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Vremea se menține rece, se vor sem
nala precipitații mixte A căzut capul lui Coțolan!
dimineața la prânz seara

sufisme pakistanez care a prezentat deve- 
nilor micile și valoroasele sale perle de 

I Înțelepciune într-un mod inedit: prin cân
tec „venit din suflet”. (Foto: Sanda Bocaniciu)

■ Șeful IPJ Hunedoara, 
a fost eliberat din 
funcție de către 
președintele Băsescu.

Daniel I. Iancu_______________
danieLiancu@lnformmedia.ro

Deva - Președintele Traian 
Băsescu a semnat, la sfârșitul 
săptămânii trecute, decretul 

de încetare a raporturilor de 
serviciu ale chestorului de 
poliție Petru. Coțolan, șeful 
IPJ Hunedoara. Astfel, au fost 
confirmate zvonurile care cir
culau în ultimele săptămâni, 
imediat după ce Petru 
Coțolan a început să aibă 
probleme de sănătate. Din 
păcate, ca de fiecare dată în 
asemenea situații, cei impli
cați nu au putut fi contactați, 

având telefoanele închise, 
nimeni din conducerea IPJ 
nefiind de găsit. Prefectul 
Cristian Vladu, s-a arătat 
oarecum surprins de o aseme
nea decizie. „Mă așteptam ca 
dl Coțolan să iasă la pensie, 
având în vedere pro-blemele 
de sănătate pe care le-a avut 
în ultima vreme, dar nu cre
deam că va fi eliberat din 
funcție”, a spus prefectul, fără

a preciza despre ce fel de zi 
e vorba. La rândul său, pri
marul Devei, Mircia 
Muntean, a afirmat că „pro
babil se dorește ca în fruntea 
inspectoratului să fie numite 
persoane tinere. în mod sigur 
însă, eliberarea din funcție a 
dlui Coțolan nu e singulară, 
ea face parte dintr-o acțiune 
ce se desfășoară la nivel 
național”.

Ziua Femeii - în județ
Deva (S.B.) - Azi, la ora 18.00, Casa de 

Cultură Hunedoara prezintă spectacolul 
muzical coregrafic „Muzica... dragostea 
mea!”, susținut de Teatrul de Revistă Deva, 
urmat de un alt spectacol susținut de 
Ansamblul „Hațegana” al Casei de Cultură 
Hunedoara. Intrarea este liberă. La Casa 
de Cultură din Brad este deschisă o 
expoziție de artă plastică dedicată tuturor 
brădencelor, iar la Casa de Cultură din 
Orăștie, în cadrul „Clubului Artelor” vor fi 
omagiate, prin programul „de Ziua Femeii” 
toate femeile. Și la Casa de Cultură din 
Hațeg sunt pregătite azi manifestări cul
turale dedicate celor care ne dau viață și ne 
ocrotesc pe parcursul ei.

Aproximativ 2,3 milioane de j 
alegători au fdst așteptați ieri, să 
își exprime dreptul de a alege, în 
cele 1944 de secții de votare de pe j 
teritoriul Republicii Moldova. Se 3 
speră că alegerile legislative vor 
confirma orientarea proeuropeană J 
a țării. (Foto: EPA)

O sprijină Prefectura in depesederizare

Traficul de droguri in România

■ CJ afirmă că efectele 
înlocuirilor se vor 
vedea în perioada 
următoare.

Daniel I. Iancu
daniel.iancu@informmedia.ro

Deva — Mircea Moloț, 
președintele CJ Hunedoara, s- 
a declarat solidar cu 
încercările conducerii Prefec
turii de a schimba directorii 
instituțiilor descentralizate, 
care au fost numiți în funcții

45 de turiști blocați în telescaun
Arual, intră pe teritoriul tării noastre 1500 kg de droguri.
Consumatorii dependent sunt, în primul rând, persoanele 

’ fărâ ocupație, fiind urmate de elevi și studenți.

Grafică: Cuvântul liber, sursa: Medafax

Straja (M.S.) - Un număr 
de 45 de turiști au rămas blo- 
cați, timp de două ore și 
jumătate, la acest sfârșit de 
săptămână, în telescaunul 
care face legătura între 
Lupeni și Stațiunea Straja. 
Incidentul a avut loc din 
cauza unei defecțiuni tehnice 
apărute la acest mijloc de 
transport, a informat Coman
damentul Județean de Jan
darmi Hunedoara. Salvarea 
persoanelor aflate pe traseul 
telescaunului a fost executată 
de o echipă formată din jan

pe timpul guvernării PSD. El 
a arătat că, imediat după 
alegerile locale, a fost criticat 
că a procedat la înlocuirea pe 
motive politice a unor direc
tori, dar acest lucru s-a arătat 
a fi benefic, apărând primele 
semne de revigorare. „Este 
pentru prima dată când, de 
exemplu, RAAVJ Petroșani 
are disponibili în visterie 
șapte miliarde de lei pentru 
returnarea datoriilor. Acest 
fapt dovedește că am pus 
oameni competenți, mult mai 
buni decât cei dinaintea lor.

darmii de la Postul Montan 
Straja și de membrii Salva- 
mont Lupeni. Evenimentul 
este primul de acest gen sem
nalat în ultimii 5 ani în 
stațiunea Straja.

Pentru coborârea turiștilor 
s-a intervenit cu echipamente 
specifice alpiniștilor. „Turiștii 
au fost coborâți la sol cu un 
ham special, care utilizează 
cordeline și un scripete. Nu 
au fost semnalate alte inci
dente”, a declarat duminică 
șeful Salvamont Lupeni, 
George. Resiga.

La fel și la direcții rezultatele 
schimbărilor care se vor face 
se vor vedea în perioada 
următoare”, a arătat Moloț. 
La rândul său, vicepreședin
tele CJ, Dorin Păran, a spus 
că „după schimbarea directo
rilor numiți de PSD, care au 
făcut politica respectivului 
partid, vor apărea și rezul
tatele programului de 
guvernare. ADA a câștigat pe 
baza unui program ce trebuie 
pus în practică cu oameni 
profesioniști, unii chiar 
apolitici”.

Partid popular
București (D.I.) - Con

gresul PNȚCD a aprobat 
comasarea prin absorbție 
a URR în PNȚCD și 
hotărârea privind schim
barea numelui în Par
tidul Popular Creștin 
Democrat. Conducerea 
noii formațiuni este asi
gurată de Gheorghe 
Ciuhandu, președinte, 
Șerban Bubenek, prim- 
vicepreședinte și Adrian 
Pop, secretar general, și 
11 vicepreședinți.

Multipla 
campioană 
națională de 
schi fond, 
Codru ța 
Domocoș, și 
Adrian 
Lăncrănjan 
au spus “DA”, 
sâmbătă la 
bisericuța de 
lemn de la 
Straja.

(Foto: Marcel 
Florea)
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Vladimir Voronm

il pentru 
>piilor.

(FotOi’EPA)

i Moldova

• Revendicate. Filiala irakiană a rețelei al- 
Qaida, condusă de Abu Mussab al-Zarqawi, 
a revendicat, într-un comunicat publicat pe 
un site Internet, două atentate sinucigașe 
comise, joi, la Ministerul oe Interne de la 
Bagdad. Potrivit unui alt comunicat al 
grupării, al-Zarqawi se va adresa curând 
mujahedinilor și națiunii islamice.
• China nu va accepta niciodată indepen
dența Taiwanului și va depune toate efortu
rile „pentru reunificarea pașnică a patriei", < 
declarat președintele chinez, Hu Jintao. Chi
na consideră Taiwanul o provincie rebelă și 
și-a rezervat dreptul de a recurge la forță 
dacă aceasta își va declara independența.

imputată
Kiev (MF) - Fostul mi

nistru ucrainean de In
terne, Iuri Kravcenko, 
găsit mort, vineri dimi
neața, a lăsat o scrisoare 
de adio ta care îl învino
vățește pe fostul preșe
dinte, Leonid Kucima, 
pentru sinuciderea sa. 
Cadavrul - găsit într-o 
magazie a casei sale sit
uată într-un cartier de 
lux construit la sud de 
Kiev - prezintă o plagă 
împușcată la tâmplă, iar 
ta mână fostul ministru 
ținea un pistol, au decla
rat martorii oculari care 
au examinat corpul ne
însuflețit.

tate. El a menționat că PPCD 
va contesta rezultatele scruti
nului prin proteste de st; Hă 
numai ta cazul unor fraudări 
masive ale alegerilor.

Serafim Urechean, litrul 
BMD, a anunțat că și-a daft Vo
tul pentru viitorul copiilor, 
nepoților și strănepoțilofV’U- 
rechean a insistat că spelSPsă 
abțină cel puțin 50 la sută din 
sufragii și crede că aiegȘfile 
nu vor fi fraudate.

qRj 
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Iranul icuza
Teheran (MF) - UnW 

dtato pgtocin^fii 
ciatori franîeni a criti
cat ferm lipsa de serioz
itate a statelor europene 
ta tratativele referitoare: 
ladpsapul nuclear irani-^

Maret Eu t ii negtjciao

rat că și-au da: 
viitorul țării și

Președintele Partidului Co
muniștilor din Republica Mol
dova, Vladimir Voronin, a ve
nit cel mai devreme la secția 
de votare. Voronin nu a făcut 
declarații pentru presă-, ;-el a 
spus numai că și-a dm votul 
pentru poporul moldovenesc.

Liderul PPCD, Iurte Roșea, 
a declarat că a votat pentru 
viitorul țârii și pentru stabili-

■ Liderii partidelor poli
tice moldovene au vo
tat „pentru viitorul 
țării"

Circa 2,3 milioane de alegă- 
tori au fost chemați la urne 
intre orele 07.00 și 21.00, pen
tru a desemna un nou Parla
ment, care va alege șeful sta
tului.

Liderii Partidului Comuniș
tilor, Partidului Popular Creș
tin Democrat și Blocului elec
toral Moldova Democrată au 
venit la secțiile de votare îm
preună cu soțiile și au decla-

George w. Bush
(Foto: EPA)

fi Bush și-a

cerut scuze
: Washington (MF) - 

Președintele ameri

can George W. Bush 

i-a telefonat, vineri 
seara, șefului Guver- 

'■ oului italian, Silvio

Berlusconi, pentru a- 

și exprima regretele 

după moartea unui 

agent al serviciilor 

speciale italiene, ucis 

de tiruri americane, 
în apropiere de Bag

dad, a anunțat Casa 

Albă. Bush t-a sunat 
pe Beiiusconi din a- 

vionul. prezidențial 

Air Force One perrtru 

a-șl exprima regrtfțe-

neri, imediat după 

eliberarea ziaristei 

italiene Giuliana 

Sgrena, aceasta a 
fost rănită și unul

I
I

i

I
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Chișinău (MF) - Birourile 
de vot s-au deschis, ieri dimi
neață, în Republica Moldova, 
pentru alegeri legislative care 
ar trebui să confirme orienta
rea proeuropeană a tării, în 
detrimentul relațiilor cu Ru-

PNJCD și URR au format PPCD
Nod Guvern

Lisabona (MF) - Pre- i 
mierul socialist desem
nat al Portugaliei, Jose i 
Socrates, * anunțat că i.. 
și-a 
care este alcătuit din 16 ?

■ Pi '"tictal Popular 
Creștin Democrat și-a 
stabilit conducerea, 
sigla și sloganul

Și-a j 
care este alcătuit din 16 
miniștri. El a făcut aces
te declarații vineri sea
ra, te finalul unei între
vederi cu președintele 
Jorge Sampaio. 
Partidul Socialist,< 
al cărui secretar 
general este Socra
tes, a câștigat 
majoritatea ab
solută în alege
rile legislativ® 
anticipate d 
la’20 februarie.

Cosmin Alexandru,. Claudiu 
Cristea, Ion Caramitru, An
drei Dimitriu, Crinu Nicolae 

Șandru, Viorel 
Șasea, Zoe Ră- 
dulescu, Adrian

fi radiat din Registrul parti- 
delor politice, arată protoco
lul de comasare prin absorb
ție și auendum-ul acestuia.

Adendum-ul la protocolul 
de comasare arată că structu
rile teritoriale ale PRUD1 se; 
ntfrtefc în bă&MM& 
tut al partidului, care stabi
lește un nou slogan, prin pre
luarea celui de Ia URR, res
pectiv „Fiecare contează”. Și

I
I

Gheorghe 
Ciuhandu

. . i
dintre însoțitorii săi a. ț 
' •. ... ... .

4 
i

fost ucis de tiruri a- 
mericane care au vi

zat convoiul lor, pe 

drumul spre aeropor

tul din Bagdad. Pre- 
ședințele Bush i-a 

dat asigurări pre

mierului Berlusconi 
că acest incident va 

face obiectul unei 

anchete complete. F
1

titatâ&ă comasarea h ta ab
sorbție a URR ta. PNTCD, 
luând ființă astfel Partidul Pop
ular Ctaștta Democrat (PPCD).

