tivează ca specialist cardiolog 
în Germania, pe relația perso
nală cu directorul Ioan Deme
ter. „întreaga aparatură medi

Adio electrocasnice
■ Piața electrocas- 
nicelor achiziționate în 
rate începe să dea 
rateuri.
Tireriu Stroia_______________
UKrtMbatartiKnmiicdU.ro .

Deva - Din acest motiv, 
Guyemul pregătește o nouă 
intervenție care să regle
menteze creditarea. Semnalul 
de alarmă a fost tras de către 
reprezentanții Biroului de 
Creditare care au prezentat 
un raport din care reiese că, 
la această dată, situația credi
telor 'în rate, pentru bunuri
de larg consum, neachitate gistreze o scădere, acest lucru 
reprezirtte’ain'Gximativ Wjr nu s-a tafeămptet ” • -

SAMTID a primit deja banii
Hunedoara (D.I.) - Ministrul 

Finanțelor Publice, Ionuț Po
pescu și vicepreședintele Băn
cii Europene de Investiții, 
Wolfgang Roth, au semnat ieri 
contractele de finanțare prin 
care BEI va acorda României 
două împrumuturi rambursa
bile pentru programe sociale, 
în valoare totală de aproape 80 
de milioane de euro. Primul 
contract, în valoare de 12,5 
milioane de euro, se referă 1a 
Programul SAMTID. Prin a- 
cest program se finanțează mo
dernizarea sistemului de ali
mentare cu apă și canalizare

Posturi pentru 
pensii

Deva (I.J.) - în urma pro
cesului de recorelare a pen
siilor, Guvernul a hotărât alo

carea a 1.400 
de posturi. 
Dintre acestea, 
25 sunt pentru- 
județul Hune
doara.

„în urma 
concursului

vor fi angajate cinci persoane 
pentru procesul de recalcu
lare în Valea Jiului și 20 pen
tru Deva. Personalul este an
gajat pentru o perioadă deter
minată și începe lucrul de 
astăzi, 1 martie, până la 31 
decembrie 2005”, precizează 
loan Nistor, directorul Casei 
Județene de Pensii Hune
doara, Personalul va fi instru
it de către specialiști din 
cadrul CJP Hunedoara și va 
lucra sub coordonarea directă 
a conducerii executive a aces
teia, pentru operațiuni de 
culegere și introducere pe cal
culator ■& datelor. 

cală primită ieri de spital se 
cifrează undeva la peste un 
miliard de lei. Aparatele sunt 
second-hand, dar nu au mai 
mult de cinci ani vechime. 
Dacă s-ar cumpăra, un singur 
monitor pentru cardiologie ar 
costa spitalul 200 de milioane 
de lei. Toate aparatele sunt de 
tip Hellige și Siemens. Sin
gura cheltuială a spitalului 
este de circa 1000 de curo pen
tru transport”, precizează 
Ioan Demeter, directorul Spi
talului Județean Deva.
A doua rundă de ajutoare

Numai luna trecută, la spi
talul devean a mai sosit un 
tir cu aparatură medicală 
trimisă de la un spital deza
fectat din Fainfurt.

sută din totalul creditelor 
acordate în lei.

Practic, din cele 640 de 
miliarcie de lei, valoarea cre
ditelor restante, circa 420 de 
miliarde o reprezintă credite 
restante la bunurile de larg 
consum.
eredității devin tot mai 
rău-platnici

De altfel, acest fenomen a 
intrat și în atenția princi
palilor jucători de pe piața 
vânzărilor de electrocasnice 
în rate.

„Deși era de așteptat ea în 
2004, piața vânzărilor de pro
duse electrocasnice Bă înre- 

>lat. PrbfrlemSr' panii de retail.

în Județele Alba, Călărași, Bo
toșani și Hunedoara. în acest 
dih turnă caz, este vorba des
pre proiectul comun depus de 
Orăștie și Brad, și de orașele 
Geoâgiu, Simerte, Călan și Ha
țeg, a cărui valoare se ridică 
la aproximativ cinci milioane 
de euro. „Constructorul se cu
noaște, fiind vorba de firma 
grecească Empedos, ai cărei 
reprezentanți sunt așteptați în 
județ pentru a se stabili gra
ficul de lucrări. Forța de mun
că utilizată va fi cea existentă 
în zonă”, a declarat Iosif Bla- 
ga, primarul din Orăștie.

mal haioasal
Premiul CeL mare: li000.000 lei

Cefe mal reușite fotografii vor apărea In 
numerele de sâmbătă ale Cuvântului liber 
Condiții:

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

Perioada desfășurării concursului: 
11 Ianuarie - 31 martie 2005 

Fotografiile se vor trimite, împreună cu o scurtă 
explicație și talonul de participate, pe adresa 

Cuvântului liber: Deva, Str. 22 Decembrie, 
nr. 37 A (în clădirea CEPROMIN, fa parter), 

pentru Viorica Roman; sau pe 
E-MAIL:' vtorica.romanSinformmedia.ro.
Informații suplimentam: 0254-211.275.

TALON DE CONCURS -1 martie 
Nume . .
Prenume 
Adresă , 
Telefon . 
Sunteți abonat?

NU □ daQ

Ajutoarele venite la Spitalul Deva însumează paste un miliard lei.
(Foto: Ina Jurcone)

... ; <'G- ■ ■„

este însă că aproximativ 30 te
sută dintre cei care au luat 
astfel de credite întâmpină 
dificultăți 1a plata acestora, 
îngrijorător este faptul că, 
pentru acest an, se estimează 
că 50 1a sută dintre consuma
tori vor intra în cercul celor 
rău-ptetnici. De aceea, cu si
guranță, că fiecare companie 
își va lua măsuri sporite de 
siguranță. iar acestea se vor 
reflecta în înăsprirea condi
țiilor în care se va face credi
tarea. Mai ales că în perioa
da următoare a anului vor 
scădea iobânzile în lei ceea 
ce va atrage potențialii cum
părători”, susține Alin Mera- 
ru, reprezentantul unei com-

Taximetriștii nu au leu greu
Deva (T.S) - începând de 

astăzi, aparatele de taxat a- 
ftete în dotarea taximetriș- 
tilor, ar trebui să afișeze 
prețurile atât în leul actu
al cât și în leul greu.

Se pare însă, că o parte 
din taximetre vor dispărea. 
Și astă deoarece amenzile 
aplicate celor care nu dețin 
astfel de aparate sunt con
siderabile, fiind cuprinse 
între 10 și 30 de milioane 
de lei. Taximetriștii inde
pendenți nu și-au dotat

Afectați de viscol
Deva (M.S.) - Mai mul

te localități rurale au ră
mas ieri dimine ă fără 
energie ectrică din ca
uza zăpezii. Echipele B- 
lectrica SA au intervenit 
pentru remedierea defec
țiunilor, astfel că după- 
amiază alimentarea cu 
energie a fost restabilită 
în cele 15 localități afec
tate. „Zăpada abundentă 
căzută în cursul nopții a 
afectat mai multe posturi 
de transformare din zo
nele Dia-Zam, Muncelu și 
Valea de Brazi - Buta, 
din Valea Jiului”, a de
clarat Florin Mârza, di
rectorul Sucursalei Deva 
a Electrica Banat.

mașinile cu aparat care 
poate afișa prețul și în leul 
greu. „Nici măcar nu știam 
de acest lucru, susține 
Dorin Toader taximetrist. 
Am crezut că e suficient să 
afișez tarifele în teul greu 
pe geamul lateral al 
mașinii. O să mă interesez 
și sper ca cei care vor face 
controale să fie îngăduitori, 
cel puțin până când am să- 
mi cumpăr un cip care va 
face posibilă afișarea în 
leul greu”.

UKrtMbatartiKnmiicdU.ro
vtorica.romanSinformmedia.ro
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.Stat programate întreruperi în furnizarea energM elec
trice.

Deva, Bd. Decebal, bl. R sc.D

Se întrertțșe fumfcaiea gazului metan în Deva:
09.00-15 00 Str. G. Barfțiu, nr. 9

Apă:
Mu suntprogramate întreruperi în furnizarea âperTh Deva

Soluția integram ei din 
numărul precedent: 
C-Z-A-G- 
CAMEMBERT - SARE - 
MAI - ACU - IT - SP - 
ARS - ATA - EV - TAUR 
- B - AVAR - AHA - 
ALA - COPIL ”, L - 
STANI - M - TI - ES - 
SAU - NUL - ATAȘ - 
CAIET - PUMA - ET - 
EN - ATAC.

BispecertțțapIie&B 227OS7

Dispecera! Electrica 929

'Dispecerat
Informal CFR .. 212725....

/VnbjUfanța 961.

•ț '''955"

OJ.P.C. HD 214971

trebuie anale

ctemuncăv4

pjlWut.

Nu vă scimbați preocupările, nu demarați cu 
ușurință noi proiecte, Serttifnentaî vâ~Sîfflțfțf mâr 
puțin admirat.

TVR 1 PRO TV
730 Jurnal TVR Sport

Meteo

TAS Agenția 2 fără un sfert
920 CM minute de aritură >
930 Tefethapping '

1030Noctane
(reluare) i

1130P»M
B mimatelor 

(reluare)
1155 Eiaodbpecer
1230 Tezaur taktaric (relu

are)
1330 Desene animate: Yu - 

<3©-Oh

1400 Jumai TVR
Sport Meteo

1430 Teleshopping
1530 Atege viața!

Drogul înseamnă 
moartei Realizator i 
Petre Crăciun

15*30 Cutan Ea
1630 Kronfcs Emisiune în '

farda maghiară.- >
1655 TVR »i rărea
1830 Portă matefor
1030 Știrea zflei 
1850AtegecânteatilEurovf- ! 

stan 2005
19o00 Jumai TVR Sport Meteo

730 Știrile ProTv Ce se 

întâmplă, doctore 7 
9:10 Omul care aduce cartea 

9:15 Tânăr șl nefoiștit (r) 
10:15 Doctorul de suflate 
11:15 Zâmbete Wr-o pastilă 

12.15 la Bloc 

131» Știrile ProTv 
1330 De râsul lumi

B Episodul 1 
1345 Daniele Steel - Vedeta

Q (dramă romantică, 
SUA, 1993) Cu: Jennie 

Garth, Craig Bierko, 
Teny Farrell Danielle 

Steel, una dintre 
povestitoarele favorite 
ale globului, dă viață 

unui alt best- seller, 
Intr-un film despre 

speranță, curaj și 
dragoste nemuritoare. 

l&OQTMrși mMștitCu: 

g Eric Breeden, Joshua 

Morrow, laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 

Bergman, Heather Tom, 
Melody Thomas Scott 

1730 Știrile ProTv 

1745 Teo 
1930 Știrile ProTV Sport

630 In gura presei (reluare) 

71» Observator Cu Sanda 
Nicola. Sport

830 Canalul de știri 
101» In gura presei (reluare) 

11.*00 Conans interactiv 
121» Nava spațială Odyssey 

3 Episodul 1 1
131» Observator Cu Simona 

Ghetghe
13-45 Vârsta inocenței

Q (dramă, SUA. 1993) Cu: 
Daniel Day-Lewis, Mi
chelle Pfeiffer, Winona 

Ryder, Geraldine Chap
lin, Staurt Wilson. Creat 
într-un New York al 
anilor 1870, The Age of 
Innocence analizează 
rigiditatea tradițiilor și 
tragicele consecințe ale 

încălcării regulilor 
nescrise ale societății.

16.-00 Observator 

16*45 Vhrere-A trăi cu
Bpasiune (soap, 1999, 

Italia) 
1745 9595-Te învață ce să 

fad
1855 Meteo 
191» Observator Sport

530 Iubirea mea, păcatul
B(reluare)

6:15 Pădurea blestemată
B (reluare) 

71» Te voi învăța
Bsă iubești

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

10:1! ixtravs aanta Anastas
’ ef 

1130 Șapte temei
ÎZ-’O îngerul nopții 

13:15 Răzbunarea 
14:15 Pisica sălbatică. Cu :

BMarlene Favela, Mario 
Cimano, Carolina 

lejera, Sergio Catalan, 
Adamta Lopez 

1530 Iubirea mea, păcatul 
1630 Pădurea blestemată 

1730 Poveștiri adevărate 
1755 Vremea de acasă 

18.-00 Rețeta de Acasă 

18:10 Qterias. Cu: Saul
BLisazo, Dolores Heredia, 

Manolo Cardona, Ana 

de la Reguera, Carles 

Torres Torrijja, Arturo 

Rios 
19:15 Te voi învăța

Bd iubești

730 Colegii dudățerttor
B (reluare)

730 Desene animate
0 (reluare)

8.00 Teleshopping
830 CeZar șl tipar
930 Rebefi 

1030Tonomatal DP2 

1130 Cind minute de cutari 
1145 Pasiuni 
1240 Euro - Dispecer 

1245 la... și vezi 
1330 Teleshopping 

141» Desene animate Nemu-
□ rrtorul

1430 Colegiul ciudățeniilor 
151» împreună 1h Europa

Emisiune în limba ger

mană
161» Tribuna partidelor par

lamentare
1630 CM minute de cultură 

16:45 Jurnal TVR 
17:00 Sărută-mă, prostatei 
1755 Euro Dispecer
181» Jurnalul Euronews pen

tru România
18:15 Cind minute de cutari 
1830 Măritai 
191» Maria Bonita (Colum-

Bbia, 1995)

7:55 Sport cu florentina 

8.-00Teteshoppina 
830 Sunset Bead) (dramă, 

BSUA 1997)
930 Dragoste și putere 

101» Kensky Show 
1055 Op Art 

1130 Monica Cu: Monica
Puiu 

121» The flavours: 3 

bucătari (reluare) 
1230 Teteshoppeig 

1255 Bani la greu 
1350 Teleshopping 

1425 Sunset Bead) 
1525 Dragoste și putere 
1550 Camera <fe râs 

1630 Trăzniți 1h Nato 

16:50 Kensky Show. Cu: lonuț 
Chemvnschi 

1830 Focus Prezintă:
Magada Vasiliu. Rubrica 

Sport prezentată de 
Radu Valcan. Rubrica 

Meteo prezentată de 

Nadira 
1930 Monica- talk show 

divertisment Cu: Monica 

Puiu

830 Dublura (Acțiune, SUA 
B2002)

9.55 Nancy Drew (Suspans, 

ra sua 2002)
1120 VtațB de <M>ă (Dramă, 

U Spania, 2002) Cu: Javier 
Bardem, Luis Tosar, 
Enrique Villen, Celso 

Bugallo, Joaquin CH- 

ment
13:15 Bătatai ai părul lung 

N (Dramă, SUA 2004) .i

1450 împreună (Dramă, Chi- 
Gna, 2002) Cu: Yun 

Tang, Peiqi Liu, Hong 
Chen, Zhiwen Wang

1650 Debutantul (Dramă, 
S SUA 2002)

Cu: Dennis Quaid, 
Rachel Griffiths, Jay
Hernandez, Beth Grant, 
Angus T. Jones.