Biroul Național de Condu
cere al PPCD ar-tă astfel:. 
Gheorghe Ciuhandu - preșe- 
dtate^Șerban Bubenek - priift- 
V: e| linte, Adrian Pop - 
secretar generai, Marian Mi- 
iuț, președinte CNC și vice
președinte, Mihai Marinescu,

iar timp de 
( șase luni de Ia 

înregistrare^ noului statut la 
Tribunal se va păstra între 
paranteze și actuala denumire 
a partidului, în timp ce URR 
își încetează activitatea și va

vicepreședinți-
Astfel,

PNȚCD își va 
schimba denu
mirea ta PPCD, semnul permanent, ca și cel

electoral sunt schimbate, ele 
îmbinând într-o nouă1 stiliza
re, arcul caracteristic din si
gla partidelor din PPE cu „o- 
chiul”, vechiul simbol al 
PNȚCD, Ia care se adaugă nu
mele formațiunii PPCD.

ză din decembrie- cu Ir a-, 
nul pentru a obține gaf. 
ranții objective că aceas- 
tă țară nu dezvoltă uni 
program nuclear mitic 
tar, oferind în schimb o 
cooperare nucleară, teh
nologică și comercialâ,.- 
dar și un dialog, in dijt 
meniile politic și de 
curitate cu Iranul.

Amplă operațiune
Samarra (MR) - Forțele americane și ira

kiene au declanșat, ieri, o amplă operațiune 
pentru arestarea unor insurgenți din regiu
nea Samarra, unde se pare că s-ar afla și 
iordanianul Abu Mussab al-Zarqawi.

„Dispunem de informații potrivit cărora 
al-Zarqawi se ascunde ta Samarra sau în 
zonele învecinate, iar operațiunea are me
nirea de a verifica aceste date”, a declarat 
un ofițer din cadrul ministerului.
- „Această campanie, care va dura o săptă
mână, are drept obiectiv arestarea a 250 
de suspecți care acționează pentru șapte 
grupări diferite”, a declarat adjunctul gu
vernatorului regiunii Salaheddin, generalul 
Abdallah Jabara.

„Oamenii înarmați sunt tot mai mulți. 
Au început să preia controlul asupra a șap
te localități din apropiere de Samarra”, a 
precizat el.

Armata americană a confirmat desfășura
rea acestei operațiuni.

„Elemente din cadrul mior comandouri 
ale Ministerului irakian de Interne au înce
put o serie de operațiuni la sfârșitul aces
tei săptămâni, pentru a elimina sau captu
ra insurgenți din Samarra”, a anunțat co
mandantul Richard Goldenberg.

El a adăugat că militarii americani îi a- 
sistă pe irakieni și a precizat că mai mult 
de zece persoane au fost arestate și au fost 
confiscate arme.

(Miaua, despre
■Ziarista italiană, se- 
chest ită timp de o lu
nă în Irak, a dat detalii 
privind elioerarea ei

Roma (MF) - Ziarista italia
nă Giuliana Sgrena, seches
trată timp de o lună în Irak, 

a oferit amă
nunte cotidia
nului Il Mani
festo despre eli
berarea sa, nu
mind acest eve
niment cea mai 

a

Giuliana 
Sgrena

dramatică zi 
vieții sale.

„Adevărul 
meu” - acesta
fost titlul arti-

a
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colului In care Sgrena poves
tește cum răpitorii au tasoțit- 
o intr-o zonă din Bagdad aten- 
tiohând-o să nu atragă atenția 
asUpra sa, pentru că în caz 
contrar americanii ar putea 
interveni.

Ei au lăsat-o singură, având 
ochii acoperiți, și i-au spus să 
stea liniștită, pentru că va fi 
căutată în zece minute.

„Am rămas în aceste condi
ții de imobilitate și fără să 
văd nimic. Am auzit o voce 
prietenoasă. Giuliana, sunt

eliberarea sa 
Nicola, nu te speria, ești libe
ră”, a povestit ziarista. Vocea 
îi aparținea lui Nicola Cali
pari, agent al serviciilor se
crete italiene, care o căutase 
și care a fost împușcat de for
țele americane, zece minute 
mai târziu. Ea a adăugat că 
în timpul călătoriei cu mași
na, șoferul a informat amba
sada și pe cineva din Italia că 
se îndrepta către aeroport.

.„Mai aveam mai puțin de 
un kilometru de parcurs. în 
acel moment, îmi amintesc 
doar un foc de armă, apoi o 
ploaie de gloanțe și proiectile 
care s-a abătut asupra noas
tră”, a adăugat Sgrena.

„Am simțit o durere fizică. 
Gândurile mele s-au îndreptat 
către răpitori, care mi-au 
spus să fiu atentă pentru că 
«americanii sunt cei care nu 
doresc să te întorci», cuvinte 
pe care le-am considerat ide
ologie”, a subliniat ea.

Serviciile secrete italiene 
au exclus posibilitatea ca 
ziarista Giuliana Sgrena să fi 
fost surprinsă într-o ambus
cadă de către militarii ameri
cani care au deschis focul a- 
supra mașinii în care se afla, 
a informat ieri publicația II 
Messaggero.

Președintele sirian, Bashar al-Assad (Foto; EPA)

Damasc (MF) - Președintele 
sirian, Bashar al-Assad, a a- 
nunțat, sâmbătă, printr-un 
discurs susținut în fața Par
lamentului, o retragere totală, 
ta două etape, a forțelor Birie- 
ne staționate în Liban către 
zona Bekaa, în apropierea 
frontierei cu Siria.

El nu a anunțat însă un ca
lendar al acestei redesfășu- 
rări cerute de comunitatea 
internațională.

Intervenția liderului sirian, 
care a părut foarte destins, a 
fost marcată de aplauzele de-

uratele mulțimii dto exterior.
Ass a mai declarat că a 

ajuns la un acord cu președin
tele libanez Emile Eâhud, 
pentru convocarea Consiliu
lui superior siriano-libanez, 
ta vederea discutării acestor 
operațiuni.

Liderul sirian a subliniat 
că retragerea siriană din Li
ban nu înseamnă că Damas
cul nu va mai avea nici un 
rol în , această țară și a afir
mat căeste necesară identifi- 
catea ' autorilor atentatului 
soldat cu asasinarea fostului 

putafilor din Parlament și de premier libanez Rafie Hariri.
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• • A luat foc din mers, ieri după-amia- 
ză, pe DN 7, între localitățile Simeria și 
Deva, un autoturism Volswagen a luat foc în 
timpul mersului. Șoferul a chemat urgent 

[. pompierii de la Deva. Traficul a fost între- .':
. rupt timp de o oră. în urma constatărilor l»C 
/fața locului, pompierii au afirmat că mașina

a luat foc din cauza suprasolicitării instalației 
.. de încălzire. Cf>B)
• Edilii Hunedoarei acordă ajutor. Consi
liul Local Hunedoara a aprobat înființarea în 

" cadrul Direcției de Asistență Socială a „Adă- 
. postului de Urgență pe timp de noapte 

jentru persoanele fără adăpost". Adăpostul 
este în subordinea CL Hunedoara, fără per- 

. sonalitate juridică și își are sediul îh munici- 
s-piul Hunedoara, str. Popa Șapcă. (S.B.)

Nuntă mare pe schiuri
■ Mari iubitori ai 
muntelui, Codruța și 
Adrian, au dorit o 
nuntă ieșită din tipare.
Loredana Leah
tortda»

Cozma vrea la 
București
i Craiova (D.I.) - Avoca
tul lui Miron Cozma a 
cerut zilele trecute, la 
Judecătoria Craiova, ca 
dosarul în cazul contes
tației la executarea man
datului emis după revo
carea grațierii fostului 
lider al minerilor din 
Valea Jiului de către fos
tul președinte al Româ
niei, Ion Iliescu, să fie 
trimis din nou. Judecă
toriei sectorului 5 din 
București. Altfel, Avo
catul" apărării, Florin 
Roșeți, a invocat excep
ția competenței teritori
ale a instanței de judeca
tă de la Craiova. Decizia 
va. fi luată pe 17 martie. 
Sport la muzeu

Deva (S.B.) - Despre 
sport puteți afla foarte 
multe chiar și la muzeu. 
„Tradiție și performanță 
în sporim r >mi 'se"' 
intitulează expoziția ca
re va fi vernisată astăzi, 
in clădirea Magna Curia 
a Muzeului Civilizației 
Dacice și Romane 
Deva, la ora .A
17.00. . ™ w

«

Papa loan Paul al 
ll-lea

Pentni 
sănătatea 
Papei
Deva (S.B.) - Patri
arhul Ecumenic 
Bartolomeu și 
Patriarhul Teoctist 
s-au rugat, ieri, în ' 
timpul Sfintei 
Liturghii oficiate la 
Biserica Sf. Spiri
don din București, 
pentru sănătatea 
Papei loan Paul al 
ll-lea. Biserica 
Ortodoxă Română 

zilele ■ 
acestei gQ-de pi 
de la recunoaș
terea Autocefaliei 
și 80 de ani de la 
ridicarea la treapta 
de Patriarhat. Bar
tolomeu, Patriarhul 
Ecumenic și Părin
tele Patriarh Teoc
tist, înconjurați de 
un sobor de 
arhierei greci și 
români, au oficiat 
Sfânta Liturghie 
solemnă.

f
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Petroșani - Turiștii prezenți 
sâmbătă seara la Cabana 
Straja din masivul Parâng, au 
asistat la un moment inedit... 
o nuntă pe schiuri. Protago
niștii Întâmplării au fost mul
tipla campioană națională de 
schi fond, Codruța Domocoș 
și alesul inimii sale, Adrian 
Lăncrănjan. Cei doi tineri, 
mari iubitori ai muntelui, 
deși sunt născuți la Lupeni, 
locuiesc acum in Timișoara. 
Mirii au urcat pârtia de schi 
până la bisericuța de lemn 
din Straja Însoțiți de un alai

de prieteni. Toți participant 
au fost trași pe schiuri de uti
lajele de Întreținut pârtia, 
Ratrak.
O nuntă ca-n povești

Spre deliciul asistenței, ala
iul a fost nevoit să pătrundă 
in curtea bisericii printr-un 
tunel făcut în zăpada Înaltă 
de aproape 2 m. După cere- . 
monia religioasă, tinerii Însu
răței și nașii au coborât la 
localul din zonă, pe schiuri, 
In nocturnă. S-a creat o prive
liște deosebită, toți nuntașii 
purtând în mâini făclii a- 
orinse. Printre invitații de o- 
noare s-a numărat și fosta 
gimnastă Simona Amânar-Ta- 
bără. Multipla campioană o- 
limpică a transmis tinerei fa
milii urarea tradițională „Car 
să de piatră!” și... unul sau 
doi campioni la schi.

Fericiți! miri au dorit să se cunune în inima muntelui.
(Foto: Marcel Florea)

Disponibilizări inevitabile
■ Ministrul Muncii, 
Gheorghe Barbu, s-a 
întâlnit cu reprezen
tanții sindicjteto

îș

I
j
[ . ________

; -liei, Gheorghe Barbu, s-a în-

Mihai Stan

Deva - Ministrul Muncii, 
Solidarității Sociale și Fami-

explicat că ministerul pe care 
II conduce se constituie ca un 
mediator intre confederațiile 
sindicale și patronate, dar a 
menționat că se dorește ca ne
gocierile să fie orientate spre 
respectarea Directivelor euro
pene și spre o flexibilitate 
mai mare a pieței muncii, 
îngrijorarea sindicatelor

O nouă întâlnire între 
patronate și sindicate, pe 
tema proiectatelor modificări 
ale actului normativ, este pro
gramată luni, la București. 
Referindu-se Ia acțiunile de 
protest desfășurate în ultime-

tâlnit sâmbătă, la Deva, cu re
prezentanții confederațiilor 
sindicale din județul Hune
doara, tema principală a dis
cuțiilor fiind proiectatele mo
dificări ale Codului Muncii.

'Oficialul guvernamental a ■ îe două săptămâni, ministrul.

Gheorghe Barbu a apreciat că 
acestea exprimă o formă de 
îngrijorare a organizațiilor 
sindicale față de modificările 

propuse prin 
Codul Muncii 
în legătură cu 
piața muncii.

în ceea ce 
privește dis
ponibilizările 
de personal 
prevăzute să

aibă loc în acest an, ministrul 
a arătat că acestea au fost 
convenite, anul trecut, prin 
Memorandumul semnat cu 
FMI. Dintr-un total de 9.000
de persoane care?,ar urma să diate 'ceteetiv în acest an.

Gheorghe 
Barbu

I < ‘

fit! („
J

fie disponibilizate, aproxima
tiv 1.500 ar urma să plece 
prin reduceri naturale și pen
sionări. Alți 1.000 de angajaț 
vor ti extemalizați.
Disponibilizări

Cele mai multe concedieri 
vor avea loc în sectorul 
mineritului, de unde vor plej 
ca 6.000 de salariați. Sistemele 
de protecție socială existentei 
vor ti menținute, a adăugat 
Barbu. în opinia sa, nu se va 
putea face „o discriminare*] 
între persoanele care au fost 
disponibilizate în anii anteri
ori și cele care vor ti conce

BSD - Instituție de stat, 
socialistă, din anii '80

Deva (M.S.) - Tineretul 
Social Democrat va susține la 
conducerea PSD pe acel can-

Victor Pbnta

didat care va 
oferi o șansă 
ținerile»’ și va 
promova o re
formă în par
tid, a declarat 
vineri, la De
va, președinte

le TSD, Victor Ponta. El mi a 
nominalizat cine va fi această 
persoană, dar a precizat că ar 
trebui să existe un termen 
pențru depunerea candida
turilor pentru funcțiile de 
conduoere din partid, după 
care organizația de tineret se 
va întruni și va stabili pe 
cine va sprijini la Congresul 
din 21 aprilie. Victor Ponta a

Cadou pentru atlete
i - Sâmbătă

. a Liceului Pe
dagogic, a avut loc

: de

. La final, opt afle- 
ale Grupu- 

Sporth, amhasa- 
portului deveân la 

_____J European de Ju
niori din vara acestui an, 
primit câte un echipament 
sportiv complet, necesar în 
recuzita lor sportivă. (I.J.)

nri/zs

Medieval la poalele

mai afirmat că va candida „în 
mod sigur” pentru postul de 
secretar general al PSD pen
tru că dorește ca funcționarea 
structurilor interne ale par
tidului să se schimbe.
Modernizarea PSD

„Actuala structură internă 
de conducere nu a funcționat 
foarte bine. Mie mi-a inspi
rat o instituție de stat, socia
listă, din anii *80. Sunt foarte 
multe raportări, foarte multe 
hârtii, foarte multe forme și 
rezultate din ce în ce mai 
proaste. E clar că trebuie să 
înțelegem ce înseamnă un 
management politic, pentru 
că PSD trebuie să arate ca un 
partid politic din Europa”, a 
spus președintele TSD.

Deva (S.B.) - picturile 
murale medievale din ini
ma Europei, prezentate în- 
tr-o expoziție, deschisă la 
Galeriile de Artă „Forma”

toți cei preocupați de acest 
subiect sau de cei curioși.
Picturi în stil italian

Majoritatea picturilor 
provin Insă din perioada 
domniei regelui Sigismund. 

■ Această perioadă a repre
zentat culminarea goticului 
internațional. Expoziția cu
prinde date complexe des
pre astfel de picturi aflate 
pe teritoriile Slovaciei și 
Ungariei. Institutul de ocro
tire a Monumentelor Istori
ce din Bratislava expune pe

Prof. dr. Alexander Balega a 
fost prezent la Deva.
simezele devene picturile 
murale a peste 14 biserici, 
iar Institutul de Ocrotire a 
Monumentelor Istorice Bu
dapesta, din 10 biserici.
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10 localități fără curent electric

Dorințele dv sunt bine echilibrate cu posibilitățile de 
realizare. Vă distrați de minune dacă nu țineți cont 
de pretenție unui prieten.

redacției al acesteia fac parte nume sonore 
ale literaturii românești contemporane.

BAL - UB - SNOPI
ETIC - AUTO - IBISI

ji. Itiațl lucrurile așa 
Ița de probleme.!

mințim . rte 
irt, Fmrtât Show iste 

program (inamic și

E posibil să fiți obligat să plecați la drum, pentru'a. 
rtszdhre unele chestiuni legate de profesie. Chiar dacă 
sltiMția nu văcomdne, nu e cazul să ripostați.

Nu vă supurați pe cei dragi, sunt îrrtr-o perioadă de 
stres șl, nu dm răutate, d din întâmplare, e posibil» 
să vă rănească orgoliul.

Soluția integramei din 
numărul precedent

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

9:10 Omul care aduce 

cartea. Cu; Dan C. 
Mihăilescu

9:15 Tânăr și neliniștit. Cu: 

B Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell; 
Doug Davidson, Peter 

Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott , . 

10:15 Apropo tv (reluare) 
1130 Partănul banilor (relu- 

13 are) 
1330 Știrile PRO TV. Sport.

Meteo
1330 De rtksul luni 
1430 Mama (dramă, Româ-

Qnia, 1980).
16.00 Tânăr șl neliniștit Cu;

S Eric Braeden, Joshua 

. Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Headier Tom, 

Nicole Thomas Scott 
1730 Știrile PRO TV 

1745 Teo 
1900 Știrile PRO TV. Sport.

Meteo

09.00-15-00 Cartierul Dorobanți Bl, 24 , Sc.C

nud , _ _ ... 1____________
tutijpentru J fi pe .pixul cuiva din tari- 
Mtii să J urmați ©toutsurile și să p#

nun mm. jcneu 
sRravn/ulni -uiajvvwui, .

taitalrie peisoraje. 
ocu' nentar de culturii 

teatrali 
2139 Jurnalul TVR. Sport.

'□Meteo

M. ta-ao tar. ■’
Stați bine cu norocul, câștiguri neașteptate vă binedls- 
pun. Nu » catul să riscați nebunește, Știți provertral-' cu Uktaut eeWtata de rfttitâWa apă. '

Deva (I.J.) - După pana de curent de 
vineri peste 30 de localități din județ au 
rămas fără electricitate. Defecțiunile s-au 
datorat avarierii liniei de curent electric 
dintre Brad și Țebea. „Sâmbătă seara mai 
erau doar 10 localități fără curent electric 
pe linia Brad - Țebea. Căderile masive de 
zăpadă au dus la prăbușirea copacilor. Zona 
este izolată și nu există acces auto. Inter
venția s-a făcut greoi”, a declarat Nicolae 
Podelean, purtător de cuvânt Electrica SA.

AR - INERT - ER 
AROMA - ENOT

V - L - BAR - MALACI 
- IG - CASARI - R - 
MAC - STANI - E - TOT

Scriitori hunedoreni contemporani
Deva (S.B.) - O revistă de cultură, istorie 

și performanță a românilor de pretutindeni 
■ și a prietenilor lor, a apărut 

in luna februarie. Această 
apariție cu titlul „Viața de 
pretutindeni” ne-a fost sem
nalată de scriitorul și poe
tul Eugen Evu care este 

Eugen Evu redactorul șef adjunct al 
revistei. Din colectivul de

ACASÂTENA 1 PRIMA TV ÎTENA 1 DEVA

7 DEVA

HALLMARK

DISCOVERY
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Un D.A. feminin primăverii

(Foto: Ina Jurcone)

Contabilitate în

Admiterea în învățământul militar

prietenilor noștri de la Aso
ciația Handicapaților Neuro- 
motor din Deva, în întâlnirea

Ofelia Arghirescu 
(Fota: Traian Mânu)-

sufletească de la alte femei . 
“Gu multă căldură In suflete 
am adus o rază de primăvară

■ Doamnele liberale și 
democrate au învins 
iama și au adus 
primăvara la AHN.

HO de schimb valutar devene au rnchss 
și în leul greu. (Fotos

Deva (I.J.) - Guvernul a abrogat preve
derile privind constituirea poliției piețelor, 
considerând că menținerea acestei structuri 
nu se mai justifică în condițiile în care 
autoritățile locale pot rezolva problemele 
privind ordinea și disciplina comercială în 
piețele agroalimentare cu ajutorul Poliției 
comunitare. Astfel,’în piețele din județ se 
vor constitui echipe mixte formate din 
polițiști și jandarmi, care vor lucra ca 
poliție a piețelor, pentru asigurarea ordinii 
și disciplinei comerciale. Poliția piețelor tre
buia să acționeze pentru respectarea preve
derilor legale privind comercializarea pro
duselor, modul de organizare și atribuțiile 
acesteia fiind stabilite prin ordin al mi
nistrului Administrației și Internelor.

descoperit mai ușor de 
absolvent dacă sunt 
informat despre el.

Deva - în Occident, publi
cațiile abundă de informații 
despre mii de locuri de 
miincă. Chiar și universitățile 
au departamente de îndru
mare profesională, unde spe
cialiștii îi sfătuiesc pe stu
dent! cum să-și găsească sluj
ba potrivită. La noi, ofertele 
de locuri de muncă sunt 
făcute publice la agențiile de 
plasare a forței de muncă, 
prin intermediul ziarelor și al 
revistelor și pe site-urile web 
specializate. Cei care caută 
un loc de muncă sunt sfătuiți 
să citească mai ales paginile 
de afaceri ale ziarelor. Cu alte 
cuvinte, ziarele reprezintă o

• Acces. DMSSF Hunedoara informează că"” 
se pot obține date privind instituția și link-uri 
spre M.M.S.S.F., primării și alte instituții 
deconcentrate accesând pagina de web - ‘
www.dmssf.hd.ro. Persoanele fizice și 
juridice care doresc să transmită solicitări șl 
petiții instituției o pot face la e-mail: 
dgmss_hd@comser.ro. (I.J.)

București (I.J.) - Pentru 
admiterea în anul universitar 
2005-2006, în învățământul 
militar s-au alocat 1046 de 
jocuri finanțate de la cuget, 
aintre care 854 pentru studii 
universitare de licență. 
Repartiția locurilor bugetare 
cu profil militar din țară este 
Următoarea: Academia de 
Poliție „Al. I. Cuza” București 
- 421 locuri, Academia
Tehnică Militară București - 
208 locuri, dintre care 100 
pentru studii universitare de 
licență, Academia Forțelor

Petroșani (I.J.) - Din 
bceastă lună, tarifele de 
"ridicare a gunoiului au 
crescut, anunță SC Gos
podărie Prest Com SA 
Petroșani. Pentru popu
lație, activitatea de 
colectare și transport 
gunoi menajer va crește 
la 200.000 de lei/mc, pe 
persoană înrtop 
urmând a fi de 3.000 d& 
lei, respectiv de la 22.000 
lei/mc, la 25.000 de 
lei/mc. A mai fost majo
rată și taxa de închi
riere a containerelor, de 
la 70.047 de lei/lună, la 
80.000 de lei/lună.

Caria 
Dimitriu, 
la cei 18 
ani ai ei, 
este unul 
dintre ta
lentele 
muzicii 
ușoare 
devene.
(FotorTtaian 

Mânu)

Petrila (I.J.) - Locui
torii blocului ANL Petri
la vor avea căldură, 
după doi ani de la darea 
imobilului în folosință, 
prin grija Consiliului 
Local. Locuitorii n-au 
avut agent termic din 
vina constructorului 
care a luat banii, dar n- 
a executat lucrarea com
pletă.

Deva (I.J.) - Conversia 
în lei noi a soldurilor 
inițiale, a rulajelor și a 
soldurilor finale cuprinse 
în balanța de verificare 
la 30.06.2005 va trebui 
făcută, de de către con
tabili, la 1 iulie 2005. 
Operațiunea de conversie 
se efectuează fie prin 
rotunjirea sumelor la 
ordinul sutelor, fie în 
minus urmată de împăr
țirea la 10.000 a sumelor 
astfel rezultate. Suma 
rezultată în urma divi
ziunii care depășește 
0,0050 lei noi inclusiv se 
rotunjește la 0,01 lei noi, 
Iar suma mai mică de 
0,0050 lei noi se rotunjeș
te la 0 lei noi. Opera
țiunea de conversie va 
trebui realizată și pentru 
soldurile cuprinse în ba
lanțele de verificare.

tradițională organizată de 
aceștia sâmbătă, 5 martie”, 
spunea Daniela Miheț, 
președinta organizației de 
femei liberale.

Sărbătoarea a fost marcată 
de un spectacol artistic în 
care au evoluat artiști și e- 
levi deveni. Și-au dat con
cursul elevii claselor a IV-a 
de la Școlile “Andrei 
Mureșanu” și “Andrei Șagu- 
na”, conduși de învățătoarele 
Cristiana Căta și Doina 
Lașiță. Caria și Coco Dimitriu 
au încântat auditoriu cu piese 
de muzică ușoară româ
nească, iar Feri Malea a inter
pretat la clarinet trei piese 
din folclorul ardelean.

i prea mare
: Deva - Schimbările 

; anunțate âe uuVtrn 
i au o dimensiune 

pozitivă și una nega- 
j; tivă, declară Ofelia 

| Arghirescu, director 

î al CRIPMM Httoe- 
î doara. Reducerile 

î impozitului pe profit 

j și pe salarii sunt po- 
i zitive prin egalizarea 

: acestora la 16%. 
ț „Reducerea impozitu- 

; lui pe profit și pe 

ț salarii este o măsură 

bună luată la l iă- 
hEMaritefasSspajo-jl/l 
h ciB«ea^09tea ijnpar 

j itării microintreprin- 

ș derilor nu pe așs- 
i vine. Mai normal ar 

î fi fost ca toți să 

plătească oii impozit 

î pe profit de 16%, ori 
î impozit pe cifra de 

; afaceri de î,5%", 
1 afirmă Ofelia 

Arghirescu. în cazul 

în care o firmă a
■ optat să plătească

■ impozit pe prdfit, dar
■ nu a obținut profit, 

l| ar trebuit „taxată" cu
■ impozit de 1,5% pe
■ cifra de afaceri.