1930 Dublura (Acțiune, SUA 

142002) Cu: Anthony Hop
kins, Chris Rock

2130 Sub pământ 
S.R.L Ep. 41 - Demisia 
(Dramă, SUA 2004) *

2230 Minți diabolice
12 (Thriller, SUA 2002)

' 030 Spider

Q (Dramă, 
Franța/Canada, 2002)

140 Hollywood: 
Necenzurat Episodul 1 - 

Julia Roberts

07.45-08.00 Observator 
Deva (r) i

1635-16.45 Știri pe scul 

2230-23.00 Observator.

09.00-11.00 Reluarea emisi- , 
unitar de luni

20.00 Știrile TELE 7 Deva 
20.10 La șuetă a Nicoite
21.00 Ptalicitate >

2135 La șuetă a Nialle 

(partea a H-a)
21.50 Știrile TELE 7 Deva (r),.

HM 0 Ute fră sftșit
O (dramă, SUA 19^8) Cu: 

Robin Witirams, Cuba 

Gooding Jr, Annabella 

Sdona, Max von 
Syttaw. Premiul Oscar 
1999, pentru efecte spe- 

, oaie.
22M Vote despre fepte 

2330 Jwnal TVR Sport Meteo 
23640 Măgostițî de ia Hotel

GM (dramă. Franța, 
2004) Cu: Emma de 

Caunes, Eric Caravaca, 
Bernadette Latent 
Egipt, anii celui de-al 
doilea război mondial. 
Anne Frendo, o tânără 
de origine franceză, 
găsește în buzunarul 
unui soldat mort o 

scrisoare.
1.-10 CM minute de adori 
1*20 Ftfldfr (SUA 2001) 
MO JumN TVR (reluare) 
kWMbwd de pțreya

: .Qwde (ccprocL, 1993)

2ft15 Protectorul (comedie, 
’ tj coprod., 1985) Cu: 

Jackie Chan, Danny 

Aiello, Sandy Alexan
der. Billy Wong este un 
polițist din New York ți 
nu se gândea la ahee- 

» va decât cum să
răzbune moartea

>- partenerului său ce fus
ese omorât de nițte 

gangsteri din Hong 

.. Kong. Ocazia se ivește
* când Billy este trimis la 

Hong Kong teipreună 
cu noul sau părtener

22.15 La Bloc
231»Știrile PROTV
2330 Decernarea Premdor 

Oscar 2005

130 Știrile Pro TV 
4s00 Doctorul de suflete 
g (reluare) Cu: Billy Ray

Cyras, Richard Leacock, 
Derek McGrath

(reluare)

20:15 Din dragoste (rfivertis- 
! i ’ ment) Cu Mircea Radu

2MS Marius Tucă Show 
Observator 

030 ta gura presei Mircea 

Badea realizează la 

Antena 1 o noncon- 
formistă revistă a publi
cațiilor sub titlul „m 

>■, gura presei*. Timp de 

jumătate de oră, el va 
supune atenției tele-

> ? ’ spectatorului cele mai
! ; interesante știri apărute
r ffe In presa atidiană, 

!.ș ț săptămânală și lunară.

Deosebirea dintre pro- 
' gramul pe care îl real- 

, izează Mircea și emisiu- 
1 nile pe aceeași temă ale 

altor televiziuni este că, 
spune el, .eu voi fi 
firesc, normal, nu voi 

>' ■ reproduce mecanic niște 
tarte*.

030 Comedta animalelor

> MO Conais interactiv

2035 Numi iubirea Cu: Con- 
na Danilă, Oana 

i nu

2fflS î i. Cu: Barbara
BMori, Eduan Sanrama- 

rina, Ana Martin, Jaque- 
Sne Bracam -ies,

. Sebastian Rulli. Josefina 

Echanove. Antonio 

. Medelin 
22100De.Tx femeie (drvertis-

Bment)

Bsla. Cu: Norkis Batista, 
Juan Pablo Raba, Kiara, 
Hilda Abrahamz, Dora 
Mazzone, Saul Marin, 
Luciano D'Alessandro, 
Crisol Carabal, Gustavo 
Rodriguez, Mayra Ale
jandra

130 Răzbuarea Cu:
BGabriela Spanie, Jose ' 

Angel Llamas, Katherine 

Siachoque, Orlando 
Miguel, Pedro Rentton, 

. Luz Stella Luengas

2030 Dragul de Raymond 
2030 Monștrii apelor Episo- 

Hdul1
211» Lumea de aproape 

Magazin de reportaje. 
Prezintă Cătălina Filip 

2130 Jurnal TVR Știri, sport, 

meteo
221» Jurnalul Euronews pen

tru România
22:15 Vise pierdute, vise

li regăsite (dramă, SUA 
1997) Cu: Kathleen 
Quinlan, Charles 

Gray. Regia Willi Patter
son. O tânără văduvă 

americană se trezește 

angrentată într-o 
poveste a stafii, veche 

de 200 de ani, în casa 
strămoșilor ei din 

Sația.
01» Stargate 
050 Dragul de Raymond 

120 Cei răi (thriller, SUA 

131998) Cu: Robert Davi, 
Rody Piper i

2030 Sentința (acțiune, 
(J5UA 1996) Cu: Bill 

Pullman, Robert 
Loggia, Blair Under
wood. înfuriat că niște 

chichițe juridice îl pot 
face scăpat pe un uci
gaș, polițistul Steve 

Donohue (Bill Pullman) 
scoate pistolul în sala 

de judecată și cere un 

nou proces. Unul în care 

poate prezenta toate 
dovezile pe care te deți
ne. In prima instanță, 

curtea îi interzisese lui 
Bill prezentarea anumi
tor informații, acum 
însă nimeni nu își mai 
dorește așa ceva!

221» Trăzniți In Na» 
2230 Focus Plus Prezintă:

Cristina Jopescu. Rubri
ca Sport prezentată de 
Letitia Enache 

2X13 PoflJfatoMflune

Kg?

I

0930 Știrile TV Sport 1130 
Hochei: Miercurea Guc - Stea- i 

ua(r) 1330 Box «1430 Local 

Kombat (r). Luptele gen Kî au 

cucerit publicul din România. 
Au apărat noi idoli. Doi dintre 

el sunt Ciprian Sora și Daniel .* 
Ghiță, în 2004, luptătorii din î 

Local Kombat au spart topurile.
Și pe cele de audiență, și pe ; 
cele de popularitate. 1630 Fot
bal: Meci din Primera Division 

1830 Știrile TV Sport 1845 Fot- * 
bal: Med din Premiere League ! 
2030 Știrile TV Sport 2130 Fot- : 
bal: Med din Premiere league , 
2330 Fotrt Ptawra OfeBtan. \ 
Rezunaiete meduriloi 2330 <

1030 Dragoste și război 
(dramă, SUA 2001) .

12.15 Misterele părintelui 

Dowling
13.00 Fiicele Iul McLeod 
1430 Pe urmele lui Buck . i

McHenry (dramă, 
SUA 2000)

1545 Cadavrul din pisdnă r: 
(comedie neagră, 
SUA 2004)

1730 Dragoste și război 
(reluare)

19.15 Pasiune obsesivă (I) 
(dramă, SUA 2001)

2130 Fiicele lui McLeod < 
2230 Brigada de poliție 

23.00 Jordan
00.00 încă o șansă (dramă, 

SUA 1994)

11.00 Gladiatorii celui de-al 
doilea M>oi mondial

1230 Tehnokrie extremă 
13X0 Get mafiuios hotel 

tfin lume
1430 Qethouti americane 
1530 Mari oameni de stat 
16.00 Set ten.
173® Morii neeluddate 
183t) Aventuri la pescuit 

1430 Pesojit extrem 

1930 Mașini extreme 

3MB fdetamim JldOTr^fflufflfex tl

J

r»'
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• Scutiri. Un număr de 81 de certificate de 
exonerare de plata TVA au fost emise anul 
trecut în județul Hunedoara. Suma 
prevăzută în aceste certificate se ridică la 
aproximativ șapte milioane de euro. (C.P.)

• Prețuri noi. Tarifele principalelor servicii 
de gospodărire comunală prestate de Regla 
Autonomă de Interes Local Hunedoara sunt 
afișate de astăzi, 1 martie 2005, atât în 
moneda veche cât și în moneda nouă. (IJ.)

InSUA, Ia Washington, școlile au fost Închise, iar cursuri» 
au fost Întrerupte din cauza furtunilor de zăpadă care au afec
tat mai multe state americane. Bucuroși de această miniva- 
canță au fost copiii, care au invadat parcul din zona Capi-

Permis de portarma la 18 ani

fjfcmb (Euwtuk)

Super-motorină 28790 1*1/1

OMV ’
Benzin>..Qajfe!nL....
Benzina SuSfe
Euro-motarBi

Moi
Benzina fata pi unrțML..'____
Benzin* fira plumb (95)
Benzina eu Plumb (95 EcoPremlum) 
MotorfrU

■ De astăzi va intra în 
vigoare Legea 295/ 
2004 privind regimul 

. armelor și munițiilor.
Iha Juscohe__________________
ina.JurcoMelnformmedia.ro

Deva - Legea permite celor 
care doresc să poarte un pis
tol orice motivație pentru 
obținerea lui. Persoanele care 
cer autorizație trebuie să 
îndeplinească niște condiții, 
dar motivația pentru care 
doresc permisul poate fi în
doielnică. La finele lui de
cembrie, ta Valea Jiului 
aveau permis de portarmă 110 
persoane, dintre care 95 dețin 
arme de vânătoare și 17 cu

Declarații de venit global

Mlhasla 
Boldor

1 lunâ 6 luni 12 luni

BCR_____________________ 13% 14,5% 15%
BRD___________________ 13,5% 14% 14,25%
BancPost_______________13,5% 14% 15%
Raiffeisen 12% 12,5% 12,5%
™_ . . ^2% ~~ i * 1 r

Deva (C.P.) ■ Finanțele hu- 
nedorene au emis pe parcur
sul anului trecut peste 86300 

de decizii de 
impunere anu
ală în urma 
prelucrării de
clarațiilor de 
venit global. 
Dintre aceste,a, 
6595 au fost cu 
diferențe de

plată la bugetul de stat în 
sumă totală de aproximativ 21 
de miliarde de lei.

Carpatica 13% 14,5% , 14,75%
Transilvania 4 12% t 13% 13%

Volksbank 12,5% 14% 12,5%

Tranzacții bursiere
T > 11 />*>-»-v> j > r " ♦ i r > r > 5 S1 S') > »H

PRINCIPALELE COTAȚll DIN 28.02.2005
Societatea Preț variație

închidere țleizac^%j

£l. SNP PETROM 4900 2
2. SIF1 8ANAT-CRIȘANA 16100 - 2.42

3, -W • -1.35
4. BRD 55000 0
5. IMPACT 8100 +3.85
6. AZOMURES 3880 -13.97

7. ANTIBIOTICE IAȘI 7350 - Q.68
8. ROM :'ROu 1140 -0.87

RAFINARE (RRC)

9. HABER. 7000 0
10. BCCARPATICA ...«so..; - 3.01
11. DECE8AL 207 - 1.43

Rubrică realizată de SVM IFB RNWEST SA DEVA,
bdul Decebal, W. R, parter (lăngft QUASAR); tel.:
221277.

Majoritatea deciziilor de 
impunere, peste 62700, au fost 
cu diferențe de restituit în 
sumă de circa 64 de miliarde 
de lei.

Alți 17000 de contribuabili 
hunedoreni nu au avut nici 
de primit, dar nici de plată 
diferențe de impozit, a 
declarat Mihaela Boldor, 
purtător de cuvânt al Direc- 

gaze, însă la nivel de Valea 
Jiului numărul acestora se 
ridică la câteva sute.

Legea care intră în vigoare 
de astăzi va permite oricui va 
face dovada că este urmărit 
de dușmani sau că ar putea 
avea probleme mari în pri
vința protecției personale să- 

ta 18 ani.

ției Generale a Finanțelor 
Publice Hunedoara.
Număr de declarații ta 
creștere

Numărul declarațiilor de 
venit global depuse de con
tribuabili și prelucrate de 
către administrațiile fiscale 
hunedorene a crescut în anul 
2004 cu aproximativ 21% com
parativ cu anul precedent, iar 
față de anul 2001 numărul 
acestora s-a dublat.

în acest an, hunedorenii 
care au obținut venituri din 
mai multe surse trebuie să 
depună până în data de 15 
mai declarația de venit global 
la administrația fiscală din 
localitatea de domiciliu.

în acest sens, ei trebuie să 
intre în posesia fișelor fiscale 
întocmite de angajatorii cu 
care au avut relații de 
muncă.

și cumpere un pistol. Până 
acum nu aveau voie să dețină 
arme letale decât polițiștii, 
magistralii, demnitarii și 
inspectorii din cadrul Gărzii 
Financiare. începând de azi, 
totul va rămâne... la mica 
înțelegere. Orice persoană, 
care consideră că are o 
meserie periculoasă, umblă 
cu bani sau cu alte valori, va 
avea dreptul să fie înarmată. 
Legea mai prezintă o modifi
care semnificativă: vârsta 
celui care poate să obțină per
mis de portarmă a scăzut de 
la 21 de ani la 18 ani. Singurii 
carenu pot obține permisul 
Sttnt persoanele cu o con
damnare mai mare de un an. 
Potrivit unor statistici ale 
Poliției, în județul Hunedoara

Detectoarele de radar vor 
fi legalizate în acest an

Deva (I.J.) - Șoferii vor 
putea circula liniștiți, cu 
detectoarele de radare am
plasate în mașini, fără tea
mă că vor fi amendați. Po
trivit poliției, teama de 
radar îi determină pe șoferi 
să reducă viteza, deci cu 
aceste detectoare crește si
guranța în trafic. în multe 
state europene, legislația 
permite automobiliștilor să 
dețină și să folosească ast
fel de detectoare.