Analiza postului oferit.
că cei interesați trebuie să 
știe cu ce fel de companie 
negociază totul, să afle câte 
ceva despre ea, să vadă dacă 
poate fi considerată un bun 
angajator. Este important ca 
firma vizată să ofere un bun 
program de instruire: aceasta 
arată interesul angajatorului 
față de calitatea muncii anga
jatului, iar acesta din urmă 
se va adapta și pe viitor mai 
rapid la sarcinile cerute.

• Recuperări. La 28.02.2005, D.G.F.P. 
Hunedoara a realizat popriri pe conturile , 
bancare pentru creanțe datorate bugetului 
general consolidat care erau în sumă de 
4.372 mid. lei, prin sechestre pe bunuri - qs

Aeriene „Henri Coandă” din 
Brașov - 15 locuri pentru 
studii universitare de licență, 
Academia Forțelor Terestre 
„Nicolae Bălcescu” din Sibiu 
- 65 locuri pentru studii uni
versitare de licență, Acade
mia Navală „Mircea cel 
Bătrân” Constanța - 90 locuri 
pentru studii universitare de 
licență,' Universitatea Națio
nală de Apărare București - 
27 locuri pentru studii uni
versitare de licență. Institutul 
Medico-Militar București - 20 
locuri.

popu. mai repedeiTrrwta de 
5 martie.

Zeci de femei, membre ale 
asociației, au primit cadouri, 
flori, și multă căldură

metodă bună de a fi informat. 
Cum citim anunțurile 
, E greu și când se citesc J 
anunțurile de angajare. Un ț 
salariu oferit poate însem
na că, dacă planul firmei nu 
se realizează, indiferent de 
munca individuală, angajatul 
nu va mai primi decât sala
riul fără comision. Un 
„pachet salarial atractiv” 
poate să ofere un salariu mai 
mic, compensat cu o masă 
gratuită, telefon mobil sau 
mașină. Importante sunt for
mulări de tipul „circa”, „mi
nim” sau „peste” în aproxi
marea salariului. Specialiștii 
AJOFM Hunedoara sunt de 
părere că în fiincție de intere
sul angajatorului, cel angajat 
poate sau nu să obțină sala
riul maxim.
Alte rfaturi

Alte sfaturi cu privire la 
căutarea unui job avertizează

’’’

un 1 *g|l| TJ s ,1

http://www.dmssf.hd.ro
mailto:dgmss_hd@comser.ro
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• Grupuri de producători. Crearea 
grupurilor de țărani și mici agricultori apare 
ca o acțiune imperios necesară și trebuie să 
fie o acțiune premergătoare, ca o premisă 
fundamentală a dezvoltării durabile agricole 

,, și rurale, precum și a eradicării sărăciei în
lumea satelor. (L.LJ

• Modificarea termenelor. Agenția Sapard 
anunță modificarea termenelor limită pentru 
depunerea cererilor de finanțare în ceea ce 
privesc măsurile: 1.1 „îmbunătățirea 
prelucrării și marketingului produselor agri
cole și piscicole" 3.1 „Investiții în exploatabile 
agricole" și 3.4 „Dezvoltarea și diversificarea 
activităților economice pentru generarea de 
activități multiple și venituri alternative". (L.L.)

Motorină pentru agricultori 
linului pentru motorină. Ade
verințele și mototina pot fi ri
dicate de către prosti orii de 
servicii împuterniciri de pri
mării, pe baza cererilor apro
bate și a listelor cu Beneficia
rii alocației pentru motorină. 
Sancțiuni și amenzi

Prestatorii de servicii 
achiziționează motorina și au 
obligația să o păstreze la dis
poziția beneficiarilor sau să o 
predea acestora. Neefectuarea 
lucrărilor agricole pentru ca
re s-a beneficiat de alocație
sau folosirea motorinei fi «te 
scopuri decât cele prevăzute 
în HoEărfire constituie con
travenție ce se sancționează 
cu amendă și cu obligarea 
restituirii sprijinului finan
ciar încasat, majorat potrivit 
indicelui de inflație.

■ Țăranii trebuie să 
folosească motorina 
subvenționată exclusiv 
pentru lucrări agricole

Deva - Beneficiarii subven
ției pentru motorină care nu 
au posibilitate: depla irji la 
sediul DADR și nu au dotarea 
corespunzătoare pentru trans
portul șl depozitarea moto
rinei pot opta, în bw solici
tării menționate în cerere, ca 
adeverințele să fie ridicate de 
către reprezentanții centrului 
agricol sau ai serviciului co
munitar pentru cadastru și a- 
gricultură ori agenți igricoli, 
pe baza cererilor aprobate și 
a listelor cu beneficiarii spri-

Albine

Liliana Fruia

î

■ Subvențiile acordate 
în sectorul zootehnic 
încurajează crescătorii 
cte animale

Deva(L.L.) - Pentru 
familiile de albine elită 
și familiile de albine 
producție se va acorda o 
subvenție in valoare de 
100.000 lei/familie. Pot 
beneficia de această sub
venție deținătorii de fa
milii de albine care li
vrează minimum 10 kg 
miere pentru flecare fa
milie de albine.

■

Fulga victorioasă la subvenții
Bălțata noastră

A
Medicii veterinari din 

Hunedoara au primit 
formularele de identifi
care a animatelor, mult 
vestiții crotalii, precum 
și cleștele de aplicare a 
acestora. Fiecare dintre 
el va primi și câte un 
calculator Pentium 4. 
Aceste calculatoare vor 
fi conectate la Internet 
și datele introduse vor fi 
transmise într-o bază 
națională. Toți medicii 
veterinari vor fi jn- 
struițl în vederea uti
lizării programului.

Crișclor (L.L.) - 
Elevii au pregătit 
săptămâna aceas
ta cadouri fru
moase pentru 
persoanele cele 
mai importante 
din viața lor. La 
școala din locali
tatea Crișcior, sub 
atenta supra
veghere a învăță
toarei Uliana Fru- 
ja, elevii au pre
gătit mărțișoare și 
felicWM. MMr... 
tatei 'areușitsă 
trezească intere
sul tuturor copi
ilor, fiecare 
dorind să reali
zeze cel mai fru
mos mărțișor și 
cea mai frumoasă 
felicitare.

I
| Dava - Condițiile climatice 

și relieful județului Hune
doara ar trebui să-i determine' 
pe "agricultori ;să-și reorien 
tea tivite re ectorul 
zootehnic |ți ©ride producere 
a legumelor. M -.ii, mai ales 
micii agriculturi ane practică 
agricultura Ia nivel de sub
zistență, cu vr■fituri mici tre
buie să e de sprijin

substanțial din partea statu
lui. Nimeni nu încurajează 
producția da subzistență și 
datorită faptului că pentru 
județul Hunedoara este profi
tabil sectorul zootehnic în 
defavoarea cultivării porum
bului și a grâului. Producția 
de grâu și porumb de la noi 
din județ nu va ajunge nicio
dată să egaleze cantitățile 
obținute în sudul județului.
. „Este vorba despre o reo
rientate a agriculturii ro
mânești către sectoarele cele 
mai profitabile pentru fiecare 
județ fii parte”, afirmă direc
torul DADR Hunedoara, Călin 
Marian. A crescut cuantumul 
subvențiilor acorda «s atru 

Inooî F»q ^b Tt

carnea de pasăre și cea de
porc.
rhwmtiiwml sprijinului

VA**

Pentru a benefu . se tce^s kg/cap livrați 1 
sprijin persoanele® .< ? se-ffe-, autorizate;âfe»
’ • ’ ~ - -buie să fie ateste» 
conducerea unei e; 
familiale sau comerci

came în viu pentru bovine cu 
o greutate minimă de 450 
kg/cap; 12.060 lei/kg carne în 
viu pentru porcii de 90-110 

la abatoarele 
! lei/kaeame

în viu pentru ovine W'peste
Mtații I 30 kg/cap 8.000 tei/kg .same 

—--------------------------j|. Sub- ?. pasăre în viu livrată la aba-
vențiile vor fi de: 6.000 lei/kg t toarele autorizate
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■ Grădinița din ri M școlari desfășoară în
Ruri irocri dncfâcnnrâ cadrul programului „Și eu voi Bucureșci aeSTaȘOara K școlar” activități comune 
meii aCtMtați înspre”>b n cu prilejul, unor nimente 

ună cu & ala din Bratd

LTO

Bucureșci - Diferența care 
există între copiii din mediul 
rural și cei din mediul urban 
la primul contact al lor cu 
școala poate fi depășită numai 
prin implicarea și colabora
rea cadrelor didactice. Din i- 
nițiativa învățătoarei Adina 
Dărăbanț, cei 14 elevi de la 
Școala „Horea, Cloșca și Cri- 
șan” participă la unele activi
tăți comune cu preșcolarii de 
la Grădinița cu program nor
mal din Bucureșci. 11 preșco-

deosebite' sub supravegherea 
învățătoarei Adina Dărăbanț 
și a educatoarei Maria Mati- 
oc. Obiectivul acestui proiect 
este sociabilizarea copiilor,

indiferent de mediul din care 
provin. Cu ocazia zilelor de 1 
Martie și 8 Martie, elevii și 
preșcolarii au co 
mărțișeare și au alcătuit un 
album cu felicitări pantro ma
me, iar Paștele și' 1 luftie pri
lejuiesc alte acțiuni otenune 
ale școlarilor și preșcolarilor.

Proprietatea și 
aderarea la UE

, DeVtrlțXj „Legtelî 
privind fondui ftincftfi 
fi modificată până .în 
iunie 2005, astfel &©ât 
toate, problemele propri- •

tția
va

etății să fie rezolvate. 
Acest lucru este necesar 
pentru a nu exista pie- 
dicidupă aderare, când 
va trebui să primim sub
vențiile din partea Uniu
nii Europene.

Pe viitor vor fi luate 
măsuri în vederea con
centrării proprietăților, 
în condițiile în care a- 
cum media unei gospo
dării agricole depășește 
puțin două hectare.

Rezervația „Muntele Vâlcan"
Buceș (L.L.) - Muntele este o masă uriașă 

de calcare așezată pe cumpăna apelor din
spre Crișul Alb și Arieș. Suprafața Muntelui 

Vâlcan este de 5 ha. Este aco
perit de păduri și poieni cu 
pășuni. El este un recif calca- 
ros zoogen-corallgen, cu o 
textură în bancuri masive 
stratifir-t", de culoare gal- 
ben-cenușie, cu resturi aglu
tinate de un ciment calcaros. 
în fragmentele >it>sprinse din

Traian 
Mărcuj
pereții Vâlcanului se pot observa resturi fo
sile caracteristice pentru firma de corali, 
care au generat straturi uriașe de calcare 
în mările calde ale mezozolcului. “Pentru 
valoarea sa peisagistică și geologică muntele 
a fost declarat monument al naturii” spune 
primarul comunei Buceș, Traian Mărcuș. 
Muntele poate fi străbătut cu piciorul hi 
toate anotimpurile cu multă ușurință și 
oferă excelente condiții pentru practicarea 
alpinismului. .

Pașaport fitosanitar

Locul desfășurării activităților este biblioteca.

înregistrarea fitosanitară
Deva (L.L.) - Producătorii 

și importatorii de plante și 
produse vegetale trebuie să se 
înregistreze la Unitatea Fito
sanitară Hunedoara. Conform 
Ordinului 503/2001, persoa
nele juridice și fizice vor de
pune o cerere în baza căreia 
sunt înregistrate cu un nu
măr individual într-un regis
tru oficial al Unității Fitosa- 
nitare Hunedoara.
Demersuri necesare

Pe lângă cerere solicitanții 
trebuie să depună un dosar 
care conține următoarele ac
te: act constitutiv, certificat 
de înmatriculare la Oficiul 
Registrului Comerțului, codul 
fiscal. în cazul semințelor și 
materialului săditor, trebuie 
prezentată și autorizația de 
producere, prelucrare sau co
mercializare eliberată de au
toritățile de specialitate teri- 
tor - Producătorii trebuie

I «tini <te fcJncin»

(proprietate, arendă, închirie
re, etc.), schița de amplasare 
a culturilor, suprafața pe fie
care cultură, specificarea 
plantei premergătoare pentru 
fiecare cultură șl alte detalii, 
înregistrarea se face numai 
după ce Unitatea Fitosanitară 
hotărăște că persoana juri
dică sau fizică respectă preve
derile Ordinului 503/2001. în 
urma înregistrării, Unitatea 
Fitosanitară eliberează un 
certificat de înregistrare care 
se vizează anual.

Producătorii, depozitele co
lective sau centrele de expe
diere înregistrate îndeplinesc, 
la solicitarea unității fitosa- 
nitare, obligații legate de eva
luarea sau îmbunătățirea stă
rii fîtosanitare și de garan
tarea identității plantelor, 
produselor vegetale până la 
atașarea pașaportului fitosa- 

itar . ;



Cristian Stăncuța, unul din jucătorii convocați la națională,

Florin Ciobanu (AFC Bodu București), Laszlo Klein (AS Odorheiu Secuiesc) 
- portari, Robert Florin Matei, Robert Lupu (ambii de la AFC Bodu), Gabriel 

Molomfălean, Tiberiu Măgurean și Cristian Stăncuța (toți de la FC CIP Deva), 

Dumitru Stoica (Futsal Municipal Constanța), Lorand Szocs, Alpar Csoma 

(ambii AS Odorheiu Secuiesc), George Tomescu (ACS 3 București) și Călin 

Pantelimon (Energoconstrucția Craiova).

vor pierde, vor juca pentru 
locul ni cu învinsa acestei 
partide.
încântat și nu prea

“Ne onorează, dar ne și 
încurcă aceste convocări. Cei 
trei vor reveni pe finalul 
săptămânii pentru meciul cu 
FM Constanța, după care săp
tămâna următoarea vor 
merge din nou probabil la lot 
pentru meciurile retur cu 
Franța de la București. Noroc 
că nu ne interesează foarte 
tare rezultatul în partida cu 
Constanța, întrucât avem 
locul secund asigurat, dar cu 
siguranță oboseala ce o vor 
acumula cei trei jucători ne 
va costa în play-off, unde 
meciurile vor fi extrem de 
grele”, comenta Paul Grecu, 
vicepreședintele FC CIP.

knu Ue id vir ia națivi
Deva (C.M.) - Jucătorii FC 

CIP Deva, Gabriel Molomfâ- 
lean, Tiberiu Măgurean și 
Cristian Stăncuța, au fost con
vocați de antrenorul echipei 
naționale, azi, la București, 
pentru a participa cu prima 
reprezentativă la un puternic 
turneu de pregătire în Franța.
Turneu în Franța

în primul meci, programat 
marți, 8 martie, de la ora 
19.00, selecționata României, 
antrenată de Zoltan Jakab și 
Nelu Stancea, va întâlni Fin
landa. Adversara tricolorilor 
din al doilea joc, programat, 
miercuri 9 martie, se va sta
bili în funcție de rezultatul 
jocului cu Finlanda. Dacă vor 
învinge, românii vor juca 
finala cu câștigătoarea întâl
nirii Anglia - Franța, iar dacă

• încă o victorie. Divizionara B, CS Deva, â 
câștigat și ultimul meci de verificare înaintea 
reluării campionatului, impunându-se cu 4-2 
(2-0), sâmbătă, la Uroi, în fața formației CS 
Deva II - Certej (C7). Golurile echipei 
pregătite de Romulus Gabor au fost semnate 
de Ciprian Pepenar (12, 44,63) și Rudi 
Rancz (68), în vreme ce pentru echipa satelit 
au punctat Șuteu (48) și Szemely. (C.M.)
• Corvinul cu conturile blocate. Demer
surile Autorității de Valorificare a Activelor 
Statului (AVAS) de a bloca conturile datorni
cilor au atins și clubul Corvinul Hunedoara. 
Pe lângă retrogradarea în Divizia C din cauza 
datoriilor către jucători, Corvinul are acum 
conturile bancare blocate pentru că nu a 
plătit contribuția la asigurările de sănătate în 
perioada 1998-2003. (C.M.)

CIP Deva atacă titlul

Andrei Payel a fost cel mai bun 
jucător al echipei de Cupa Davis a 
României, câștigând ambele meciuri de 
simplu, deși a avut adversari redutabili.

(Foto: EPA)

România în elita Cupei Davis
București (C.M.) - Echipa de Cupa Davis 

a României a câștigat cu 3-2 meciul de la 
Brașov cu reprezentativa Belarusului și s- 
a calificat în sferturile de finală ale com
petiției, unde va întâlni câștigătoarea întâl
nirii dintre SUA și Croația^ După 1-1 în pri
ma zi și 1-2 după meciul de dublu, românii 
au întors soarta partidei prin victorii în 
meciurile de simplu de duminică. în prima 
partidă, Andrei Pavel și-a onorat renumele 
de „cneaz” și l-a învins pe puternicul număr 
unu al Belarusului, Max Mirnîi, în patru 
seturi: 6-1, 7-6 (7-0), 4-6, 6-3, după o pres
tație de mare campion. în al doilea joc, care 
opunea jucătorii secunzi ai celor două for
mații, Victor Hănescu, fenomenal susținut 
de public, s-a impus în trei seturi, 7-6 (7;2), 
6-4, 7-6 (8-6) și a readus România în elita 
tenisului mondial.

■ Vicecampioana 
națională și-a respectat 
blazonul și a câștigat 
fără probleme la Reșița
ClPRlAN MARINUț_________________
d^Kss-sariaKMMM

Deva - Echipa inventată de 
Paul Grecu și-a atins obiec
tivul fixat pentru finalul cam
pionatului, asigurându-și, 
înaintea ultimei etape, califi
carea în play-off de pe locul 
secund care îi oferă din start 
cinci puncte în clasamentul 
final. în urma victoriei de la 
Reșița și a remizei din parti
da Bodu - AS Odorheiu, CIP 
are un avans de patru puncte 
față de echipa de pe locul III 
și nu mai poate pierde locul 
secund.

“Ne-am realizat primul obi
ectiv, iar acum urmează să

Contre Cetate Deva - DSJ Hunedoara

Futul / Divizia 1
Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 25 -a, penultima, 

duminică, 6 martie: MGA București - FC Transilvania Tg. 
Mureș 5-3; FC Bodu București - AS Odorheiu Secuiesc 

3-3; Futsal Municipal Constanța - ACS.3 București 2-1; 
Sllvanus Reșița - FC CIP Deva 4-7; Energoconstrucția 

Craiova - Eurolines București 2-2. Partidele Poli Timișoara 

- Gomonth Ploiești și Senic Craiova - Pandurii Tg. Jiu se 

dispută azi.

■ Președinetele clubu
lui devean va cere la 
ANS demisia directoru
lui Constantin Grigore

Deva - Turneul de pregă
tire organizat la finalul săp
tămânii de clubul Cetate la 
Sala Sporturilor din Deva a 
fost marcat de evenimente 
mai puțin obișnuite pentru 
sport. Cu aproximativ 20 de 
minute înainte de final, meci
ul derby al turneului, Cetate 
Deva - Oltchim Rm. Vâlcea, a 
fost întrerupt mai bine de 30 
de minute, din cauza intrării 

Etapa a 26-a, 13-14 martie: FC Transilvania - Energo

construcția Craiova; pandurii Tg. Jiu - MGA Domnești; 

AS Odorheiu Secuiesc - Senic Craiova; Gomonth Ploiești 
- FC Bodu București, AES 3 București - Poli Timișoara; 

FC CIP Deva - FM Constanța; Eurolines București - Sil

vanus Reșița.

1. FC Bodu București 25 19 3 3 124-58 60
2. FC CIP Dara 25 17 1 7 130-101 52

3. AS Odorh. Sec. 25 15 3 7 115-86 48
4. FC Municipal E-ța 25 14 5 6 97-86 45

5. Enerqo. Craiova 25 12 2 11 95-81 38

6. ACS 3 București 25 11 5 9 87-80 38

7. MGA Domnești 25 10 4 11 71-70 34
8. Silvanus Reslfa 25 9 1 15 93-100 28

9. Gomonth ifloleșu 24 8 4 12 58-73 .28
10. Eurolines Bua. 25 8 3 14 79-S® 28

IT Trans. Tg. Mureș 25 8 2 15 78-104 26

12. CS Senic Craiova 24 7 5 12 84-101 25

13. Pandurii Tg. Jiu 24 7 4 13 68-101 25
14. Poli Timișos”- 2H 6 2 15 80-118 20

Jucătoarele echipei Cetate au fost scoase de pe teren de către 
fotbaliștii de la FC CIP Deva.

luptăm pentru cel de-al doi
lea. Sper să facem o bucurie 
orașului prin cucerirea titlu-

Sper să facem 
o bucurie 
orașului prin 
cucerirea titlului 
național
Paul Grecu, 

VICEPREȘEDINTE 
FC CIP Deva

— .......................... M
lui național”, comenta Paul 
Grecu, vicepreședintele FC 
CIP Deva.
Mai inspirați la finalizare

Meciul cu Silvanus a fost 
dificil pentru deveni, pentru 
că gazdele sperau să obțină 
victoria care i-ar fi scăpat de 
barajul de evitare a retro
gradării. însă în fața unei 

în teren a jucătorilor echipei 
FC CIP Deva care.... aveau 
programat un antrenament.
Vinovății fără vină

„Cu câteva minute înainte 
de pauză a venit administra
torul Sălii și m-a atenționat 
că de la ora 11.30 e programat 
un antrenament al echipei de 
futsal FC CIP Deva. Meciul 
nostru nu s-a încheiat însă 
până la acea oră, pentru că au 
fost mai multe accidentări și 
întreruperi. Antrenorul și ju
cătorii FC CIP nu au vrut să 
accepte aceste motivații și au 
intrat în teren pentru antre- 

echipe superioare din punctul 
de vedere al organizării și al 
valorii individuale a jucăto
rilor, reșițenii nu au rezistat 
decât o repriză. După 1-1 la 
pauză, FC CIP a a fost mai lu
cidă și mai inspirată în jocul 
cu garda jos din repriza se
cundă.

“Am reușit să marcăm de 
două ori imediat după relu
are, iar adversarii au fost 
obligați să iasă la joc și să se 
descopere. în consecință, pe 
contraatac ne-am distanțat la 
5-2. Apoi, ne-au presat ei și 
s-au apropiat la 5-4, când au 
ratat ocazii imense, între care 
și două lovituri de penalitate. 
Pe final am fost superiori fi
zic și am mai punctat de două 
ori, încheind conturile”, expli
ca Virgil Stoica, antrenorul 
FC Cip, care aprecia că nu s- 
a pus nici un moment pro
blema învingătoarei.

nament. L-am sunat pe Con
stantin Grigore, directorul 
DSJ, care a promis că vine să 
rezolve problema, dar nu a 
apărut. în cele din urmă am 
vorbit cu vicepreședintele 
CIP, Paul Grecu, iar el 
le-a cerut jucătorilor să t 
aștepte încheierea me- 
ciului. Nu sunt vinovați 
jucătorii de la CIP, ci di
rectorul DSJ care a făcut un 
program aiurea. Nu e pentru 
prima dată când pesedistul 
director al DSJ faultează în 
acest mod echipa Cetate”, ex
plica Muntean, președintele 
clubului Cetate. „Noi nu am

Și in sport politica face cărțile
Deva (C.M.) - Considerând 

că DSJ Hunedoara nu e 
corectă în acordarea timpilor 
de antrenamente președintele 
echipei Cetate a spus că va 
face un memoriu la Agenția 
Națională pentru Sport în ca
re va cere demisia directoru
lui DSJ. „împreună cu Nelu 
Ardelean, președintele Aso
ciației Județene de Handbal 
vom depune un memoriu la 
ANS și vom cere demisia lui 
Grigore. Din 2002 de la înfi
ințarea echipei, Cetate a fost 
mereu echipa de sacrificiu, 
pentru că nu avea conducere 
pesedistă. Directorul DSJ 
favorizează futsalul care nu 
e sport olimpic, deși progra
mele ANS spun clar că spor

Sala: Polivalentă Reșița.

Spectatori: 1500.

1-0: Bîrcean (min. 8);

1-1: Gherman (min. 11);

1- 2: Molomfălean (min. 22);

. 1-3: Maniutto (autogol, min.

24);

2- 3: Bîrcean (min.25);

2-4: Al - loănii (min.26);

2- 5: Vișan (min. 30);

3- 5: Bîrcean (min. 32);

4- 5: Anton (min. 35);

4-6: Gherman (min. 38);

4-7: Al - loanii (min. 40).

Silvanus Reșița:

Giurcanu, Tibancu - portari;

; Mălăirț,: Graure, Mozici, Urală, 

' î Fetescu, Anton. Cârstea,

Bîrcean, Maniutto, A. Radu.

Antrenor - Lucian Colța.

FC CIP Deva: 

lancu, Bejinariu - portari;

Gavrilă, Măgurean, Al-loanii, 

Stăncuța, Gherman, Conig, 

Vișan, Molomfălean, Stancu, 

Moț.