Aparatele antiradar (cele 
de bruiaj) vor rămâne în 
continuare interzise. Odată 
cu aceasta, polițiștii vor să- 
i oblige pe deținătorii de au
toturisme să încheie asi

au permis de portarmă 1779 
de persoane, din care 1526 da 
vânătoare și 253 pistoale ci] 
gaz. Totalul armelor deținute 
este de 2772, din care 16 dl 
panoplie, 345 de tir, 2062 dl 
vânătoare și 349 de apărarea 
cu gaz. I

|

Cum se poate j 
obține permisul

- depunerea unei ce- ■ 
reri la IPJ Hunedoara 5

-participarea la cursuri J 
teoretice și practice

- test psihologic j
- 45 de zile până la 5 

obținerea permisului

1

gurări auto obligatorii. Ast
fel, în cazul în care un șofer : 
este implicat într-un acei- " 
dent de circulație și nu are 
RCA, polițiștii îi vor ridi- - 
ca, pe lângă talon, și plă- | 
cuțele de Înmatriculare ale 
autovehiculului. Asta În
seamnă că șoferul nu poate 
circula cu mașina. Dacă, în 
30 de zile, nu face dovada că , 
a încheiat o asigurare obli
gatorie, mașina va fi radia
tă din Registrul Auto. Aces
te noi prevederi vor intra în . 
vigoare după ce Senatul va - 
accepta modificarea unei 1 
ordonanțe de urgență din ■ 
2002 privind circulația pe 
drumurile publice.

. C0TMȚH VALUTARE
.......

Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 1 martie 2005
Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian forint

BNR 36.422 27.473 52.858 23.659 150

Cursul valutar practicat de băncile din Deva în 28 februarie 2005
Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian 

Vc V C V C V C
BancPost 36,000 36.600 27.100 27.800 52.000 53.000 23.300 24.300 145 155
BRD 35.800 37.000 26.800 27.960 51.630 53.800 23.130 24.160 142 155

Banca Transilvania 35.800 36.500 26.944 27.644 51.846 52.846 23.244 23.744 146,29 151.29
Raiffeisen Bank 35.600 36.600 26.700 27.800 51.400 53.000 23.020 23.880 137 154

Cursul valutar practicat de casele de schimb valutar din Deva
Star Exchange 35.500 36.300 27.000 27.700 50.000 53.000 21.500 24.000 140 150
Herdan Exchange 35.800 36.200 27.200 27.600

ina.JurcoMelnformmedia.ro
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• Depistat și prins. în arestul IPJ Hune
doara a ajuns și un urmărit local, din

I Lăpugiu de Jos. Este vorba de Gelu Alexan
dru Zabou, de 40 de ani, autor al mai mul
tor furturi din locuințe. (V.N.)

• Furt. Din gardul împrejmuitor al Fermei 
de nuci a SC DPP Geoagiu au dispărut 
recent peste 50 de metri de plasă de sârmă. 
Polițiștii din Geoagiu au stabilit că hoții sunt 
loan F., de 24 de ani, și Marian B., 26 de 
ani, ambii din localitate și cu antecedente 
penale. (V.N.)

• Hoț în noapte. Un recidivist care locuia 
fără forme legale în Petroșani s-a apucat să 
fure noaptea din autoturisme. Constantin C., 
de 42 de ani, a fost prins însă de polițiști, 
iar acum dă cu „subsemnatul". (V.N.)

• Spărgători. Doi indivizi din municipiul 
Petroșani au fost prinși în flagrant, de o 
patrulă a poliției din localitate, în timp ce 
spărgeau autoturisme. Problema este că din- 
tr-o mașină au furat un furtun, cu care din 
alta au sustras benzină!? (V.N.)

Că românii au speriat Vestul cu tehni
cile lor de a fura nu mai e demult o nou
tate. Dar să furi o vacă și să o încalți cu 
cizme de cauciuc, pentru a i se pierde 
urma pare o poveste demnă de un episod 
de desen animat. Și totuși acest lucru s-a 
întâmplat. Unde? fn România bineînțeles!

Niște hoți dintr-o comună gălățeană au 
intrat în curtea unui om, au furat o vacă și 
au încălțat-o cu cizme de cauciuc. Iar 
vaca a umblat așa încălțată cale de vreo 
40 de kilometri! Culmea ghinionului a fost 
că unuia dintre *wți i s-au rjlpt adWașrr de- 
atâta drum și a Jescălțat vaca pentru a nu 
se uda la picioare. Așa au și reușit polițiștii 
să dezlege enigma vacii ale cărei urme au 
apărut brusc la 40 de kilometri de câsă! 
Acuma ce-a fost în mintea hoților e clar, 
dar nu pot să nu mă gândesc câtă rușine a 
trebuit să suporte biata vacă! Pentru că o fi 
ea vacă, dar este totuși o doamnă. Și chiar 
dacă bărbatul ei e un bou, totuși nu-și per
mite să umble în cizme de cauciuc!

De aceea, ar fi bine ca hoții să o 
răpească din nou și s-o încalțe cu o 
pereche de Cizme de marcă. Apoi s-o 
plimbe pe același traseu. în caz contrar, 
există riscul ca vaca respectivă să nu se 
mai poată uita niciodată în ochii colegelor 
ei de șură!

Activitate de urmărire penală

Deva (V.N.) - în anul trecut și în prima 
parte a acestui an, în cadrul activității de 
urmărire penală proprie și supravegherea 
cercetării penale a Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara s-a constatat o 
creștere de aproximativ 10 la sută. Creșterea 
este concludentă, același fenomen înre- 
gistrându-se și in anii 2002 și 2003, existând 
o creștere de 15,6 la sută și, respectiv, 10,5 
la sută. Creșteri mai semnificative s-au 
înregistrat la parchetele din Hunedoara, 
Petroșani și Hațeg.

• fteractura Județului Hunedoara:
Dan Prtcâjan, subprefect 10 00-13.00

; • Comandamentul de jandarmi Județean:
GotaMÎRȘNM Viorei,- comandantul G0 12.00-14.00

• IPJ Hunedoara:
Csmisar-jef loan Poantă, prim-adjunct al șefului IPJ ț . 
___________ __ _____________ 10,00-12,00

• Consiliul Județean Hunedoara:
Dana Dan, secretar general 09.00-12,00

• Poliția Municipiului Deva:
, t Nu an program de audiențe ____________________3

i, •. Poliția Municipiului Hunedoara:
I Gomtsar-șef Adrian Filer, adjunct al șefului Poliției
: „ Municipiului Hunedoara______________ . 10.00-12.00

>■ < M*1Mun^ukd Petroșani:
“Ulii® nri^gram de audiențe

Nereguli la primării
Deva (V.N.) - în ultima pe

rioadă, la Prefecturajudețului 
plouă cu petiții și reclamați! 

privind nere
guli existente 
în activitatea 
unor primării. 
Prefectul Cris
tian Vladu a 

Cristian dispus efectu-
Vlauu area unor ve

rificări de 
către Corpul de Control al 
Prefecturii. Au fost vizate 
comunele Șoimuș, Ghelar, 
Balșa, Orăștioara de Sus, Ra- 
polt, Geoagiu, Romos și Baru.

Principalele nereguli con
statate sunt legate de punerea 
în posesie a beneficiarilor le
gilor funciare, eliberarea au
torizațiilor pentru modifica
rea sau construirea de locuin
țe și lipsa anchetelor sociale 
în vederea punerii corecte în 
aplicare a legii privind ajutoa
rele sociale. Cele mai grave

aspecte s-au constatat atunci 
când a fost vorba de aplicarea 
legilor fondului funciar, dome
niu în care „prefectul este 
hotărât să respecte legea și, ca 
președinte al Comisiei Județe- • 
ne, poate decide sancționarea 
primarilor, care, în exerci
tarea mandatului lor, întârzie 
sau blochează nejustificat 
aplicarea acestora”, se arată 
într-un comunicat de presă al 
Prefecturii.
Pedeapsa cu închisoarea

Prefectul ține să aducă a- 
minte membrilor comisiilor 
locale și județene că orice fap
tă de a împiedica sau întârzia 
nejustificat reconstituirea 
dreptului de proprietate, pre
cum și eliberarea nejustificată 
a titlurilor de proprietate pe 
baza unor mărturii false con
stituie abuz în serviciu și se 
pedepsește cu închisoare de la 
unu, la cinci ani.

■ Centrul de Urgență 
și Centrul Social Comu
nitar nu mai benefici
ază de bani europeni
Danie I. Iancu

Orăștie - în 2003, Primăria 
Orăștie în parteneriat cu Aso
ciația „Sprijiniți copiii” Alba 
Iulia au demarat un program 
ce cuprinaea două proiecte 
finanțate prin PHARE 2001. 
Valoarea totală a proiectelor

5
-j

AprOâpe 100 de sindicaliști din cadrul CNSLR 
au pichetat ieri Prefectura Hunedoara, nemulți 
noile prevederi ale Codului Mundi. w

se ridică la aproximativ 9SL de 
mii de euro, din care doar 
18.500 au fost achitați din fon
duri PHARE, pentru restul 
sumei fiind folosite fondurile 
proprii. Cele două obiective 
ar fi trebuit terminate de 
mult, mai precis odată cu 
încheierea finanțării neram
bursabile, însă lucrurile au 
fost amânate din diverse mo
tive.

Totuși, potrivit edililor, 
lucrările la Centrul Social Co
munitar vor .fi finalizate până 
la 15 aprilie, acesta cuprin

zând un Cental de zi pentru 
școlari și preșcolari, un Birou 
de asistență socio-profesiona- 
lă sau o Rețea de servicii la 
domiciliu pentru vârstnici. în 
cadrul Centrului de Urgență 
a fost creat un Adăpost tem
porar pentru tinerii de la 
Centrul de plasament care, la 
împlinirea vârstei de 18 ani, 
nu au cazare și loc de muncă, 
și un Așezământ de solidari
tate în care sunt găzduite vic
timele abuzului, neglijării, 
violenței fizice sau altor 
situații de criză similare.

Centra medical?
Deva (V.N.) - Printr-o 

intervenție în plenul Ca
merei, Ionica Constanța 
Popescu, deputat PUR de 
Hunedoara, a solicitat 
Guvernului sprijinul 
pentru , deschiderea unei 
unități medico-sociale la 
Uricani.

Cererea a fost adresată 
Ministerului Muncii și 
Protecției Sociale și Mi- 
nisterului Finanțelor Pu
blice pentru acordarea a 
opt miliarde de lei în 
vederea realizării acestui 
proiect.

ste foarte bine ve
nit acest număr

■n .marile orașe ale 
țării, acest număr

este operațional de

4 ♦ * Z/Z/

mult și cred că era 
timpul ca și la noi să 
înceapă să 
funcționeze. Ar trebui 
să Se popularizat mai 
mult pentru că destul 
de puține persoane 
știu despre existența 
lui.

Marcel Lapte;, 
Deva

unic de urgență. Sper 
ca sistemul să fie 
mult mai sigur și să 
nu mai fie așa de 
multe apeluri ano
nime sau cel puțin să- 
și dea seama mult 
mai repede când este 
vorba despre o alarmă 
falsă.

Paulina Moț, 
Deva

Nu știu foarte multe 
despre- acest 

număr. Știu că în alte 
orașe se folosește un 
număr unic la care se 
poate sima pentru 
orice urgență și cred 
că este un lucru 
foarte bun. Totul 
depinde de operativi
tatea oamenilor.

Nicu Oprean, 
Deva

Prezintă mult mai 
multă siguranță și 

sper ca cei care se 
îndeletnicesc cu alar
marea falsă vor fî des
curajați. împotriva lor 
trebuie luate măsuri 
severe pentru că în 
timp ce ei se dis
trează, alții au nevoie 
de ajutor.

Sunt de acord
acest număr unic 

de urgență. Nu va 
mai trebui să ținem 
minte toate numerele 
de urgență de la sal
vare, poliție și pom
pieri pentru că vom 
putea apela la unul 
singur și cei apelați 
vor fi mult mai opera
tivi.

peRymire sodștata Localitate

MALAMUTE

Miler, 
Deva

Olivia, 
Deva

confecționer articole din piele și înlocuitori 10

confecționw-BBamhforartiMis MU t 50

confecționer-asamblor articole din textile 10

confectioner-asamblor articole din textile 18

orAștie confecționer-asamblor articole din textileBERIU, 192

Adresa Meseria

B’fWRBTSRl 

CORSO SRL

■ , ■ ORĂȘTIE ■

deva

N. TITOLESCU, 67

M. EMINESCU, 124

barman

barman 1

2

1

CAM» CQir> Ip j .jj ■ata’ IULIU MANIU, 2 bijutier metale prețioase ; v - ;
COOP.CONSUM SRL orAștie N. BĂLCESCU, 8 brutar 3

DANIS COM EX PROD «« MHMaâr 20 brutar > v ,.n ■. '•ț 3

AZUR SERVALIM SRL orăștie MUREȘUL bucatar 3

COMPLDtRMERA at orăștee • ABATOR ■ bucătar ■. L

COMPLEX RIVIERA orAștie ABATOR bucătar ' 2 '

( ' > bucătari iKX 

bucătar

5 câkâttsraasă ie^erie 
coafor

DISCO BAR Ski 

ANTREPRENORUL SRL -

EĂLCĂTORJEAGftSRL

JULIEN & CRISTIANA SRL

MftHiOP SRL ;

ALPEL TRADING SRL

68© FUElSCHa PROD COM SRL
VARUTOIU PRODCOM

PASAJAAf&iGU 

\DEVA

DEVA

PETROȘANI

DEVA
ORĂȘTIE

DECEBAL

ARDEALULUI, 1

AVIATORILOR, 54/1 

DOROBANȚILOR, 3D 

ARMATEI, 1

0. VODĂ, 13 i 

CĂSTĂU, 310

MALAMUTE ORĂȘTIE BERIU. 192

■ . VULCAN

ORĂȘTIE

STIL SA VULCAN
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* ''icevampioaua 
națională a fost în 
corzi în ultimele 
minute.