Antrenori - Virgil Stoica, Mar

ius Rupacici.

făcut altceva decât să ne res
pectăm ora de antrenament. 
La întâlnirea cu reprezen
tanții cluburilor care își des
fășoară activitatea la Sală tre
buia să ni se comunice o altă 
oră și noi o respectam”, pre
ciza Grecu, vicepreședintele

turile olimpice au prioritate. 
De același tratament benefi
ciază și Reminul care deși are 
datorii mai mari decât Cetate 
e bine văzută pentru că are 
conducere pesedistă”, spunea 
Marian Muntean. în replică, 
Constantin Grigore s-a limitat 
la a aprecia că Marian Mun
tean e cel care a greșit la or
ganizarea turneului. „Mun
tean e mereu nemulțumit. El 
întâi stabilește programul 
turneului și apoi vine la DSJ 
pentru aprobare. Normal că 
nu întotdeauna sala e disponi
bilă când vrea clubul Cetate. 
Și acum tot el a fost cel care 
nu a respectat programul și 
tot el e nemulțumit”, comen
ta Constantin Grigore.
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• -tecV.

• Alegeri amânate. Alegerile pentru 
funcțiile de conducere în cadrul Federației 
Române de Tenis, programate -sâmbătă, la 
Brașov, au fost amâtwte pentru data de 25 
martie, Adunarea Generală fiind declarată 
nestatutară, prin nehtrunirea numărului 
necesar de membri cu î&ept de vot.(MF)

« Bilete în Ghencea. Prețul unui bilet la tri
buna a II-a la meciul pe care echipa Steaua 
București îl va disputa, joi, în compania for
mației Villarreal CF, în manșa întâi a optimilor 
Cupei UEFA la fotbal, este de 300.000 de lei.fMF)

• Amenzi. Cluburile Gala.asaray și Beșiktaș 
ar putea fi sancționate de Federația Turcă de 
Fotbal ca urmare a comportamentalului ne
adecvat al spectatorilor la derbiul de sâmbă
tă, câștigat, pe teren propriu de echipa an
trenată de Gheorghe Hagi.(MF)

A avut un final mai bun
Melbourne (MF) - Pilotul brazilian al 

echipei Ferrari, Rubens Barrichello, clasat 
pe locul al doilea, a declarat că Fisichella 
Ea câștigat deoarece a avut 

un final de cursă mai bun. 
„Am făcut o cursă bună. 
Dar am pierdut echilibrul 
în ce privește frânarea. Ma
șina frâna mai mult pe spa
te, ca la cursele de karting. 
Strategia a fost bună și pneu- 

R. Barrichello rjie au fost fantastice. Se 
putea face încă o cursă cu ele. Am atacat 
pentru a-1 prinde din urmă pe Fisichella, 
dar el a avut un final mai bun. Noi n-am 
reușit calificări bune", a spus Barrichello.

Fisichella, eroul cursei inaugurale

Se apropie medul ui Georgia
București (MF) - Conducerea tehnică a 

echipei naționale de rugby a României a 
anunțat lotul de 29 de jucători convocați in 
vederea partidei eu reprezentativa Georgiei, 
programată pe 12 martie, în deplasare, în 
cadrul Cupei Europene a Națiunilor, infor
mează site-ul rugby.ro. Potrivit sursei citate, 
Gabriel Brezoianu nu va putea efectua de
plasarea în Georgia, deși a fosț convocat 
pentru a se antrena alături de ceilalți com- 
ponenți ai echipei naționale. Din lotul pen
tru meciul cu Georgia nu va face parte nici 
Ovidiu Tonița, accidentat. Componenții lotu
lui național al României se vor reuni astăzi, 
la ora 18, la sediul Federației Române de 
Rugby, de unde vor pleca spre cantonamen
tul de la Izvorani. Jucătorii vor efectua câte 
două ședințe de pregătire pe zi, plecarea spre 
Tbilisi fiind nrograi vineri. România a 
obținut deja două victorii In tot atâtea me
ciuri jucate în CEN în anul 2005: în fața Cehiei, 
scor 38 - 14, și în fața Rusiei, scor 33 - 16.

Brezoiana, marele absent al partidei (Foto: epa>

fost ușor de la început la sfâr
șit”, a declarat Fisichella, su
bliniind că acesta este cel mai 
bun start din, întreaga sa cari
eră. Raikkonen a luat startul 
de pe linia boxelor, pentru că 
nu i-a pornit motorul în turul 
de încălzire și a petrecut pri
ma parte a cursei în spatele 
campionului Michael Schu
macher, care a abandonat cursa ? 
în turul 42 lupă un acroșaj cu ’ 
monopostul' Williams-BMW 
pilotat de Nick Heifeld. Fin
landezul a urcat însă încet- 
încet, dar a fost întârziat du
pă ce și-a deteriorat aripa ae
rodinamică în urma unei ie
șiri în decor. Coechipierul lui 

tot parcursul^ircuitalui. ^A * Ateateo.

■ Campionul en-titre, 
Michael Schumacher, a 
abandonat cursa în 
urma unui acroșaj.

(Renault). Următoarea cursă 
Va avea loc în data de 20 myr
tle, Marele Premiu al Malae- 
zîei, care se va-desfășut^pe 
circuitul de la Sepâng.

a avut de asemenea un traseu 
impresionant, pornind de pe 
locul 13 al grilei de start, din 
cauza ploii la calificări. Bar
richello, care a pornit de pe 
locul 11, a salvat echipa Fer
rari. Brazilianul a urcat ușor 
și i-a depășit pe Goulthard, 
Webber și Montoya la ultim
ul pit-stop. Coulthard a reușit 
o cursă excelentă la debutul 
la Red Bull, închizând gura, 
celor cane l-au criticat și l-au 
considerat terminat pentru - 
Formula 1. Alături de Fisi
chella, pe celelalte două pozi
ții ale podiumului de la Mel
bourne, s-au situat brazilianul 
Ruben Barrichello (Ferrari) și 
spanioWF '

Dosim Șikțian

Mircea Lucescu

■ Tehncianul român a 
câștigat campionatul turc 
cu echipa Galatasaray, 
cât și cu Beșiktaș.

Melbourne - Plecat de pe 
prima poziție a grilei de start, 
pilotul italian Giancarlo Fisi
chella, concurent al echipei) 
Reiîault, a terminat învingă
tor în primă etapă din acest 
an a Campionatului Mondial 
de Formula 1. Fisichella a avut 
un start foarte bun și s-a aflat 
în fruntea cursei aproape pe

Istanbul (MF) - Președintele 
Federației Turce de Fotbal 
(TFF),LeventBicakci, ^pro
pus fostului antrenor ăl echi
pelor Galatasaray și Beșiktaș, 
Mircea Lucescu, postul de se
lecționer al Turciei, susține 
cotidianul Sabăh. „Iubitorii 
de fotbal din Turcia cunosc 
foarte bine numele Mircea 
Lucescu. El a câștigat campio
natul Turciei atât cu Galata
saray, cât și cu Beșiktaș. A 
obținut cu aceste formații re
zultate foarte bune în cupele 
europene. Acum este antrenor

al formației ucrainene Șah- 10.379 nu vor ca Lucescu să 
tior Donețk. Numele lui a fost vină ca antrenor la Fener- 
menționat, în ultima peri-, bahoe, în timp ce 6doresc 
oadă, în legături cu Fener
bahce, însă se pa& că preșe
dintele TFF, Levent Bicakci, 
i-a propus lui Lucescu postul 
de selecționer”, ‘notează Șa- 
bah. Jurnalul menționează că 
Bicakci le-ar fi spps unor prie
teni că Mircea lucescu cu
noaște foarte bine fotbalul 
turc și că echipanațională ar 
obține performanțe cu un ast
fel de tehnician.

Site-ul fenerbahee.com a 
realizat un sondaj de opinie 
referitor la posibilitatea ca 
Mircea Lucescu să preia con
ducerea tehnică a echipei din 
Istanbul. Dintre 17.095 de per
soane participante, Ia sondaj,

să îl vadă pe român pe ban
ca tehnică a echipe# turce. 
Antrenorul român a’precizj^ 
că, după încheierea meciulitr 
dintre Șahtior Donețk și Vo
lin Luțk, va urmări Ia televi
zor derbiul din Turcia. „Este 
un meci foarte important pen
tru Hagi. Conducerea clubu
lui nu îl ajută. El trăiește 
acum ce am trăit eu ÎW 

. zonul trecut, la Beșiktaș. Ofi
cialii clubului acționează-ea 
niște amatori, în special vice
președintele Ergun Gusoy. Gur- 
soy nu știe că fotbalul s-a 
schimbat. El crede că fotbalul 
a rămas ca (tel de acum 20 de 
ani”, a adăugat Lucescu.

Steaua, campioană la hochei
■ Bucureștenii au în
vins vineri cu 4 - 3 for
mația Miercurea Ciuc în 
medul decisiv al finalei.

București (MF) - Echipa 
Steaua București a câștigat fi
nala Ligii Naționale de hochei 
pe gheață, după ce a învins, 
vineri, cu scorul de 4 - 3 for
mația SC Miercurea Ciuc, în 
meciul decisiv disputat pe 
patinoarul Mihai Flamaropol 
din București. înaintea me
ciului șapte al finalei, scorul 
general era egal, 3-3. Preșe
dintele Federației Române de 
Hochei pe Gheață (FRHG), 
Marian Negoiță, a înmânat 
trofeul campionilor, în timp 
ce secretarul general ăl foru
lui român, Eduard Pană, le-a 
oferit trofeul celor de la Mier
curea Ciuc. Marius Gliga, an
trenorul echipei Steaua a de
clarat: „Nu este prima oară 
când plâng, însă pe parcursul

acestui sezon s-a acumulat o 
tensiune foarte mare. Au fost 
șapte luni de muncă asiduă și 
cred că victoria noastră nu 
mai poate fi pusă la îndoială 
de nimeni”. Janos Kurko, pre
ședintele secției de hochei a 
SG Miercurea Ciuc, a spus: 
„Am meritat să pierdem. Noi 
am avut o șansă la Miercurea 
Ciuc, pe care nu am fost în 
stare să o fructificăm. Șansa 
a surâs însă Stelei, iar ei an 
fost mai inteligenți ca noi și 
au câștigat. Bravo lor, meri
tă acest lucru. Nu este prima 
dată când pierdem un titlu 
național, o vom lua de la ca
păt cu speranța că sezonul 
viifor va fi mai bun. Cred că 
astăzi am pierdut tactic”. în 
minutul 16 al partidei, între o 
parte a suporterilor echipei 
Steaua și jandarmi a izbuc
nit un conflict, aplanat ime
diat. Președintele FRHG a fost 
huiduit și înjurat de galeria 
echipei ciucane.

rugby.ro
fenerbahee.com
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Boțu Patricia

(V.R,) - Elevii clasei În
tâi de ia Siceul Teoretic GHelar 
ne-au salutai prezența in mijlocul 
lor printr-un cântec. învățătorul 
lor, Popa Aron, este un împăti
mit al acordeonului și își Învață 
elevii să cânte. După 41 de ani 
la catedră este acum la a 11-a 
generație de învățăcei pe care-i

ajută să deslușească tainele citi
tului și socotitului. Când i-am 
vizitat, bobocii ghelăreni făceau 
repetiții, după orele de curs, la 
programul artistic de Ziua 
mamei. Făloși nevoie mare că 
apar in ziar și aranjați de dom
nul învățător, ei au zâmbit feri
ciți în fața aparatului foto.

Cristea Livhi
Cei mai tineri elevi ai liceului ghelărean, într-o imagine ce le va aminti 
de învățătorullux și de primii ani de re (Foto: Traian Mânu)

Lobonț Georgiana Nandra Sorina Pop Denisa Stan FlaviusPopa Claudiu

■kml ■■ ■'>

B®

•■•/o!

Stan Petrișor Țenț FlaviaȘandor Maria

Cu ocazia prinMfcadLal a zilei ele 8 Martie, con*; ■ ■ cu ocaua ztiei oe o Mi 
Dtnsuț urează angajatei

tre, un since’ „La
Ani* Wnpreunăcu 
de sănătate, buc
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Dada 1300, af. 1972, recarosată 
1996. Preț negociabil.
«0742/215942.

Dada 1310 TX, af. 1987, acte la 
zi. Preț 45 mii. lei.
« 0722/369529.

Aud Aț af. 2003, fulloption, 
dublu dimatronic. Preț 16.200 
euro. «0745/181854; 
0258/810991.

Motoreta Maggio, cu pedale, 
nu necesită permis. Prețuri între 
1 și 16 mii. lei.
«0723/987741.

VW Lupo College, af. 2001,
benzină, servo, airbag, ABS, 
închidere centralizată. Preț 6.300 
euro. ® 07227544169; 
0254/613395.

ada papuc, af. 1995, benzină 
GPL Preț 78 mii. lei.
' 0724/996847.

>n. Preț 11.600 eu- 
® 0726/344311.

Renault Megane, af. 2002, 
benzină, servo, airbag, ABS, full- ■ 
elactric, fulțoption, SRP. Se radi- , 
ază ae pe lizing. Preț 7.500 euro, 
negociabil. ®. 0722/972626.

VW Golf IV TIN, af. 2001, ful
loption, carte service. Preț 9.700, 
euro, negociabil.
«0723/316029.