ClMIlAM MAZIHUț

/ • 5-a amânat returul. începerea returului
Diviziei A a fost amânată pentru o 
săptămână, în urma Adunării Generate a Ligii 
Profesioniste de Fotbal (LPF), a declarat 
președintele clubului Gloria Bistrița, Jean 

.Pădureanu. Astfel, prima etapă a XVI-a se va
disputa pe 11 martie. (C.M.)

• Antrenor mulțumit. Antrenorul echipei 
Apulum Al, Alexandru Pelici, e mulțumit de 
faptul că s-a amânat începerea returului 
Diviziei A pentru că astfel are o săptămână 
în plus de pregătire cu echipa sa. (C.M.)

ț-.

România a învins Rusia
Timișoara (C.M.) - Reprezentativa de rug

by a României a câștigat, cu scorul de 33-10 
(13-10), meciul disputat, sâmbătă, pe sta
dionul UMT din Timișoara, în fața selecțio
natei Rusiei, în cadrul Cupei Europene a 
Națiunilor. Tricolorii au punctat prin 
Teodorescu (două eseuri), Mavrodin, Tonița 
și Săuan (câte un eseu), Tofan (o lovitei de 

--penalizare) și Dumbravă (o transformare și 
lovitei de penalizare). Directori1! tehnic 

al „stegarilor”, francezul Robert Antonin, a 
declarat că acest meci este doar o etapă pen
tru echipa națională, el contând pentru cam
pania de calificare la Cupa Mondială din 
2007. „Obiectivul este calificarea la această 
competiție”, a spus Antonin. La rândul său, 
antrenorul principal Daniel Santamans, a 
precizat că acum obiectivul României este 
meciul cu Georgia, din 12 martie, de la Tbi
lisi, din cadrul CEN. „Nu cunosc prea bine 

, echipa Georgiei, astfel că vom începe studi
ul acestui adversar. Sperăm să facem un 
joc bun și la Tbilisi, unde am avut mereu 
partide pline de angajament”, a spus San- 

- tamans. Pentru România este cea de-a doua 
k victorie din tot atâtea meciuri jucate în CEN 
* în anul 2005, după cea obținută, cu scorul de 

.1’ 38-14, în fața Cehiei.

,1
1

!

FCCIP i

o torpilă din apropierea cen
trului terenului.
Repriza portarilor

După pauză s-a jucat pe

Deva - Păcatele pentru 
înfrângerile suferite în ulti
mele două etape au fost „spă
late" doar pe jumătate de ele
vii antrenorului Virgil Stoica. 
FC CIP a câștigat meciul cu 
Eurolines, depășind oarecum 
complexul avut în fața nou- 
promovatelor, dar jocul deve- 
nilor a fost departe de spec
tacolele de altădată. în fața 
unei echipe tenace, aflată în 
mare revenire de formă după 
ce a fost preluată de Ioan 
Tomia, fostul antrenor al FC 
Bodu, CIP a avut evidente 
probleme. Devenii au reușit 
târziu deschiderea scorului,

când Măgureanu a prins un 
voie bine plasat și l-au majo
rat printr-o acțiune norocoasă 
a lui Gherman. La 2-0, eter
na problemă a relaxării deve-
nilor a fost taxată de Micu contre ocaziile la cele doțiă 

porți derulându-se la interval 
de câteva secunde. S-a marcat 
însă un singur gol, pentru că 
ambii portari, dar în special 
cel al oaspeților au avut

care a speculat un luft a lui 
Molomfălean și a redus din 
diferență. Ultima secundă a 
reprizei a adus un alt gol 
norocos, reușit de Stăncuta cu

intervenții incredibile. în 
ultimele minute, Eurolines a 
asediat careul devean, forțând 
egalarea, semn că CIP e în 
pierdere de viteză și că are 
mulți jucători în criză de 
formă. Situația ar trebui să 
constituie un semnal de 
alarmă, cu atât mai mult cu 
cât se apropie play-offul și 
meciurile vor fi și mai grele.

Măgursanu nu a strălucit dar a marcat un gol Important.

Cehia din barajul pentru cali
ficarea la Campionatul Mon
dial din decembrie, echipa na-

■ Fostele "vipere gal
bene" sunt apreciate 
de noul cuplu de 
antrenori ai naționalei.
ClPRIAW MAAIMUț
c i pr la n. mari nut@ln1ormiM<l la.ro

ma evoluțiilor foarte bune, Eli
sei și Avăcțănii au fost convo
cate, alături de alte opt jucă
toare din campionatul intern, 
și pentru următorul stagiu de 
pregătire de la Oradea, din 28 
februarie - 6 martie, la finele 
căruia vor avea loc trei me
ciuri amicale cu Polonia. Pen
tru acest al doilea stagiu se 
vor prezenta la lot și nouă 
handbaliste care evoluează în 
străinătate, respectiv: Rădules- 
cu, Ariton, Lungu, Lecușanu, 
Luca, Șoit, Vîrtic, Gogîrlă și 
Sîrbu. Meciurile de pregătire 
cu Polonia sunt programate 
vineri (ora 17.00), sâmbătă 
(ora 17.00) și duminică (ora 
10.30), la Oradea.
Vor calificarea la CM

Oradea - Fostele jucătoare 
ale U. Remin, Elisei și Avă- 
dănii, au fost printre cele mai 
bune jucătoare ale echipei na
ționale a României în parti

dele bușțmute la finalul sta
giului de pregătire de la 
Oradea. Naționala a obținut 
două victorii (37-33, vineri, 
și 35-30, sâmbătă) și o rem
iză (36-36, duminică), îm
potriva campioanei Aus
triei, Hypo Viena, fostele

„;vipere galbene” fi- « Până 4a dubla manșă-cu 
ind între principa
lele marcatoare ale 
tricolorelor. în ur-

Arbitrii nu vor să mai fie

Deva (C.M.) - Arbitrii divi
zionari și observatorii federali 
caffe reprezintă județul Hune
doara s-au întâlnit, sâmbătă, 
26 februarie, pentru a pune la 
punct ultimele detalii legate 
de începerea returului. 
Testați de o arbitră FEFA

La întâlnirea programată 
de Comisia Centrală a Arbi
trilor și coordonată pe plan 
local de Comisia Județeană de 
Arbitri, președinte Grigore 
Macavei, au participat șase 
arbitri divizionari, cinei ob
servatori, arbitra FIFA Cristi
na Ionescu și alți membri din 
conducerea Comisiei Județe
ne de Arbitri. Arbitrii divizio
nari Remus Azamfirei (Petre

șani), Băleanu, Ciotlăuș, 
Cîrstoiu (toți Deva), Danciu 
(Simeria) și Gavrilă (Brad) au 
trecut cu calificative bune 
testele fizice și teoretice; 
După testare, arbitrii și obser
vatorii - Macavei, Popa, Sîr- 
bu, Balaj și Tătar - au parti
cipat Ia o prezentare teoretică 
referitoare regula ofsaidului. 
Pe final, arbitrii și obser
vatorii au susținut o testare 
teoretică ce a constat în 10 
întrebări cu grad ridicat de 
dificultate, dar și acest exam
en a fost trecut cu bine de par
ticipați. Fie ca aceste „antre
namente” să fie de bun augur 
și arbitrii să greșească cât mai 
puțin și dacă se poate să nu fie 
prinși niciodată în „ofsaid”.

50% Reducere
Preț/ziar pentru abonament

□

50.000 de IM (5 IM) abonamentul lunar

Dacă te abonași pe minimum 3 luni intri 
automat ta concursul special de Paști.

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

/

Elena Avădănii

țională a României va mai e- 
fectua două stagii de pregăti
re. Primul e programat în pe
rioada 22^27 martie, în Aus
tria, iar naționala va susține 
două meciuri cu Hypo Viena, 
iar cel de-al doilea în perioa
da 3-9 mai. în Franța, In ca
drul căruia tricolorele vor 
susține două amicale cu selec
ționata țării gazdă.

Schumacher nu se
va retrage

București (G.M.) - Pilotul 
echipei Ferrari, Michael 
Schumacher, multiplu cam
pion mondial la Formula 1, 
consideră, că ar putea con
cura până în 2009, când va 
împlini 40 de ani.
Mă simt ta formă

„Nu văd de ce nu aș con
cura până la 40 de ani. Nu 
am nici un motiv să mă 

i retrag anul viitor, dacă mie 
încă îmi place să pilotez. 
Mă simt încă în formă și 
puternic, iar atunci când 
joc fotbal nu realizez că 
sunt mai în vârstă decât 
ceilalți din jurul meu”, a 
spus Schumacher. Pilotul

Michael Schumacher.

german, in vârstă de 36 de 
ani, a dezmințit astfel infor
mațiile potrivit cărora ar 
urma să se retragă la 
finalul sezonului viitor, 
când va expira contractul 
său cu Ferrari.

Localitatea

Economisește cu abonamentul Cuvântul liber!

Abonează-te acum!
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• Poți primi ziarul acasă; prin poștă sau 11 poți ridica de la cel 
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• Pentru mai multe detalii, sunați la 211275.
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• Pe lista marcatorilor. Mij
locașul .Constantin Gâlcă a în
scris un gol în partida pe care 
formația sa, Almeria, a pier
dut-o, duminică, în deplasare, 
cu scorul de 2 - 3, în fața

formației Salamanca, în liga secundă din 
campionatul Spaniei.(MF)

• Cupa UEFA. Austria Viena s-a calificat în 
optimile Cupei UEFA, după ce a învins du
minică, cu scorul de 2 - 1, formația Athletic 
Bilbao, într-un meci contând pentru manșa 
secundă a 16-imilor competiției. în tur, 
rezultatul a fost 0 - O.(MF)

-V. -

Seriei A (etapa 26)
Internaționale Milano - AC Mila»________________ 0
Boiogna - Livorno •- ~~0 -1
Cankari - Atalanta _____________ j

favgotps-Siena ___________________________ 3 -I
Lazio Roma - FC Parma__________ ' 2 -1

US Lecce - Messina ________________________1 - 0
Palermo «AȘ Roma______________________2-6
FMtgjfea ■ Chl-'vo Verona________________________ 1 - 0
Brescia - Sampdoria Genova _______ . Q-
Fiorentina- Uanese ~ ~ 2 -J

A puncte),

Pwnera Division (etapa 25)
FC Valencia- Betis Sevilla
Real Zaragoza - VillatreaB

i

1-1Numancia - FC Barei

2 - 1

1 • o
2-2

Atletico Matfrid - Real Sociedad

C«ufla dlwLMadnd..... ... 2’0
2-1

■1-2
Partida Athletic Bilbao - Getafe amânată pe 23 martie 
aawtmwr. 1 K/Barcajml* (58 puncte), 2. Real Madrid
<50», 3,‘kl.$wilta (42). ,.

Premier League (etapa 28)
Newcastle - Boitori_________

Qtfgh ChȘfifen ..L

____

li-J
2-2 
1_- .1 
Tp 

Tottenham Hotspur n^nam 2 - Q
l>rfancherttr United j "Portsmouth 2-1

nrtida Norwich aty-Manchester City s-a disputat aseari, 
iar IntâlniffeLiverpool - Hovers și Chelsea - West

■Stomwidi Albion au fost amânate. deoarece eMpefe 
ikWhhț.Ma Cupei UgiiAngliei.

Clasament: 1. Chelsea (68 puncte), 2, Manchester Uni
ted (62). M Arsenal (58)..

Bundesliga (etapa 23) 
Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart

Asto" _______-rm»_________
ll Pțjate - BiriWwn Citv

1,-1
1.-0 
4 - 0
- - 1

_____________________________ ___ ___________ 3 - 1
Borussia Dortmund - FSV Mainz 05 ___________ 3 - 0
Hertha. Berlifi- _SV Hamburg ~ 4 -1
PC Kaiserslautern - WE Wotfsburq_________ 0-0 '

' CImmmm*: 1- Bayern -Munchen (47 puncte), 2. Schalke 
: 04.M, 3. Werder -Bremen (43).

Schalke 04 - Hanovra '96 
Werder Bremen - Vfț Bochum 
SC Freiburg - Bayern Munehen 
Arminia Bielefeld - FC Numberq

T

Sfătuit să-și păstreze cumpătul
Istanbul (MF) - Președintele clubului Ga- 

latasaray, Ozhan Canaydin, i-a cerut lui 
Gheorghe Hagi, înaintea meciului pierdut, 
cu scorul de 1 - 2, în fața formației Samsun- 
spor, să își stăpânescă nervii și să nu își 
critice jucătorii, pentru a nu îi afecta. Po
trivit cotidianului Turkiye, Canaydin i-a 
spus lui Hagi, în cadrul unei întrevederi, că 
trebuie doar să își motiveze jucătorii. „Se 
pare că această discuție este motivul pen
tru care Hagi s-a purtat frumos cu jucătorii 
după meci și și-a vărsat nervii la conferința 
<te pnesă pe arbitrul Oktay Demiray”, sdrie 
cotidianul Turkiye.

S-au simțit bine 
la Timisoara

5
■ Timișoara tinde să 
redevină un pol impor
tant pe harta rugbistică 
a României.
LlVIU Gordea________________
uvukorn wHNowrmnwaia.ro

Timișoara - Oficialii repre
zentativei de rugby a Româ
niei nu exclud posibilitatea 
revenirii Ia Timișoara, în 
toamna acestui an. Cele șase
Zile petrecute în orașul nos
tru, cu ocazia meciului dispu
tat sâmbătă împotriva Rusiei 
(scor 33 ■ 10), au fost aprecia
te la maxim de membrii dele
gației noastre. Chiar dacă s-au 
plâns la un moment dat, pe 
bună dreptate, de lipsa unui 
teren'de antrenament adecvat 
pregătirii Ia nivel înalt, „ste
jarii” s-aiț declarat mulțumiți 
de condițiile întâlnite la Ti
mișoara. Rămâne totuși un 
regret. Faptul că prea puțini 
spectatori s-au încumetat să 
vină să încurajeze formația 
noastră ia o partidă atât de 
importantă cum a fost cea de 
sâmbătă, în Cupa Europeană 
a Națiunilor. Nu știm dacă es-

te vorba de comoditate, ținând 
cont de faptul că meciul a fost 
transmis în direct la televi
zor, sau poate sportul cu ba
lonul oval nu mai este atât de 
îndrăgit în orașul care a dat 
atâția jucători naționalei. Ori
cum, este de neînchipuit cum 
de-abia s-au strâns o mie de 
spectatori pe arena de te Gara 
Mică, in condițiile în care 
vremea a fost ideală pentru 
această perioadă a anului. Pâ-
nă să revină însă naționala 
lui Robert Antonin și Daniel 
Santamans in orașul florilor, 
Federația Română de Rugby 
va organiza aici un stagiu de 
pregătire pentru antrenorii de 
rugby hi 7. Acțiunea este pro
gramată in perioada 20-24 iu
lie. Timișoara este u oraș cu 
tradiție in rugby, Universita
tea fiind prima echipă care a 
reușit să „sufle” titlul de cam
pioană națională țnarilor clu
buri bucureștene, în 1972. Trei 
dintre jucătorii care au alcă
tuit sâmbătă 15-imile de start 
împotriva Rusiei (Cezar Popes
cu, Gabriel Brezoianu și Ioan 
Teodorescu), au obținut con
sacrarea la echipa de pe Bega.