Mercedes 200 CDi, af. 2001, 
fulloption. Preț 17.400 euro.
«0723/328111.

Foni Focul TOI, af 2001, 
diesel, fulloptjon. Preț 7.200 
euro. «0721/172065.

VW Lupo, af. 2004, benzină, 
servo, airbag, ABS, 7.000 km 
Preț 6 700 euro.
«0721/707741.

Consiliul de Administrație al SC COMAT DEVA SA, 
cu sediul în Deva, Str. Depozitelor, nr. 5, înmatriculată la ORC Hunedoara - 
Deva, sub nr. J20/54/1991, convoacă Adunarea Generală a Acționarilor pen
tru data de 25.03.2005, ora 13.00, la sediul societății, cu următoarea ordine 
de zi:

1. Raportul de gestiune al administratorilor asupra rezultatelor economi
co - financiare obținute de societate în anul 2004, pe baza bilanțului contabil 
și contului de profit și pierdere.

2. Raportul comisiei de cenzori privind activitatea economico - financiară 
a societății COMAT DEVA SA în anul financiar 2004.

Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit șl pierdere al societății 
COMAT DEVA SA pe anul 2004, de către Adunarea Generală a Acționarilor so
cietății.

3. Propunerea Consiliului de Administrație a societății pentru bugetul de 
venituri șl cheltuieli al societății COMAT DEVA SA pentru anul 2005.

4. Alte probleme care necesită aprobarea Adunării Generale:
a) Propuneri privind programul de investiții acceptate de acționarii soci

etății, pentru a fi realizate de COMAT DEVA SA în limita resurselor de fi
nanțare ce pot fi mobilizate.

b) Aprobarea volumului de credite pentru anul 2005.
c) Aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru anul 2005.
d) Propuneri privind ratificarea salariilor acordate în anul 2004.
e) Propunere privind casarea și valorificarea mijloacelor fixe.
f) Propuneri privind programul de reparații capitale pe anul 2005.
g) Propunere privind salarizarea directorului general în anul 2005.

La ședință pot participa acționarii înscriși în Registrul Acționarilor societății, 
la data de 23.03.2005.

în cazul neîndepliniril cvorumului necesar la prima convocare, Adunarea Ge
nerală a Acționarilor SC COMAT DEVA SA va avea loc în data de 26.03.2005, 
la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi, menționată mai sus.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon 
0254/216.582.

în flecare zi de acum încolo

CONFORT CREDIT

fără avans 
fără girant

peirabraMlISiil 
mmm nadei 20 000Mn 

alegi ce wel șl cenperl dt ferești 
poți îacepe chiar propria ta afacere

BD.DeabalBI.R;TeL234940

«tfOTEL 080108 6557 
www.vbr.ra

http://www.vbr.ra
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Vând ap. 2 camere (03) Auto străine (37) Pierderi ,’62)

i

• apartament 2 camere parter, îmbunătățiri, 
contorizat mobilat Al. Armatei, ocupabil 
imediat , preț 780 milioane lei, negociabil. 
Tel. 215264
• apartam*nt,2camere, bloc 32, etaj 1, multiple 
îmbunătățiri, gresie, faianță parchet lavabil

A, ușă Intrare, preț 650, milioane le «I
■>1 0726/761587.

' • - ă 2 camere, decomandat Mi 
etaj intermediar, centrală termică termopan, 
parchet preț 650 milioane lei, negociabil. 
Tel 0727/773141
• apartament t camere, Jecon moat Deva, 
Micro, centrali termică termopan, parchet, 
gresie, ușă metalică etaj Intermediar. Preț 660 
mii. negociabilTel. 0727-773142
• apartament, 2 camere. îmbunătățiri, gresie, 
faianță termopane, preț 660 milioane lei nego
ciabil Tel. 0724/786105.
• ivgant apartament 2 camere, zona magazi
nului Tineretului, etaj 12 balcoane, superame- 
najat Tel. 0721/815781.

• apartament 2 camere, tonă centrală posi
bilități mansardare, bloc cu 1 etaj, 50 mp, central, 
zonă liniștită preț 30000 euro, negociabil. Tel. 
215264

• vând an schimb VW t -a® 195 Dl, an 2002, 
cu Dacia sau Cielo. după 1996, preț I1800euro. 
Tel0723/2385!
• vândtatofoodek ’»«. «Acord, 6 luni
garanție și discount Moi ■ 2005.
Tel. 0742/214971.

Microt Oi
• rtad lataota maTiijjtf, Mtaairi. afi990, 
motor Diesel, încălzire tip Srocol. piese de 
schimb, preț negociabil, 170 milioane lei. 
Tei. 261961.

Camioane, remorci (39)
• vând andon Fiat 8 tone cu macara, cu braț 
raBatanii. telescopic, 5 tone, nfliriiiaincuiat, preț 
negociabil. Tel. 229248,0722/7^2*77.

Utilaje, unelte, industriaie și 
agricole (40)

Vând ap 3i umere (05)
• apartament M camere, decomandat cooto- 
rizat, 2 food, 2 balcoane, etaj 1, S .98 mp, zona G. 
Enescu Peț 1440. mid. tei, tel 228615.
• urgent apartament. 3 camere, Bălcescu, etaj 
intermediar, amenajat occidental, preț 31.000 
euro. Tel 0721ZM578L

Vând ap. î camere (07)

■ vând moară de porumb, pe pietre, mărimea 
pietrei 36, stare foarte bună, preț negociabil. 
TeL0258®5128 0744-175286.0254-21634&
• rtnd tractor U 650 cu remorcă 5 tone, bascu
lare federală, 200 milioane lei, negociabil. Tel 
261! .
• vând urgMt tractor 31 CP, af 1986, în 4 
pistoane, perfectă stere, dotat cu cositoare 
hidraulică șl remorcă monoax. preț ls»O milioane 
teinegodana.Ței.WWl.

• vând apartament 4 camere, zona pieței, semi
decomandat bloc acoperit etaj 4, centrală 
termică aer condiționat balcon închis. 39.000 
euro. Tel. 233473,0723-712388

Piese, accesorii (42)

• cert 7 încăperi, una la etaj, anexe, curte 2500 
mp, telefon, cablu, teren 12.500 mp, comuna 
Urzica • Olt ■ ori schimb cu apartament 
garsoMrt fo Orăștie. Tel. 242949.

• co*<canjere aecofTwHKQS, l Da, Ducarane, 
complet renovată teren 600 mp, ultracentral, 
Deva. str. M. Eminescu. nr. 81. Tel. 229229, zilnic.
• cart, anea. pământ 10 ari și extravilan, 
lucemâ, Bârsâu, nr. 118, comuna Hărău. Tel 
0742/375788

I cart, 2 copuri, zonă centrală Deva, preț

• oter spre închiriere garaj, Deva, zonă ultra-* 
centrală Cuza Vodă situat sub bloc, toate 
facilitățile, preț negociabil. Tel. 0721/986256
• vând 2 litri de ulei motor Ara! Super Tronic OW 
30 sigilat, sub prețul de magazin. 
Tel. 0723/779477.
• vând «Mte piese lada noi. originale, aripi 
față ușă stânga Tel 770687.

• vând dană discun de frână ventilate, 
un set plăcuțe frână Lucas, semnalizator 
stânga față, toate noi, de Audi Butoiaș, 
tel. 0723-779477.
• vând ptan de schimb pentru mașină de cusut 
motor eiecmc, petraa. gwftre, cuțite, tnpwc 
nou,monofazic. Tel 217541

___ casă In Deva, Sir. Griviței, nr. 31 2 
camere, bucătărie, cămară, hol, baie, două curți, 
grădină, ocupabUi imediat, preț 1 mid. lei. Tel. 
217212236510.
• vând cart, In Hațeg, str. M. Eminescu, nr. 26 A, 
5 camere, baie, bucătărie, anexe, grădină 23 ari. 
informații tel. 770369.

Mobi «> interioare (47;

• vână drtM de sufragerie, masă, scaune, 
dulap, vitrină mare, mică, comodă, oglindă, 
canapea extensibili stare foarte buna, preț
avantajos. Tel. 770*17,0746/122768

Deva sau
Simeria, plata imediat Tel

Audio-video, antene ș. 
instalat'! sate'it (4%

Vând case de vacantă (15)
• cart da vacant*, constrticție 2002, D+P+e,

•societate cotnordaiă vinde antene de 
satelit digitale încetând cu 65 milioane lei, 
un an garanție, recepționează pește 25 
programe românești și 600 străine, 
mottareî și deplasarea induse In preț 
informații la teiefoanefetJ723/48l7« sau 
0745Z8W474

2 camere, mobilată aragaz, 
frigider, corpuri suspendate, covoare, 535 
milioane iei, contorizată, repartitoare. Tel. 
221397.
j gorsoritafe cantad, Deva, etaj 1 balcon, 

f wrchet lamelar, gresie, faianță, apometre, preț 
e-taDOO euro. Tel. CT722/564004.

• vând gemniM. ST 42 mp, zona Băncii Tran
silvania, preț 800 mll„ negociabil. Tel 0722- ’ 
161644. Exclus agenții imobiliare!
• vând urgent garsonieră, cu 2 camere, Dacia,
etaj 2, fără îmbunătățiri, preț 460 mii. lei.Tel. 
224296,0788-361782. 1

Aparate Mo si teleferice
(5Cm

• âtf2100euecrar>rtresteuS84
• 5 zile, adus ten Germania. preț 3
milioane let TeL0745/7WSZl.
• vând telefon Siemens A50, stare foartebunâ 
de funcționare, SB: 4 - 6 zile sau Schimb ou alt 
telefon, preț 1.500000 lei, 
0722/865166

Vând terenuii C t)
• teren IntartM 5000 mp, pentru construcție 
de casă acces la toate facilitățile, apă curent 
gaz, 10 euro/mp, negociabil. Tel 0741/631008.
• vând 10 parcele teren a 500 mp, zona 
Căprioara. Relații tel. 211124.
• vând tartrt intravilan, comuna Berthelot 87 
ari, lângă Primărie, 5 km de Hațeg. Tel. 770687.
• vând teren 13500 mp, lângă Cabana Bejan, tef. 
223783,222002.
• vând teren intravilan, 66500 mp, cu toate 
facilitățile, la ieșirea din Deva, preț 15 euro, 
negociabil Tel. 0743/011772.

A3-A4 zoom, stare foarte txini 
necesită consumabile, preț 5 milioane lei. Tel 
0740/0312S3.
• vând monitor color 17. și CD cu MP3 Sony nou, 
4 x 50 W, auto. Tel. 218234, seara, 0745/253413.

înibracâin.'iit?. încălțăminte 
articole sport (52)

Vând spații comerciale (25)
In Simeria. Tei. 220848

Imobile chirii (29)

• vând bocand schi maro, căptușiți interior, 42, 
bărbați, 500.000 lei, haină de piele neagră, lungă, 
bărbătească, 52,400.000 lei, fotul negociabil. Tel. 
213053.
• vând haină blană astrahan, nouă, neagră, și 
monton dore, nouă maro. Tel. 770687.
• vând rochi* de mireasă model deosebit, aib 
cu bleu, mărimea 40 - 42 preț 2500.000 lei. Tel. 
0723/779477.

• caut ta* de închiriat situat In zonă cu vad 
oomereiâlrtntre'20 - 40mp. Tel. 0722/258444.

• caid lagent pentru închiriat garsonieră 
mobilată, pe termen lung, ofer chiria în avans. 
Tel. 0721/053313. .
■ olar qn închiriere. In Deva, spațiu comercial 
ultracentral 30 mp. In prezBnt amenajat ca sediu 
firmă. Tel. 0722/330084.

Plan
men ,3

• vând Coker spaniol, vaccihit'âeparazrtat, cu

carnet de sănătate. Informații itaarZ’ după ora 
15. , ..-
• vând lucemâ. 5000 lei /kg,șitân, 3000 lei/kg, 
calitate foarte bună Tel ațffik. ■ /

■ vând CMt Executive, af 2000; culoare alb.full- 
electric. climă, jenți aluminiu. 70.000 km, 
Instalație GPL, cauciucuri - baterie, noi, stere 
funcționare Impecabili 5800 euro. negociabil. 

’ Tel. 0744/257904.
* • vând Dada 1310, AF 1991, 5 trepte, rodii

casetofon, închidere centralizată, alarmă, stare 
foarte bună Preț negociabil. Tel. 229527,0723- 
687212

I. Tel. 0111*5,

foare 1842 
cu coadă

• vând pian Jakob 
Men, placă bronz, - 
stare foarte bunăl 
0744/889956.

Altele (61)
• angajez ofițer de orice naționalitate, din 
armată sau poliție, din orice țară Trimiteți CV la 
sweefoart555<£mail.com.

»cumpăr nripriljl Tel. 0724/278233, 
0745/662433.
• vând baloane de diferite forme și mărimi și 
artificii tort și fântână arteziană pentru nunți și 
alte aniversări. Tel. 0723/779477,0721ZM8B8

• vând panouri de gard, balustrade locuințe, 
capace și grătare de canalizare din fontă și oțel, 
orice cantitate. Tel. 0742/214971.'