Meciul cu Rusia a fost la discreția .stejarilor'

Daniel Santamans (s) și Robert Antonin

întăriri la naționala de handbal
■ Nouă jucătoare din 
străinătate au fost con
vocate pentru meciurile 
tu PcJlerniâ.

Oradea (MF) - Antrenorul 
echipei naționale de handbal 
feminin a României, Gheor
ghe Tadici, și secundul său, 
Dumitru Muși, le-au reținut 
pentru meciurile cu Polonia 
pe Talida Tolnai, Tereza Pâs- 
laru, Roxana Gatzel, Mihaela

Urcan, Ramona Farcău, Adri
ana Nechita, Ana-Maria La- 
zer, Corina Demeterca și Ele-

tea sunt Paula Rădulescu, Ali
na Ariton, Carmen Amariei

na Avădanii. Sportivele au 
îăCut parte și din lotul cu care
România a abordat cele trei 
partide cu Hypo Viena dispu
tate la sfârșitul săptămânii 
recent încheiate. Celor nouă 
juc? :oare care evoluează în 
Ligdl Națională de handbal 
feminin li se vor alătura la 
Oradea alte nouă handbaliste 
care joacă în străinătate. Aces

Lungu, Narcisa Lecușanu, Ste
luța Luca, Oana Șoit, Georgeta

' Vâftic. Simona Gogârlă și Si-^' 
mona Sârbu. „Suntem foarte
mulțumiți și eu și Dumitru 
Muși de modul în care jucă
toarele din campionatul in
tern au abordat pregătirea și 
meciurile amicale cu Hypo 
Viena, demonstrând, prin ati
tudinea lor și prin felul in ca
re s-au pregătit, că pot forma

o națională competitivă în vii- i 
tor. Poarta naționalei este des
chisă și pentru intrare și pen
tru ieșire”, a declarat Gheor-1 
ghe Tadicf la frnalqj :ui de
altreilea meci disputat de Rp-t 
mânia în compania campioa
nei Austriei, terminat la ega
litate, scor 36-36. Tadici a afîr-i 
mat că nu a.convocat pentru 
stagiul de pregătire jucătoare 
consacrate din dorința de a le1 
da o șansă și celor care nu au' 
fost convocate deloc.

Max Mirnîi

România,
■ Max Mirnîi a fost 
așteptat pe Aeroportul 
Internațional Henri 
Coandă de tatăl său.

Brașov (MF) - Tenismanul 
bielorus Max Mirnîi crede că 
echipa României este favorită 
în întâlnirea cu reprezentati
va Belarusului, din cadrul 
primului tur al Grupei Mon
diale a Cupei Davis, care se 
va disputa la sfârșitul aces
tei săptămâni, la Brașov. „Ro
mânii sunt favoriți, pentru că 
joacă pe teren propriu, dar 
sper să facem față provocării.

• Am venit să joc cât mai bine 
și sper ca și coechipierii mei 
să aibă aceeași atitudine.

Cred că va fi un meci bun”, 
a declarat Mirnîi duminică, Ia 
sosirea pe Aeroportul Inter
național Henri Coandă. Pen
tru uriașul de 1,95 m și 92 kg 
aceasta este prima vizită in 
țara noastră. Max Mirnîi, ca
re a fost așteptat la aeroport 
de’ tatăl său și de reprezen
tanți ai organizatorilor meciu
lui de Cupa Davis, a mențio
nat că echipa Belarusului va 
fi încurajată la Brașov de un 
număr considerabil de supor
teri. „Chiar dacă România va 
fi încurajată frenetic de spec
tatori, sunt sigur că și noi 
vom avea un grup destul de 
consistent de suporteri din 
Belarus”, a precizat cel pore

clit „Bestia”. întrebat dacă 
starea terenului ar putea fi o 
problemă pentru componenții 
echipei Belarusului, având Ini 
vedere condițiile meteorologi
ce, Mirnîi a răspuns: „Noi 
provenim dintr-o țară cu o cli
mă destul de rece, așa că nu 
cred că terenul și condițiile | 
atmosferice vor constitui o, 
surpriză prea mare. Oricum, 
nu cunosc terenul. Trebuie1 
mai întâi șă-1 văd și să joc! 
acolo”. Mirnîi a fost ales în 
mai 2004 în ftuicția de vice-, 
președinte al Federației de 
Tenis din Belarus, mandatul! 
său fiind de patru ani. în cir
cuital ATP, Max este clasat în 
prezent pe poziția a 12-a.

Webber nu e un tip pretențios
Sydney (MF) - Pilotul aus

tralian al echipei Williams- 
BMW, Mark Webber, a decla

rat că s-ar mul
țumi cu clasa
rea pe locul 6 
sau 7 la Mare
le Premiu al 
Australiei, pri
ma etapă a'Cam
pionatului Mon-

Mark Weber dial de Formu
la 1, care se va disputa, dumi
nica viitoare, pe circuitul de 
la Melbourne. Mark Webber, 
care a plecat de la Jaguar, se 
așteaptă la un început de se
zon dificil pentru actuala sa 
echipă. „Consider că primele

curse, nu trebuie să ascun
dem acest lucru, se vor dove
di dificile pentru noi”, a spus 
Webber.

Echipa Williams-BMW a 
schimbat ambii piloți pentru 
sezonul 2005. Astfel austra
lianul Mark Webber și ger
manul Nick Heidfeld (fost la 
Jordan Ford) vor evolua în 
locul lui Ralf Schumacher și 
al columbianului Juan Pablo 
Montoya.

în 2004, echipa WUliams-BMW 
a terminat pe locul 4 în Cam
pionatul Mondial al construc
torilor și a încheiat sezonul cu 
o victorie în Grand Prix-ul 
Braziliei, pe 24 octombrie.
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„Million Dollar Baby"

Producătorii Albert S. Ruddy și Tom Rosenberg, Barbra Streisand, Clint Eastwood și Dustin Hoffman pozează cu Oscarurile pentru 
filmul „Million Dollar Baby". (Foto: epa)

Eastwood câștigă al doilea Oscar

Loe Angelee (MF) - „Million Dollar Baby*' 
relatează ascensiunea unei tinere jucătoare 
de box, interpretată de Hilary Swank, și a 
bătrânului ei antrenor, al cărui rol a fost 
jucat de Clint Eastwood.

„Ceea ce m-a atras atunci când am rea
lizat «Million Dollar Baby» este că povestea 
nu este de fapt una despre box. Este despre 
un bărbat afectat de absența relației cu 
fiica sa și care găsește un fel de substitut 
In tânăra pe care o antrenează”, a explicat 
recent Eastwood.

„Million Dollar Baby” este o meditație 
asupra unor teme recurente la Eastwood: 
dragostea, loialitatea, demnitatea. Regizorul 
a lucrat cu același operator-șef de la „Mys
tic River”, Tom Stern, un maestru in arta 
jocului eu lumina și umbrele.

■ Regizorul filmului 
„The Aviator", Martin 
Scorsese, îl ratează 
pentru a cincea oară

Rochii, și & iouri scumpe
Los Angeles (MF) - Ceremonialul sosirii 

vedetelor este considerat una dintre cele 
mai luxoase parade de modă din lume.

Actorul Leonardo DiCaprio a sosit Însoțit 
de iubita sa, manechinul brazilian Gisele 
Bundchen. „Sunt foarte fericită să mă aflu 
aici”, a declarat cântăreața R&B Beyoncâ, 
Îmbrăcată intr-o rochie Versace. Beyonce a 
interpretat câteva piese în timpul ceremoniei.

Dacă la sosirea la Kodak Theatre fiecare 
dintre nominalizați își putea permite să 
spere că va câștiga, la final numai câțiva 
se bucurau. Academia Americană de Film 
a Încercat să le ridice moralul învinșilor 
copleșîndu-i cu daruri de zeci de mii de do
lari. Actrițele au primit câte o pereche de 
pijamale de cașmir in valoare de 500 dolari, 
gene false din vizon de 600 dolari, pe lângă 
nenumărate produse cosmetice.

Pungile de cadouri mai conțineau un 
sejur de trei nopți pentru două persoane 
într-o stațiune de pe litoralul Californian 
(5.900 dolari) și un sejur de trei nopți în- 
tr-o stațiune balneară din Carolina de Sud 
(3.600 dolari). Alte companii dornice de pu
blicitate, în afara sponsorilor oficiali, au 
copleșit vedetele cu daruri.

Los Angeles (MF) - Deși 
„The Aviator” al lui Martin 
Scorsese a obținut mai multe 
statuete decât „Million Dollar 
Baby”, analiștii îl consideră 
pe acesta din urmă mârele 
câștigător, deoarece a obținut 

. Oscarul la aproape toate ca
tegorice' importante ia care a 
concurat.

Filmul Iui Eastwood a ob
ținut Oscarurile la categoriile 
cel mai bun film, cea mai bu
nă regie, cea mai bună actriță 
în rol principal și cel mai bun 
actor în rol secundar.

Eastwood reeditează astfel 
realizarea din 1992, când „The 
ȘȘ. •«•••<

Realizarea acestui 
film, în 37 zile si 
cu niște actori fii- 
trnloși, a fost o a- 
venturi minunați. "

Cunt Eastwood

Unforgiven” a câștigat Osca
rurile pentru cel mai bun film 
și cea mai bună regie. East
wood i-a mulțumit mamei sa
le, în vârstă de 96 ani. „Am 
genele ei, așa că voi mai fi mul
tă vreme pe aici”, a adăugat 
regizorul în vâstă de 74 ani.

„Nu știu ce am făcut ca să 
merit așa ceva”, a declarat Hi
lary Swank, primindu-și pre
miul. De altfel și ea este la al 
doilea Oscar, după ce a câș
tigat în 2000 premiul pentru 
cea mai bună actriță in rol 
principal în „Boys don't cry”.
Marele învins

„The Aviator”, care părea 
favorit după anunțarea nomi-

ScuftmtMjA îl...**»»*
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nalizărilor, a plecat acasă cu 
premii considerate mai puțin 
importante, la categorii mai 
degrabă tehnice. Oscarul cel 
mai important obținut de bio
grafia lui Howard Hughes a 
fost cel decernat lui Cate Blan
chett, care a interpretat rolul 
lui Katharine Hepburn, o răs
fățată a Academiei, dispărută 
in 2003, la vâsta de 96 ani.

Cât despre Martin Scorsese, 
unul dintre cei mai impor
tanți regizori ai ultimelor trei

Premiu onorific: SMney Lumet 

decenii, acesta a plecat acasă 
fără Oscarul pentru regie, 
pentru a cincea oară. De alt
fel, înainte de premii, ana
liștii spuneau că deși Scor
sese merită din plin un pre
miu al Academiei, „The Avi
ator” nu este nici pe departe 
cel mai bun film al său.
Schimbarea atitudinii

Actorii de culoare au fost 
bine reprezentați anul acesta 
la cele mai importante dis

tincții ale industriei cinema
tografice americane. Jamie 
Foxx a obținut Oscarul pen
tru cel mai bun actor pentru 
prestația sa considerată ex- 
cepțtonală din „Ray”, iar Mor- 

[ gan Freeman a primit un 
Oscar pentru cel mai bun ac- 

I tor în rol secundar pentru 
„Million Dollar Baby”. Emo
ționat până la lacrimi, Jamie 
Foxx i-a adus un omagiu geni
ului ■ di soul, Ray Ghar- 
je.iO-* . ale, care i-a fost 

I’ primul profesor de actorie.
în culise, Morgan Freeman 

! a salutat premiul pe care l-a 
primit ca pe un semn de schim
bare a atitudinii Hollywood- 
ului în ceea ce îi privește pe 
actorii de culoare.

La categoria cel mai bun 
.film străin, câștigătorul a fost 
„The Sea Inside” al spaniolu
lui Alejandro Amenabar, o 
pledoarie emoționantă pentru 
oreptul de a muri decent.
Chris Rock, bufonul

Ceremonia de decernare a 
Oscarurilor, care s-a vrut a fi 
sub semnul umorului, s-a de
rulat fără incidente. Prezenta
torul, actorul de culoare Chris 
Rock, a făcut-o pe bufonul, ca 
și actorul Robin Williams, 
care a venit pe scenă pentru 
a înmâna un premiu având 
gura acoperită de un plasture.

La începutul ceremoniei, 
Rock a subliniat absența a- 
proape totală din competiție a 
două mari succese de box 
office ale anului trecut, do
cumentarul „Fahrenheit 9/11” 
al lui Michael Moore, respec
tiv „Patimile lui Hristos” al lui 
Mel Gibson.

Cineastul american Sidney 
Lumet (80 ani), care a semnat 
clasice precum „Dog Day 
Afternoon”, „Murder on the 
Orient Express” și „Network”, 
a primit un Oscar onorific 
pentru întreaga carieș|.
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• Amenzi. SC Wentezei Lira SRL, SC Top 
Leroiv SRL, SC Aliandra Fast SRL și SC 
Medarom SRL, toate firme de colecționare 
a fierului vechi din Hunedoara, au fost 
amendate cu câte patru milioane de lei pen
tru deficiențe în activitate. De asemenea, 
punctul de lucru de pe str. Răcăștie a 
ultimei firme a fost închis din aceleași 
motive. (V.IM.)

Blocuri reabilitate la Ghelar

1 Martie - printre tarabe
Deva (S.B.) - Acum, In perioada pre

mergătoare zilei de 1 martie, toți corner- 
cianții ae împrăștie prin orașele tării, pen
tru a obține câștigul pentru care s-au 
pregătit luni de zile. Majoritatea realizato
rilor de mărțișoare din ceramică, spre exem
plu, caută din timp micul șnur roș-alb pe 
care chiar ii comandă în diferite orașe, unde 
este mai ieftin. Apoi, în ajunul Mărțișoru
lui, toți caută să ocupe câteva dintre tara
bele aflate în plin centrul orașului. Aceas
ta este fața bună a comerțului cu mărți- 
șoare. Din păcate au apărut pe piață nenu
mărate "mărțișoare-kitsch” care, pe cei cere 
are un oarecare bun gust U oripilează, însă 
pe mulți îi atrag și dau bani buni pe ele! 
Deși realizarea unui mărțișor din porțelan 
este un proces complicat prețul de producție 
variază cam între 7.000 - 8.000 de lei, iar 
câștigul celui care l-a realizat este de 3.000 
- 4.000 lei pe mărțișor. Mărțișoarele anului 
2005 sunt scumpe, conform cumpărătorului 
și ieftine in viziunea comerciantului. Ele se 
găsesc Intr-o varietate largă, pentru toate 
gusturile, dar și pentru toate pungile. P: - tu. 
rile celor de pe tarabele Devei șunt cuprinse 
între 3.000 și 50.000 lei bucate.

■ Șase blocuri așteap
tă finalizarea lucrărilor 
de reparații pentru a-și 
primi locatarii.
LOREDANA Lăut_____________
Io rMtaaa.leah4htfor1nmedlN.ro

Ghelar - Apartamentele 
blocurilor din Ghelar erau 
ocupate până în anul 1997 de 
cei ce lucrau la mina din loca
litate. Acordarea ordonanței a 
însemnat părăsirea acestor 
locuri, blocurile rămânând în 
grija nimănui. Localnicii afir
mă că de când au fost date în 
folosință, blocurile nu au be
neficiat de reparații, foștii

proprietari luând tot din a- 
partamente când au plecat. 
Primarul comunei Ghelar, 
Ion Bulbucan, a început lu
crările de acoperire a blocu
rilor, două dintre acestea 
beneficiind de un credit din 
partea Fondului Român de 
Dezvoltare Socială iar pentru 
repararea celorlalte patru blo
curi comuna fiind sprijinită 
de AJOFM Hunedoara.
Zeci de cumpărători

După finalizarea lucrărilor, 
250 de apartamente vor putea 
fi cumpărate sau închiriate. 
La Primăria din Ghelar au 
fost primite câteva zeci de ce
reri de cumpărare -a unui a-

Un bloc de locuințe care așteaptă reaMHtarea. (Fot«ja«nw i. lancu)

partament, majoritatea solici- 
tanților fiind din Hunedoara. 
Prețul avantajos la care pot fi 
achiziționate apartamentele îi

determină pe midți locuitori 
ai orașelor d s^cetnigă în 
zone mal accesibile din punct 
de vedere financiar.

S-a ales noul sediu al
■ Persistă problema 
mutării Bibliotecii Jude
țene „Ovia Densusianu" 
Deva - Hunedoara.

Sanda Bocaniciu

Studiu despre

Mărțișoare din ceramică. (Foto: Traian Mânu)

Deva - Pentru a fi ocupat 
cât mai repede de Consiliul 
Județean Hunedoara (CJ) 
spațiul în care funcționează 
în prezenț biblioteca, recent 
reamenajat și renovat, la ulti
ma ședință a CJ s-a adoptat 
o hotărâre potrivit căreia o 
comisie va evalua nouă spațiu

ales deCJ pentru a deveni 
sediul Bibliotecii. Surse din 
cadrul bibliotecii susțin însă 
că spațiul propus este impro
priu pentru o instituție de 
acest fel, cum este o bi
bliotecă județeană, și că după 
ce vor fi efectuate evaluările 
prevăzute de lege se va con
stata acest lucru!
Opinie favorabilă

Președintele CJ, Mircea 
Moloț, susține însă, în pri
vința spațiului - de la etajul 
I al bl.P de pe B-dul Decebal 
Deva - că: „Mie mi se pare 
foarte bun pentru ceea ce tre-

bule să fie o bibliotecă și mai 
ales pentru că CJ inten
ționează să cumpere și par
terul clădirii (fosta Tipografie 
Guttenberg). „Conducerea bi
bliotecii așteaptă însă 
evaluările specialiștilor, fiind 
convinsă eă instituția trebuie 
să se mute destul de repede și 
înțelegând și situația în care 
se găsește CJ. Cu toate aces
tea, părerea tuturor celor care 
cunosc subiectul este că un 
nou sediu al bibliotecii ar tre
bui să arate măcar ca cel 
vechi, iar volumele și cele
lalte colecții să fie protejate 
conform legii.

Deva (R.I.) - Michael 
Pozo, reprezentantul 
UNISAT/Etudes Tziga
nes, elaborează un stadiu 
cu tema educația rromi- 
lor în cinci țări: Româ
nia, Bulgaria, Slovacia, 
Serbia - Muntenegru și 
Macedonia. El a vizitat 
Deva și Orăștia, unde a 
avut întrevederi cu re
prezentanții primăriei. 
El se axează pe-diferite . 
forme de educație, va dez
volta proiecte concrete.

Crucea Roșie hunedoreană 
are nevoie de noi membri

Creditele in valute se scumpesc

ViomcA Boman

Deva - Recentul bilanț al 
ultimilor doi ani de activitate 
ai Filialei județene de Cruce 
Roșie Hunedoara a evidențiat 
punctele forte, dar și cele vul
nerabile din activitatea sa. 
Deși are o bază materială 
deosebită, unele subfiliale 
având dotări pe care multe 
filiale din țară nu le au, 
Crucea Roșie hunedoreană nu 
e scutită de probleme. în 
ultimii 15 ani, preciza Elisa- 
beta Ciorobea, directoarea fi
lialei, numărul membrilor 
cotizanți a scăzut de la 20 de 
mii la 8763 în prezent. Mai 
bine, la acest capitol, stau 
subfilialele din Deva și Geoa-

giu. De aceea trebuie să se 
- preocupe de creșterea numă
rului de cotizanți și de găsi
rea altor surse financiare 
(proiecte, servicii de îngrijire 
la domiciliu, ca la Hațeg ș.a.).
Semnale pozitive '

în schimb s-a îmbunătățit 
relația cu autoritățile locale. 
Bradul are în acest sens o 
situație privilegiată, primarul 
Florin Cazacu fiind și 
președintele subfilialei.

Filiala a înregistrat în ac
tivitatea specifică și alte rea
lizări notabile: a ajutat peste 
10 mii de sinstrați; a acordat 
ajutoare sociale de 6,7 mi
liarde lei unor persoane defa
vorizate; colaborarea cu Cru
cea Roșie Germană ș.a.

Deva (C.P.) - Băncile co
merciale sunt obligate, de 
la finele -săptămânii tre
cute, să plaseze 30% din 
resursele în Valute atrase, 
cu maturitate mai mare de 
doi ani, la Banca Națională. 
Măsura va determina 
creșterea dobânzilor la cre
ditele în valută, ale căror 
noi valori se estimează că 
vor fi comunicate pe par
cursul acestei săptămâni. 
La ora actuală, dobânzile 
practicate pentru creditele 
în valute sunt cuprinse, în 
medie, între 8 și 11%.
Dobânda de intervenție 
a scăzut

Tot săptămâna trecută, 
BNR a coborât dobânda de 
intervenție la 15,75%.

Aceasta reprezinte; nivelul 
ratei plătite de banca cen- 
trală pentru depozitele a- * 
trase de la bănci, ht funcție 
de ea, băncile își stabilesc 
dobânzile la credite și de- \ 
pozite. i

Dobânzile te creditele f 
pentru nevoi personale 
practicate de BCR și Raif
feisen Bank, de exemplu, 
sunt aproape identice: 
18,5%, respectiv 19% pe an, 
în lei. Și în cazul creditelor 
imobiliare băncile impor
tante au început să-și egali
zeze dobânzile undeva sub 
19%.

Raiffeisen a anunțat re
ducerea dobânzii Ia credi
tele imobiliare de la 23 la 
19% pe an, acest nivel fiind 
practicat și de CEC.

f ilr A T T Membrii ■ concernului Generali
Grăsunul*: cel» mrtrwfpvțwl 

Generali Ințuniri SX (fe Alferiri US VN0 * EurOPO. 
solurtarțt AQENȚI șl C00RD0NATOM ASMURĂM.

«In /Nubil superiorn/medll; /commlertMcrte, flaWHtsa, spHtde echlpfc
/experiențe in mljurM porta constitui un avantaj- 
Ofim:../training crrtutt (I paimanent; /retribuție motivării.
Trimiteți CV la td./tac 214521; 213256, pM la data da 14.032005. 
Peraoanl de contact Mru Juroa.
Deva, bdul Decebai, blĂ parter.

Subscrisa SC HERAL CONSULTING SRL,
desemnați administrator judiciar în Dosarul nr.8089/2004 

privind pe SC ADI2 DISTRIBUTION SRL, cu sediul în Hunedoara, b-dul Tra
ian, nr.26, sc.B, ap.28, et.IIl, jud. Hunedoara, înregistrată la O.R.C. sub nr. 

J20/844/1996, CUI R 8796048
NOTIFICĂ deschiderea procedurii și eventualii creditori ai societății 

debitoare în vederea depunerii declaraților de creanță până în data de 

31.03.2005 la sediul administratorului judiciar: Orășde, str. N. Bălcescn, 
nr.42, jud. Hunedoara și la Registratura Tribunalului Hunedoara.

SC SKYROM SRL
angajează CUSĂTOARE

la mașini de cusut încălțăminte specială tip sport. 
Cerințe: cusătoare cu experiență sau cel puțin cunoștințe minime d^ 
cusut pentru uz personal, în vederea formării, la cerințele societății.

Condiții foarte bune de muncă, salariu atractiv, bântui de masă.
INTERVIU: VINERI 4 Martie 2005, la sediul societăți din Deva, Str. 
Depozitelor nr. 17.
Tef:02M/227783.

r. ■ . . ■ ' . F- ■ - -
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PUBLIC

& parte a unei corporații internaționale mass-media care dețin
'. li porția de lider In publicarea de ziare și servicii Internet Ii 

mUIrHa|M> vestul Austriei, în nord-estul Ungariei, cât și In județele Bihoi 
UDCIT Țjjjjj, caapSewerin, Hunedoara și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei In 
Deva, Hunedoara, Orăștie, 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 un colectiv tânăr;
• un loc de muncă modern și sigur;
• echipament.
Dacă oferte noastră v-a trezit interesul 
contactați-ne la adresa: Redacția ziarului Cuvin tul liber, Str 
22 Decembrie, nr. 37 A, pmter stei te te« SOM.
Persoană de contact: SorinaSârmai, tel. 
0788/275878, / <
e-mail: sorina.saOMi^infei'mniBdia.ro ■; îj

:rii.'. u....

rMtaaa.leah4htfor1nmedlN.ro
mniBdia.ro
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■rid ap. 2 camere ■

Vând garsoniere (19) Comemorări (76)

• caii de vacanță, construcție 2002, D+P+E, 
stațiunea montata Straja, 7 camere, decoman
date, 3 băi, 3 wc, sc 180 mp, toate utilitățile. Tel. 
0723/3209»

Var.d / ase de vacanță (15)

• waMmart 2 camere, d îmi lat ana 
Udo, eteaj 7/8, gresie, faianță p®CM, 3 bal- 
coane, pref3LOOO euro. Tel, 0741/15094 227610.
• apartament 2 camere Gofdu, bl. (Ș, parter, 
decomandat contorizat Ideal privatizare, preț 
800 milioane tei, negociabil. Tel. 229Q34, 
0724/355168
• apartament 2 camere semidecomandat etaj. 
2, Al. Armatei,38 mp, preț 670 milioane lei, nego
ciabil Tel. 224182,0723/49^84
• apartament 2 camere. Deva, str. N. Băicescu, 
etaj 2, ST. 54 mp, parchet, baicOn mare, conto
rizat, preț 820 mii. TeL 0726-710903.
• MMrtament două camere, decomandat Deva, 
AL Straiului, etaj intermediar, centrală termică 
parchet laminat gresie, faianță termopan, preț 
670 mii, lei, negociabil. Tel. 0727-773142.
• apartament, 2 camere, deaomand; conto
rizat apă gaz, dtwâ.focuri, repartitoare, hol 
central, zona luUuMartatRreț 970 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 0723-2514®
• apmtamraădădi cemere, decomandat zona 
Prostii otel L balcon închis, geam la baie, 
suprafață 79 mp, ocupabil imediat 12)20 mid. 
Tel.072>251496
• apartament două camere, frumos amenajat 
etaj 2, gresie, faianță, parchet total contorteat 
zona Gojdu, Deva, teu sunt agent Preț 950 mii. 
lei, negociabil. Tel. 0744-103035.
• ocaziei vând in Deva, Cuza Vțxta, apartament 
2 camere decomandat supraftță mare, centrală 
termică gara], bun pentru firmă, cabinet 
medical, preț 1,6 mid. lei, negociabil. Tel. 211587, 
072V660160.
• agent apartament 2 camere decomandat st 
60 mp, centrală termică, amenajat balcon 
încnis, termopan, zona Băicescu Dre* ^Hernld. 
lei negociabil. Tel. 0742/019418.
• urgent apartament 2 camere semideco
mandat contorizat repartitoare, 52 nto, btfcon. 
eta| intermediar, zona Gblclu preț ffio milioane 
lei, negociabil TeL0742/290024,
• ugem »■< «, t a camere, decoman
date, parter, zona pieței, preț 980 mfi, lâ, țel. 
07404)29399.
• agent apertrnMut douA camere, etaj 2, 
balcon, contorizat în zona Astoria, Deva. Preț 
760mil.lei.TeL07âS-165703.