• planM tagMniMk persoană cu handicap 
nevăzător, nr. 1041097, pe numele Lăzărescu 
Magdalena. Se da nulă

• damn, 41 ani. 170/70, doresc să cunosc o 
doamnă din Deva sau împrejurimi pentru 
căsătorie. Tei. 0721/170245.

Prestări servicii (72)
• detectiv privai adun probe tribunal fond 
funciar, divorțuri, recuperez animale și obiecte 
pierdute, persoane dispărute. Tel. 225678 
0745/231153. Consultanță gratuită
• execut mflbtar la comandă din pal meta- 
minat Vând accesorii pentru mobilier. Tel. 
213459.
• madMte mntemtacă, orice nivel de pregătire, 
în Hunedoara. Tel 749057.
• mohfoer la comandă din pal și lemn masiv, 
^M/642&?'ferestre*<)ebttare bușteni. Tel

• aodetate ceafortM situată In Deva, 
cartier Qituz. AL Florilor, execută lucrări de 
întreținere și repaațu auto, tiracnigene. 
mecanic, electric. Tel 07Z3/784787.

local și interurban, cu camion 
36 mc; dimensiuni de 
x 240. Tel 229611,

• tampert rifede colete pentru studenți la 
Tinner- reL 0740/420521.

Oferte locuri de munca (74)

• MCM MAMKS Deva angajează 
■-m-iKzlju Lrwi_n_ 7 — M —-r • L JJ L tu AlweocesK/nen - sonoe cunoștințe tn m. 
Studio MX*. Cv-urile se vor triate pe 

job^media-graphicsro. Detalii la tel. 
0723/316924

• IC AteUtoâte invest 8M. Deva angajează 
Sudor, qpei vludnicotal Wvvdan crttate, 
mecanic fotreținere, așchietori, maistru 
mecanjt șl pretacrM CV-urfte se depun ia 
sediul firnief tin Sir. Zambilelor, nr.1-2. Tel. 
219340.

angajează 
... minimum 3 

ani. CV-urile se depun la mpgazin Konya din 
Deva, b-dul OieebaL bl. D, parter.- toformrti 
tetel.6721/165372.

• ttal rt câștigi mai mult ? Moicerte 12 
ne pe rtpjfriiânâ In timpul Ou Hbtet 
CMtpfeiJe rAxhiqționrt e'aomercfe-. 
ttrenra orodtse casnice caută consute* 
^e «nari pentru Valea jiului 0722/56853S 

și Deva, Hunedoara 0722/676068

• Mctotate eMMdaiâ angfeează bucătar 
cu experiență de minimums ani. cv-uâe se 
dețnm la resteuratâ.M|tar din Uta, 
Str. 22 Decente, nr. 168-informații tatei. 
0722/38726.

GRUPUL ȘCOLAR 
„GRiaORE MOttM." DEVA

Este autorizat rt organizeze cursuri 
de calificare pentru adulțl tn meseria: 
'Lucrător in comerț"

Cursurile încep tn 15 martie șl au o 
durată de 12 săptămâni

înscrierile m fac tncaoând cu 
07.03.2005, la secretariatul școlii.

Se pot înscrie absolvenți cu studii 
elementare, generate șl medii.

Relații la telefoanele: 221280; 
221200.

BOBO'S pUB

"acratcrrErEx

ANGAJĂM inginer 
tânăr absolvent de 

electronică sau 
calculatoare.

Informații ta tele
fonul 0254/212.283.

fîFNTPPAîr Mambril a oommuM tewrt
UJullJuJLUWl Gram mut «toate mai nwirwuri 

CerwrMi Aie«râri sx (fo Aaferirl da Moți din Eiiraga,

MiwtMd AGQfțl p COOGDOMATON
Carirte /studii teiparkMv/rrwdlt; /comuntadMfeta, fladbMteto. optat da âMpfc
/■mertente m arifiriri poate oonatltul un awntij.
Oferim: Ztafcilnț gratuit gl permanent: /reBfeuțto moUnrtl
TtenkaV CV la trt/tac 214821; 213258, pM le-date de 14j03J006.
Paraoenl da cortoct Dtru Jurca.
Deva, bdul Decebai, b!3 parter.

z'

I

str.M. Eminescu, nr.45, tel.0254/772222, 
angajează:

INGINER CONSTRUCTOR

CV-urile se depun le sediul firmei sau la coralll- 
tradlngOyahoo.com ptofi în data de 15.03.200S. 
Persoană de contact Basarabă Cristina, tel.0722 
343039.

s.

SC AJA RiGISÎiAtS ROMANIA SRL 

(aryawsa lnrwfMilI do arifflrore - www.afr.ra)

cnqajeazo DIRECTOR MARKETING pentru jud. Huiudoora
ConrtțJI: • ștudi șupvrlenv;

- pannis conducere cat, I
----

ț W VwvAv J

- devnieiSuJ slrtofl In Devei

—cvmoglldpo fetone opiewme JiC

• presențA ngreuMM
G ntaw4a|WKhtaaflM*l 

smi to-aveărtk dtata»erila(a.ro

ADMITERE 2005/2006
FACULTATEA DE INGINERIE DIN HUNEDOARA

Componentă a Untvwsitittji Jfrntghnica’ din Timișoara, instituție de stat, acreditată, organizează 
CONCufe PtNTI& ADMITEREA in anul universitar 2005/2006. 

la următoarele domenii/specializări:
A studMufiiveratarodellcena (4 «ii. cursuri de zi)
Nr. DomenkVwedaJizare , Număr de locuri aprobat
Qft . . fărătaxă cutaxă

2. ktaneria msteftdelor 30 45
llngtaetfedecirleă îi i 55 80 '
4 Haineria sistemelor/infonnatică aplicată 60 90
& Inginerie și management industrial 40 60

B. Studii universitare <fe masterat (cursuri postuniversitare MASTER, 
lan),însped»ltzârile:

- „Optimizarea proceselor metalurgice”
- „Metode ți mijloace avansate în proiectarea sistemelor mecanice1'

- „Sisteme avansate deoonversie a energiei electrice”

4k-

t

- Calculatoare - Informatică (4 semestre)
- Educație Tehnologică (4 semestre)
- CISCO Certified Networking Associate (administratori rețele de calculatoare - 4 semestre)
- ECDl (European Computer Driving Licence)

- Alte specializări, la cerere.

Pentru punctul A examenul de admitere M bază de dosare va avea loc în luna IULIE 2005, data exactă comunlcându-sedfn 
timp. Studenții vor beneficia de burse (inclusiv în străinătate), în conformitate cu reglementările în vigoare, cazare într-un cămin 
ultramodern, facilități de transport, o bază materială la standarde contemporane, iar cursurile surit-tinute de catfre didactice 
competente, proprii și din străinătate.

informații suplimentare la secretariatul facultății; tel. 084/207502; 0254/207506 și pe pagina de web http://www.fih.utt.ro.

Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău aă fto remarcat 
încearcă variantele speciale contre ccet.
ALEGE Șl COMPLETE^ fALONUL!

Si M PIL CHf NAH * BOLD

O Anunț GRATUIT

• chioșcul de ziare de lângă
Comtim;
• chioșcul de ziare din statia

{de autobuz Orizont- Micro 16; 
I • chlofcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia,
• chioșcul de ziare Intersecția 
Zamflreacu - B-dul Decebel.

Anunțurile ae preiau zNnic, intre orele 8 gl 14 la sediul redacției pl se vor publica in pagina de 
mici puMMUrt» ■ ootWienulul nostru. Rsdecția nu iți asumă responsabilitatea pentru conținutul 
BRuwțwfHftf ds mied pMbHcKM*.

%25c2%25a3mail.com
tradlngOyahoo.com
http://www.afr.ra
http://www.fih.utt.ro


Ar fi vrut să ajungă star rock

Arătătorul indică violența

a fos implicat prințul Harry. 
Acesta a avut o altercație cu 
un fotografia fața unui club 
de noapte și s-a costumat în

■ Premierul britanic ar 
fi dorit o carieră de 
rocker, dar crede că nu 
a avut suficient talent

■ Telefonul creat de 
cercetătorii japonezi e 
capabil să recunoască 
trăsăturile feței

pentru a face tranzacții finan
ciare, transmite AFP.

Cercetătorii japonezi afir
mă, că au dezvoltat prima teh
nică biometrică de recunoaș
tere a trăsăturilor feței, adap
tată la telefonul mobil. Pentru 
a activa telefonul, aparatul fo
to incorporat va face o foto
grafie a potențialului utiliza
tor și o va compara cu datele 
introduse în memorie în pre

alabil. sisn 
ceput pentifll 
mațiile con] 
chiar dacsăill 
sau furat, 
nia Omron <

Utilizările 
sunt din ce 1 
de la transâ 
vicii de pO 
înalt grad di 
subliniat ofl

■ Lungimea degetelor 
unui bărbat poate 
dezvălui dacă acesta 
este sau nu agresiv

■ Cei dpifiiai prințului 
Charles, William și Har- 
ry, vor fi consiliați de 
un fost ofițer SAS

rația loan Paul al II- 
laoaarătat la fereastra 
camerei sale din spitalul 
Gemelll, ieri « pentru -a

dlncioșii.

Ti4yo(MF) - Telefoane mo
bile capabile să recunoască 
chipul proprietarului vor a- 
părea pe piață curând, pentru 
a mări gradul de securitate în 
cazul în care sunt folosite

• Pink în România. Alecia Moore - cunos 
cută mai degrabă ța vedeta pop Pink va 
juca în filmul .Catacombe”, care va începe 
să fie turnat luni, în România. Pink a mai 
fost în România anul trecut, pentru un 
recital la Cerbul de Aur de ța Brașov.

Toronto (MF) - Cu cât 
arătătorul este mai scurt de
cât degetul inelar, cu atât mai 
exploziv este temperamentul 
unei persoane, cred cerc^țâ 
torii'canadieni de la Univer
sitatea Alberta, citați de BBC 
online. Degetele nu sunt un 
indiciu pentru agresivitatea 
verbală sau comportamentele 
ostile, au scris ei în revista 
Biological Psychology, după 
«au Audiat 800 de persoane

Londra (MF) - Cei doi fii ai 
prințului Charles, William și 
Harry, vor avea un consilier 
propriu, în urma unei serii de 
gafe publice care au sublini
at că cei doi au nevoie de 
cineva avizat care > să-i 
sfătuiască, transmite AFP.

Biroul ae Presă al Clarence 
House a declarat că Jamie 
Lowther-Pinkerton, în vârstă 
de. 44 ani, fost ofițer SAS, o 
unitate de elită a armatei bri
tanice, își va prelua funcția la 
2 mai

Numirea vine după o serie 
de evenimente stânjenitoare 
pentru familia regală în care

Au interdicție ta dulciuri
Copenhaga (MF) - <3 școală din localitatea 

Horsens, Danemarca, a interzis elevilor 
bomboanele, prăjiturile, chipsurile și bău
turile carbogazoase in timpul recreației, 
explicând că acestea sunt nesănătoase și 
le afectează puterea de concentrare.

Băuturile carbogazoase și alimentele 
interzise sunt confiscate și aruncate la 
coșul de gunoi, potrivit declarațiilor direc
torului școlii, Arne Larsen. Acesta a mai 
precizat că, de comun acord cu părinții și 
învățătorii, conducerea a hotărât să îi 
împiedice pe elevi să consume acest gen de 
alimente care, deși conțin numeroase ca
lorii, nu sunt hrănitoare. , (ArtârJPA)

Londra (MF) - Legen

darul person»} 

Michael Corleone, 
gangsterul din trilo

gia „Nașul", este 

considerat cel mai de 

temut criminal din 

SSlterXn rnmogfanW, pOTnYn 
unui sondaj realizat 

de Sky ‘Movies. 
Nemilosul Corleone a 

fost Interpretat de A) 

Pacino in trilogia 

w
Personajul Tommy 

DeVito din „Goodfel- 

tas'y interpretat de 

Joe Pesci în filmul 

făcut în 1990 de 
Martin Scorsese, se 

află pe poziția a 

doua în clasament. 
Pe locul al treilea a 

fost votat Max Cady, 

cflmlnalul interpretat 
d»''Robert de Niro Tn

S-au despărțit
Dm ::dF) -

Actorii Katie Holmes și 
Chris Klein s-au des
părțit, la 14 luni după ce 
și-au anunțat logodna, 
transmite site-ul Anano- 
va. Holmes și Klein, ta
re a devenit cunoscut 
după rolul din „Ameri
can Pie”, erau împreună 
din 2001, iar în decem
brie 2003 s-au logodit.

HW M de UTȘufețl panda roșii, de la o 
^<^W>rtul Cbinel, au tre- 

M fteMMtă printf-un tpoment important al 
vieții lor*, ceremoniads botez. oete bpa)