Vând ap, 3 camere (05)
• «paitaMint 1 camere roMficăt, centrală - 
termică gresie, fata; |sBiâtei,etan,st52mp, 
zona Băicescu, preț rw mnraane iei negociabil. 
Tel. 0742/019418
• apartaniMt M camere, Dada, etaj 1, modi
ficat fără balcon, preț 750 mii. negociabi Tel 
0254-224182,0723-490284, exclus intermediari.

apartamrat, 3 camere, boxă ultracentral, 
ogălnlceanu, C.T., termopan, parchet stejar, 
ou, riu necesită investiții, etaj 4 acoperiș de

tablă Preț 18 mid. Tel. 216180.
• apartament, 3 camere, decomandat conto- 
rizat 2 balcoane, 2 focuri, 98 mp, etaj 1, zonaG. 
Enescu, preț 1,430 mid. lei. Tel. 228615.
• apartament, 3 camere, decomandat etaj 2, 
Str. Minerului, parchet rașchetat gresie, 
apometre, gaz contorlzat repartitoare, ușă 
metalică lavabil, preț 870 miTioane lei, nego
ciabil. TeL 0727/179258 07404029420
• apartament, M camere, șaj 2, Mec de 
cărămidă Minerului, pâratet caftise
amenajări interioare. Merită văzut (SatfiâHtat 
lei. Tă|. 0788485703, . ’ _ . ’ . _ ..
• wgM alMrtMMi 3 camere semideco
mandat, amenajat recent, ocupabil imediat, 
zonă bună preț negociabil. Tel. 0721/815781.
• urgent a*auta*Mnt 3 camere, bloc „ 
cărâmidăetâ 3IL0, preț 740 mNibane lei, 
negociabiljel. 0721/815781.

de

Vând ap. 4 camere (07)
• apana 4 camere, bloc cărămidă preț950
milioane lei Tel. 241067.

Vând case, vile (13)

• rasă vacanță Săcărâmb, 2 camere + anexe 
MUV 2000 mp, preț 800 milioane tei, negociabil. Tel.

0721/521378
• vând casă 3 camere, baie, bucătărie, beci, 
grădină 600 mp, în Simeriă zonă centrală preț 
1450 mid. lei. TeL 262269 după ora 18 
0727/844590.
• vând rasă compusă din 2 corpuri, zonă 
centrală Deva, preț 3,5 mid. lei. Relații la tel. 
0727/633250,0744/633250.
• vând casă în Deva sau schimb cu apartament 
2 ■ 3 camere, etaj 1, central plus diferență Tel. 
0254/215795.
• vana casa zona centrală 5 camere, instalații 
noi, termopan, garaj, drădină st 700 mp, 
pretabilă și pentru societate sau birouri. Tel. 
215487.

• casă 3 camere, anexe, curte, grădină ■ 
2000 mp ■ posibilitate racordare la gaz, In 
comuna Șoimuș, Str. Boholtului. Preț infor- 

’ mativ 1.250.000.000 lei. Relații la tel.
0723/631756,0788/191774.

• vând casă ou grădină șl curte 1600 mp, în 
Simeria Veche. Tel. 0257/210137,0721/613023.
• vând casă, 2 corpuri, Zam. 2 camere, 
bucătărie, baie, hol, 2 camere în construcție + 
pivniță, 3 ■ 4.000 mp, preț 600 milioane, lei. Tel. 
0721)621378

• rW casă, 4 camere, decomandate, 2 băi, 
bucătărie, complet renovată, teren 600 /np. 
ultracentral, Deva, str. Eminescu, nr. 81. Tel. 
229229, zilnic.
• vână casă, cu grădină 0.20 ha șl dependințe, 
în satul Lunca ■ Bălța, hr. 98, preț negociabil.

- Relații la adresă
• vând câeâ, in Deva, Str. Grlvlțel, nr. 31, 2 
camere, bucătărie, cămară hol. baie, două curți, 
grădină, ocupabilă imediat, preț 1 mid. tel. Tel. 
217212,236610.
• vând ană teren și anexe, Brănișca, Str. Gării, 
nr. 10. Informații Deva, tel. 213185.
• vând casă, In Bârcea Mică, nr. 65. Informații 
tel. 0721/898615, Supă ora 17.

MMALEXIMSRL 
DEVA 
Coopta Contactai

Tac 230.630,233.170,233.180
Fax: 224.550,

www.slmal.iQ, |pMsnmrt.ro

de birou,
MoblHerd»

, _ «leasăînSimeria,cu grădină 
piața teiedlatTel. 215212.

• gmniart deconandatt, Deva, etaj 1, ultra
central, 38 mp, balcon închis, termqpane, 
parchet, mobilată Instalații sanitare noi, preț 
850 milioane lei, negociabil. Tel. 0726/710903.

: «garwtert etaj 4/6 zona Băncii Transilvania, 
42 mp, preț 800 milioane lei, negociabil. Tel. 
0722/161644
• paenMto Deva, zona Dacia, etaj 3,26mp, 2 
camere, parchet, contorizată repartitoare,

. gresie, faianță preț 500 milioane lei. Tel. 
0723/251498
< garsonieră fără îmbunătățiri majore, 
avi en diar, zonă ultracentrala, preț 720 

ane lei, negociabil. Tel. 0745/079659.
* urgaM garsonieră, mobilă aragaz, frigider, 

. covoare, preț 530 milioane lei. Tel. 221397.
• agent garaateril zona Eminescu, bloc nou, 
parter, decomandate; suprafață mare, conto
rizată preț 550 miUoane tei, negociabil. Tel. 
0741/169346.

Vând terenuri (21)

■ în

’ • oMM MravfiM, comuna Berthelot, 87 ari 
. (landă Primărie), 5 km de Hațeft lângă șosea 

TeL 770687.
• teren txfravfian Geoagiu Băi. Informații tel. 
216890,0745/364270. (19 -22).
.• *Ma Mutam 8500 mp, livadă zona Zăvoi, 
cu toate facilitățile, pentru construcție. Dau și 
parcelat Preț 15 euro negociabil. Tel. 

. 0743/011772.
• taran Mivlan In Deva st 700 mp. Relații la 
tel. 0729/348089.
• taran ta ieșirea din Băile Felix, vizavi de USA 
OIL’ 1,2 hae cu 30 m front stradal ■ 15 E/mp, 
neg^iers.fizică Te. 0727-332-685. (i)
• vând 10 parcele teren a 500 mp, zona 
Căprioara Relafii teL 211124
• văad U00 mp teren intravilan, grădină 20 x 60 
mp, in localitatea Totești • Hațeg, lângă școală 
1ZOOO lei/mp, negociabil. Tel. 212272.
• vW M700 mp teren pentru agricultură și 
8000 mp teren pentru construcții sau agn- 
cultură ambele locallteteaTttești - Hațeg, lângă 
cantor. Tel. 212272.
• vând 400# mp intravilan Deva vizavi de Motel 
Alaska în spatele benzinăriei Petrom, îs 26 m, 8 
eura/mp. Posibil acces direct de pe DN 7, utilități 
aproape. Tel. 0723/635074
• vând taran Intravilan 6.000 mp Intersecția 
Almaș - Cozla informații latei. 0745/024316
• vând taran intravilan, la șosea Hunedoara 
apă gaz,: curent suprafață plană preț 6 
euro/mp. Tel. 0723/005657.

i taran intravilan, pentru construcție casă 
rus. ta asfalt facilități gaz, curent lâ 

I euro/mp. Tel 220269, după ora 18

arapi enratshatereninfravllanlașosea.
Deva sau în ffiprejurimt Tel. 97£b5B40CM.

epețta omumcH în Simeria. TeL 22084&

•mobile chirii (29)

• oier pentru închiriat garsonieră mobilată 
aragaz, frigider, zona Gojdu, preț 80 euro/lună 
Tel. 0742/290024.
• primesc o fată în gazd, Deva, zonă centrală 
Tel. 219662, zilnic.

Auto romanești (3‘-

Auto străine (37)
• vând dttițft IVECO, 50 C13, Turbo Daily, AF 
2000, oglinzi electrice, încălzire, cric de remorcă 
alarmă închidere centralizată Preț 600 milioane 
lei. TeL 0722-314123.
• vând Espero 1.5 DOHC, af 1996, abs/ac, full 
electric alarmă 65.000 km, preț 4800 euro. TeL 
0723/080903.
• vând teral Astra Caravan 1,7 TOI, alb, 1203X10 
km, climă multiple îmbunătățiri, CI, nerulat în 
țară Tel. 0724/188610.
• vând orie» model de Ford, af 2001 - 2004, acord 
garanție 6 luni, pentru orice. model. Tel, 
0742/2M971.

Camioane, remorci (39)
• etectrapatan complet sarcină ridicare 241-40 
mii. lei neg. Tel. 0740-374-679.0744-938550 ți)
• vând camion Fiat, 8 tone, cu macara braț tele
scopic rabatabil, neînmatriculat preț negociabil. 
Tel. 229248,0722/772477.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

■ vând dhrene tractoare U 650 la prețuri 
începând de la 25.000.000 lei. Tel. 0788/029510.
• vând Avene utilaje, pluguri, discuri, 
semănători, cultivatoare, la prețuri începând de 
la 10.000000 lei/bucată Tel. 0788/029510.
• vând elevata, 2 tone, in stare de funcționare, 
preț 10.000.000 tei. Tel. 0788-340624
• vând Hrwi 204. D cu graifer și motostivuitor 
MFIS tone. Tel. 0788/029510.

Cu tristețe în sunet anunțăm trecerea la cele veșnice a 
dragei noastre

PIRASINEFTA
din Lăpușnic. Te vor păstra mereu în suflet Daniela, 
Mihaela și Gheorghe.

Familia Dragoescu Dorm este alături de Simion Ioan în 
greaua durere pricinuită de decesul mamei sale.

Sincere condoleanțe. 
Dorin Dragoescu.

Suntem alături de dna Mihaela Tamovschi în momentele 
dureroasei despărțiri de mama sa.

Sincere condoleanțe! 
Foștii colegi de la ziarul „Cuvântul liber".

Copiii Flavius și Amalia, frații Și surorile mulțumesc 
rudelor, prietenilor și colegilor care le-au împărtășit 
durerea la decesul celui care a fost

LAZĂR GROZONI

Pios omagiu soției și fiicei Doina și Nicoleta la 36 respectiv 
un an de la trecerea lor în neființă și veșnică liniște. 
Dumnezeu să le odihnească in pace.

Dinu
de 58 de ani, din Hațeg.

• vând semănătoare de porumb, tip românesc, 
SPC 4, SPC 6 SPC 8 rânduri. Tel. 0744/391242.

■ import Germania, diferite 
0254/710373, 0254/713684,

• vând bampalet electric, 23 tone, preț 15 mii. 
let Tel. 0788-340624.

• vând mmhsM punte spate complete Dacia 
1300. Tel. 0724/687834.
• vând ani* de piele noi pentru mașini de 
cusut Tei. 224181 0723/499284
• vând Aferita piese Lada, noi, originale, aripi 
față, ușă stânga etc. Tel. 770687.
• vând două discuri de frână ventilate, un set 
plăcuțe frână Lucas, semnalizator stânga față 
toate noi de Audi 80 butoiaș. Tel. 0723-779477.

• Vând masă extensibila, panel 0,7 x 1,0 m, 
pentru sufragerie, și 4 scaune tapițate, preț 2 
milioane lei. Tel. 220025.
• vând moidta de sufragerie, masă scaune, 
dulap, vitrină mare, mică comodă oglindă, 
canapea extensibilă, stare foarte bună preț 
avantajos. Tel. 770017,0746/122768
• UM mebtara de bucătărie. TeL 0724/687834.
• vând păta de eonii, 1 milion lei, rochie 
mireasă model deosebit lapte praf Bebelac și 
rochie de seară 1 milion lei. Tel. 0722/885572.
• vSfdișăffiăpartameht Tel. 0724/687834 " ”

n<n

•3
CMMdltt vinde arâene de 

satelit digitale începând cu 65 milioane lei, 
un an garanție, recepționează peste 25 pro- 
J-JI .-L-.-ljt. i-j-i.itAr-j-j-ăT o! rfv^ln r «MMaOnwusgrame romanești și străine, montarea și
deplasarea induseîn preț. Informații la tele
foanele 0723/481776 sau 0745/840474.

>fM Orale 1300 break, af 19® preț 75 
milioane lei. Tet 223176,072V990428
• vând Dada papuc și Deda Nova, an fabricație 
1999, cu instalație GPL Tet O78MHS10

• vâed Maa recorder Panasonic sau schimb cu 
2 telefoane cu cartelă. Relații Deva, bdul Dacia, 
bl. 33, sc. 2, ap. 31.

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând odadatar Pentium 133 MHZ, color, preț
15 milioane, calculator AMD 1800 MHZ, preț 87 
milioane lei. Tel 0722/161644

__ __ m wa vrei cu aflwvârat ca anunțul tău să fie remarcat
Ei 1/1 j J *■ K| ] I A 7 A H I |e | încearcă variantele speciale contra cost.
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• chioșcul de ziare de lângă 
Comtim;
• chioșcul de ziare din stafia 
de autobuz Orizont Micro 15:
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de tangâ 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfliescu - B~dul Deccbal. 

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

» «• <1* blană Astrahan, nouă, neagră, haină
de blană moton dore, maro, 770687.

• SC Condmpex Karma vinde en gros haine 
second-hand Austria, Germania. Tel. 
0724/256671,0726/224198.

• vând hain de blană nurcă naturală import 
Italia, modeme, elegante, gen mantou, clpșat 
culoare maro și gri grafit mărime 44 ■ 50. Tel. 
0741/078785.
• vând o haină de oiete nr. 52 pene jărt- j.i 
geci nr. 48 și 51 prețuri negociabile. T< ZJT»

Arta, airjci 
reviste (>■>)

• vând cârti diverse ta prețuri pentru toate 
buzunarele Tel. 0724/620319, 225021 după ora 
19. -

Electro ” ('.(?/
• Ml vitrine frigorifice pe orizontală 
deosebite, și moară furajeră. Tei. 0740/247500.
• vând tanH plafon 3 brațe, completă; și 2 
aplice de perete. Tel. 220025.

• vtaid imM de cusut matei «ohter, seria 
1322661001,’ 2505013, perfecta funcționare, 
vechime de peste 100 ani, negociabil. Tel. 
0723/732960,212272.
• văndinneiit ladă frigorifică Arctic,' - •<■ 
stare bwipreț i.74»jOOO fel, negociabil. Tel 
iramnis.

Fl inte si anifrMfe, 
agti>aliment.irn

• oferta ipre adopție 2 cățel metiși, vaccinați, 
vârsta 3 luni, familia Vlad. Tel. 22m 
0722/262670.
r Vând «tone grâu panificație, preț 6000 lei/kg. 
Chimindia nr.110.
• vtadtânși’ v. grădină producție 2004,
HunedoariTei. C723/IS657
« vând amică și cartofi Kondorla4O00 lei/kg. 
, Tel. 0788/029518
• vând pocușade Guineea (de Angora) foarte 
frumos, curat și ascultător, o surpnzâ plăcută 
pentru un catkxi, preț negociapil. Tel. 234188 
ta vând p*n*nb boabe, 400 kg. Tel. 201875.
• vând pinii de 10-12 săptămâni rasă pură 
Informații tel. 0744/320210,775627.

ISDN Siemens 3035 Gigaset 
aproape nou, preț 40euro. Tel 0788/496554 

• vând upM telefon mobil Motorola E 365, nou, 
cameră foto, color, garanție. Preț 35 mii. lei. Tel. 
0724-773142.

IM pâine. Tei. 0740/302283. 
nunb boabe en gros. Informații tel. 

770266,77011a, Hațeg.
• vând set arcopal 44+1,2 mii. lei, negociabil, set 
tacâmuri 12 persoane, 1.700000 lei. Tel. 234076.

Se împlinesc 36 și respectiv un an de când
DOINA «i NICOLETA

au trecut în liniștea veșniciei, dragele mele bunică și 
mamă. Dumnezeu să le odihnească in pace. Le voi păstra 
veșnică amintire.

• vând babana de diferite tipuri și mărimi, arti
ficii tort șl fântână arteziană pentru nunți sau 
alte aniversări. Tel. 0723/779477,

• vând mu de buzunar, din aur, Illinois, 
vechime de peste 100 ani, perfectă funcții u» 
TOOeuro,negociabil. Tel. 0723/732568 212272.
• vând a» de mână Doxa 150 euro șl. ceas 
mână Longi nes 200 euro, ambele cu aur efectro- 
placate, negociabil, funcționare perfectă Tel: 
0723/732560.212272.

Pierderi (62)

• deter ptankd certificat de acționar pe numele 
Sev Valentin deținut ta SIF fianat-Crișana SA 
Arad Cu hr. 296226 având un număr de 1000 
acțiuni.
• tentat ramei asigurări sănătate pe humele 
Căftan Aurșlian Dorel. Se declară nul.
• ■tetei Carnete asigurări sănătate pe numele 
Cugereanu Laurențiu Cristian și Cugereanu 
<ur a Maria. Se declară nule.
• tăntart M chei cu breloc nume și număr de 
telefon. Găsitorului recompensă Tel. 217201.

tumiri (68)

• Beran -MMul Stoica Anișoara, Singurelu 
Elena, SMiina veronica și Georgescu Jenica 
mulțumesc pentru respectul față de pacienți, 
frigrjire, atenție veghere și devotament profe
sional .uri medic cu suflet deosebit dr. Marcu 
Valeriu" secția ORL, Deva.

*V17t/70 doresc să cunosc o doamnă 
din Deva pentru căsătorie.Tel. 0721/170245- 
• tânăr 12 ani, zodia Pești, doresc să cunosc 
doamnă cu vârstă aprooiată pentru prietenie de 
lungă durată posibil căsătone. Rog seriozitate. 
Tel. 0743/864467.

cu aparatura performanta la 
nunți, botezuri, onomastici și aniversări, cu 
muzică nouă, de calitate, pe toate gusturile. Tel. 
0740/324189.
• mcutgădwi (pervaze) pentru geamuri, preț 
450 - 550.000 lei/ml. Tel. 0744/838638, 261415 

Nepotul, respectiv fiul Dodo
t

• execut mobH* la comandă din pal meiand- 
nat Vând accesorii pentru mobilier. Tel. 2134»
• transport zMc cotețe pentru studenți la 
Trmlsoar- Tel. 0740/420521.

Oferte locuri de munca (74)

• Ifrmă de distribuție produse cosmetice 
profesionale angajează agent vânzări cu 
domiciliul în județul Hunedoara, minimum 
studii medii, permis conducere cat 8 auto
turism propriu. CV prin fax 0251/411919, tel. țj 
0723/614976.

ANGAJĂM inginer 
tânăr absolvent 
de electronică 

sau calculatoare, 
in formații la 

telefonul 
0254/212.283.

i

comlmex

CV-urlte se vor depune la 
secretariatul Armai: 

Deva, Depozit zona Gării, 
Tel/fax: 213141:219751

Solicităm seriozitate!

Anunțurile se preiau zilnic, intre orele 8 șl 14 la sediul redacției și se vor publica in 
mitul publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu ișl asumă responsabilitatea pentru 
anunțurilor de mică publicitate.

i.

http://www.slmal.iQ
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• Mărturisiri. Fiica ilegitimă a lui Francois 
Mitterrand a publicat o carte în care 
vorbește de copilăria ei trăită pe ascuns, 
afirmând că tatăl ei a petrecut mai multe 
nopți la amantă decât la Palatul Elysee.

i încă un proces pe rol

Y Santa Maria (MF) - Familia unei femei 
care a murit după ce a fost mutată dintr- 
o rezervă a spitalului din Santa Maria, pen
tru a fi instalat Michael Jackson, va da în 
judecată spitalul și pe cântăreț.

Manuela Gomez Ruiz (74 ani), care avu
sese de curând un atac de cord grav, a fost 
mutată in alt salon pentru a-i face loc lui 
Jackson, internat săptămâna trecută cu 
simptome de gripă.

Pentru a se elibera camera ce urma să 
fie ocupată de cântăreț, Manuela Gomez 
Ruiz a fost scoasă de pe ventilatorul 
automat și asistată manual cu o pompă. 
Ulterior, ea a avut încă două atacuri de 
cord și a murit.

Orez în construcții
Beijing (MF) - Vechii 

chinezi foloseau orezul 
ca liant în construcții, 
așa cum spune o legen
dă, au constatat arheo
logii însărcinați cu res
taurarea unor fortifi
cații din timpul dinas
tiei Ming.

Tencuiala aplicată pe 
zidurile de cărămidă era 
uimitor de rezistentă și 
testele chimice urmate 
de o analiză spectografi- 
că au dezvăluit prezența 
until liant pe bază de o- 
rez in mortar.

în topul desenelor 

animate
, Londra (MF) - Familia 
Simpsons a întrecut Tom 
și Jerry în topul celor 

. mai Îndrăgite desene 
1 animate în Marea Bri- 

tanie. The Simpsons a 
urcat în fruntea unei 
liste ce cuprinde o sută 
de desene animate.

South Park â obținut 
locul al treilea. Pe locul 
patru s-au situat filmele 
din seria „Toy Story”, 

i iar pe cinci seria „Fam
ily Guy”.

I Mickey Mouse se 
află abia pe pozi
ția 30. Donald 
Duck a re
ușit cu greu 
să se situeze 
pe locul 48.

j
i 

r:
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Paris (MF) - Regizorul 
I Peter Brook a câș

tigat un premiu Dan 
i David dotat cu un 

i - milion de dolari pen- 
i tiu impactul exȘȘor-, 

i dinar pe care l-a a-
î vut activitatea sa în

î teatru și operă. Pre- 
i miile, aflate la cea 

i de-a patra ediție, 
i sunt numite după

Dan David, care .s-a 
i nâstut în România ți
i este în prezent cetă

țean israelian. David 

a făcut avere inven
tând, patentând și 
comercializând teh

nologie foto. Premii
le sunt finanțate din- 

tr-unfond de 100 
milioane de dolari 

administrat de Uni
versitatea Tel Aviv.

Câștigătorii pot folosi 
după bunul plac 

900.000 de dotări, 
dar trebuie să do

neze 100.000 de 

dolari sub formă de 

burse unor cercetă
tori tineri. Peter 
Brook a fost răsplătit 

pentru .impactul rev
oluționar al activității 

sale asupra teatrului 

și operei". i

î

i

î
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ia Zmeura de Aur

un sprijin financiar, filmul 
este povestea unor liceeni 
dintr-un cartier defavorizat,

nominalizări, a luat doar cinci 
premii, nu tocmai importante: 
cea mai bună actriță în rol

Londra (MF) - Doi sateliți 
ce au fost detectați în august 
2004 au primit numele Me
thone și Pallene, în timp ce al 
treilea, descoperit în luna oc-

Născuta în zt 
Balanță, e pa 
ată de arhitei 
volei și distrs

(Foto: Traian

rali din jurași--M Saturn 
în misiunea spațială 
Cassini au primit nume

■ Premiile sunt aecer 
nate în fiecare an la 
Los Angeles, cu o zi 
înainte de Oscaruri

■ Preferat de juriul 
premiilor cinematogra
fiei franceze a fost fil
mul „L'esquîve"

rari, oale mai bune costume. 
„Les choristes”, cu opt no
minalizări, a obținut doar do
uă premii: cea mai bună mu
zică și cel mai bun sunet. 
Mathieu Amalric a obținut 
premiul pentru cel mai bun 
actor, pentru rolul din „Rois 
et reine".

Gea de-a 3Q-a ediție a Pre- 
mi jlor Cesar, care s-a aeJM- 
șurat la Theatre du Chatelet, 
Paris, a mai rezervat o sur
priză: „Quand la mer monte” 
de Gilles Porte a primit pre
miul pentru cel mai bun lung- 
metraj de debut, iar Yolande 
Moreau, interpreta rolului 
principal, și a adjudecat pre
miul pentru cea mai bună 
actriță.

Los tngeles (MF) - Halle 
Berry a primit Zmeura de 
Aur pentru cea mai proastă 
actriță cu rolul ei din „Cat- 
woman” și, spre surpriza 
organizatorilor, a și venit să 
ridice premiul la ceremonia 
pe care vedetele o ocolesc în 
general. „Nu poți să joci atât 
de prost cum am jucat eu, 
dacă cei din jurul tău nu te 
ajută”, a spus, Berry.

Premiile se acordă celor 
mai proaste filme și celor mai 
netalentați actori din anul 
scurs. Distincțiile, care le 
parodiază pe cele ale Acade
miei Americane de Film, sunt 
decernate de Fundația Zmeu- 

Satuin are trei noi sateliți
tombrie, a fost numit tempo
rar Polydeuces. Methone și 
Pallene se învârt în jurul Iui 
Saturn între orbitele altor doi 
sateliți ai planetei, Mimas și 
Enceladus. Cei doi nul sateliți 
au fost descoperi Ir Se- 
bastien Chamoz, de 18» Uni
versitatea din Paris.

Polydeuces, detectat de pro
fesorul Carl Murray, de la 
Queen Mary, University of 
London, Marea Britanie, este 
un exemplu de ceea ce se 
numește „>■-rtelit troian”, fiind 
legat de un satelit mal mare 
aflat pe aceeași orbită în jurul 
planetei.

Cassini a ajuns pe Saturn 
în iulie 2004 și a montat son
da Huygens pe satelitul Titan 
la 14 ianuarie 2005, cu scopul 
de a analiza planeta Saturn și 
sateliții acesteia.

Paris (MF) - „L'esquive”, în 
regia lui Abdellatif Kechiche, 
a triumfat, sâmoătă seară, la 
Premiile Cesar, obținând pa
tru distincții, printre care a- 
celea pentru cel mai mai bun 
film și cel mai bun regizor.

Filmul a eclipsat cele două 
favorite ale serii, „Un long 
dimanche de flanqailles ” și 
„Les choristes”, cel din urmă 
reprezentând Franța și la 
Oscafuri.

„L'esquive” a primit pre
miile pentru cel mai bun film,

ra de Aur, care aeordă trofee 
de plastic în valoare de 4,97 
dolari bucata. „Catwoman” a 
primit și premiile pentru cel 
mai prost film, regizor și sce
nariu.

Președintele George W. 
Bush a obținut două premii 
Zmeura de Aur pentru docu
mentarul „Fahrenheit 9/11”: 
cel mai prost actor în rol 
principal și cel mai prost 
cuplu pe ecran, împreună cu 
Condoleezza Rice.

„Gigli” a obținut premiul 
pentru cea mai proastă come
die din ultimii 25 de ani, iar 
filmul SF „Battlefield Earth” 
l-a obținut pe acela pentru cea 
mai proastă dramă.

„Scooby Doo 2: Monsters 
Unleashed” a primit premiul 
pentru cel mai prost re- 
make/continuare.

cel mai bun regizor, cel mai 
bun scenariu și cel mai bun 
debut feminin - Sara Foresti
er. Realizat aproape fără nici

care repetă o piesă de Mari
vaux.

„Un Ion dimanche de fian- 
țailles”, marele favorit, cu 12

secundar - Marion Cotillard, 
cel mai bun debut masculin - 
Gaspard Ulliel, cea mai bună 
imagine, cele mai bune deco-

Concurs

Pariuri pentru succesor
Roma (MF) - în timp ce Papa loan Paul 

al Il-lea se refâce după o operație de tra- 
heotomie la spitalul Gemelli din Roma, o 
casă irlandeză a deschis pariurile pentru 
succesorul său.

Cardinalul Dionigi Tettamanzi (70 ani), 
arhiepiscop de Milano, pare să fie favori
tul, având o cotă de 5 la 2.

Urmează cardinalul nigerian Francis 
Arinze (74 ani) cu 3 la 1 și cubanezul Jaime 
Lucas Ortega y Alamino (68 ani) cu 11 la 2.

■ Multe dintre partici- 
{jantele la concurs 
ucrează ca voluntare 

în domeniul sănătății
Gaborone (MF) - O femeie 

în vârstă de 32 ani, Cynthia 
Leshomo, este câștigătoarea 
concursului de frumusețe 
Miss HIV, care s-a desfășurat 
în Botswana, cu scopul de a

de frumusețe Miss
lupta împotriva stigmatizării 
sociale a bolnavilor de SIDA.

Cele 12 participante, cu 
vârste cuprinse între 21 și 35 
ani, au fost antrenate de Miss 
Botswana 2004 și au apărat în 
fața a aproape cinci sute de 
oameni în cadrul evenimen
tului desfășurat la un hotel 
din capitala Gaborone.

Participantele au declarat 
că au dorit să arate că se

bucură de viață, deși au fost 
diagnosticate cu HIV.

Botswana are una dintre 
cele mai ridicate rate de in
fecții HIV din lume, 37% din 
populație fiind infectată, po
trivit cifrelor Națiunilor Uni
te. Tara Și-a folosit însă bo
găția provenită din resursele 
de diamante pentru a furniza 
medicamente cu efect în cazul 
SIDA.

„Lost in Translation” al 
regizoarei Sofia Coppola a 
câștigați premiul pentru cel 
mai bun film străin.


