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Va continua procesul 
vremii. Cerul va fi variabil PNL "arde" PSD la calorie
dimineața ■ Directorul Calor nu 

negociază prețul 
gigacaloriei cu actualul 
director de la Mintia.
Clara Pâs_________________________
clara.pas@inforniniedia.ro

Deva - Devansarea cu trei 
luni a datei de creștere a 
prețului de referință la ener

Fii expert în transport!
Vrei să-ți cumperi o mașină, ai nevoie 

de transport? Soluția ta este "Cuvântul 
Liber”!

DE CE? Pentru că noi am lansat campa
nia “Fii expert în transport!” Suntem ghidul 
tău în domeniul TRANSPORT și îți oferim 
soluția pentru problemele tale legate de 
deplasare! în fiecare miercuri alege TRANS
PORT din pagina 9!

B Peste 3000 de sindicaliști din 
K marile confederații sindicale 
f : hunedorene au manifestat ieri 
-•S în fata Prefecturii Hunedoara 

împotriva deciziei Guvernului 
c. de modificare a Codului 
K Muncii. /p3 (Foto: Traian Mânu)

Au apărut primele gripe!
Brad (M.S.) - Primele cazuri de gripă sem

nalate în județul Hunedoara au fost diag
nosticate în municipiul Brad, unde trei per
soane au fost internate în spital, a infor
mat Direcția de Sănătate Publică (DSP) a 
județului Hunedoara. Bolnavii au vârstele 
cuprinse între 15 și 64 de ani.

Demiteri doar cu acordul UE

Rujeola s-a extins la Călan
Călan (M.S.) - Focarul de rujeolă semnalat, 

la sfârșitul lunii ianuarie, a evoluat, până 
în prezent fiind diagnosticate cu această 
boală 54 de persoane, a informat Direcția de 
Sănătate Publică (DSP) Hunedoara. Cu 45 
de cazuri de rujeolă, orașul Călan este loca
litatea cu cei mai multi bolnavi, fiind urmat 
de Hunedoara, cu 6 persoane, Deva, Petro
șani și Orăștie, cu câte un caz. în orașul 
Călan au fost vaccinați 480 de copii, dar 
acțiunea a fost întreruptă din cauza lipsei de 
vaGcin antirujeolic. DSP Hunedoara a coman
dat încă 500 de doze de vaccin, urmând ca 
imunizarea să continue imediat după ce aces
tea vor intra în posesia instituției.

CUVÂNTUL UIER
S Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 
© (0254) 211275 
^>0801 030303

■ Schimbările la nivelul 
instituțiilor locale au 
nevoie de aprobări 
internaționale.

Daniel I. Iancu____________________
daniel.iancu@informmedia.ro

Deva - Declarațiile recente 
ale primarului Mircia Mun
tean, care afirma că se lucrea
ză la o ordonanță în vederea 
schimbării din funcții a șefi
lor serviciilor descentralizate, 
sunt confirmate de președin

gia termică este determinată 
de accizarea de la 1 aprilie a 
păcurei. Nivelul accizei la 
păcură va fi stabilit în urma 
discuțiilor pe care autoritățile 
le vor purta cu reprezentanții 
FMI. Totuși, Ministerul Finan
țelor a avansat deja cifra de 6 
euro/tona de păcură. Angaja
mentele cu FMI mai prevăd și 
reducerea treptată, începând 
din acest an, a subvențiilor la 

tele interimar al PD, Emil 
Boc. Doar că nu e totul atât de 
simplu cum părea la început. 
Ca să schimbi câțiva directori 
din fotoliile ocupate în ultimii 
patru ani, e nevoie se pare de 
acordul Comisiei Europene.

Boc a afirmat că Guvernul 
va cere acceptul CE înainte 
de apariția respectivului act 
și și-a manifestat speranța ca 
autoritățile de la București 
să-i convingă pe oficialii 
europeni în legătură cu nece
sitatea înlocuirii statutului de 
funcționar public cu cel de 

energia termică, astfel încât 
până în 2007 să fie eliminate 
în totalitate. în 2005 se va face 
o reducere de 33%. în final, 
prețul de referință al gigacalo
riei va fi majorat de luna 
viitoare cu 20%.

„Nu vom negocia nimic cu 
actuala conducere de la Min
tia. Vom relua discuțiile cu 
noua conducere care va fi 
instalată. Sperăm să ajungem 

personal contractual de man
agement pe durata celor patru 
ani ai mandatului.

„Nu putem ca la nivel te
ritorial să lucrăm la punerea 
în practică a programului de 
guvernare cu cei mai înver
șunați adversari ai noștri, 
care patru ani de zile au fost 
împotriva Alianței D.A.”, a 
spus Boc. Dacă acest accept 
este obținut zilele următoare, 
ordonanța de modificare a 
Legii funcționarului public ar 
putea intra pe ordinea de zi 
a ședinței de Guvern de joi. 

cu aceasta la un preț rezo
nabil pentru gigacalorie la 
Deva. Bineînțeles acestea simt 
planuri de viitor”, a declarat 
loan Cristea, directorul Calor 
Deva. Recent s-a vehiculat 
ideea înlocuirii lui Victor 
Vaida din funcția de director 
al Termocentralei Mintia. 
Acest post ar putea fi ocupat 
de Victor Bucalet, director la 
ICSH Hunedoara.

Mașină în șanț
Brad (M.T.) - Un băr

bat de 29 ani, din Brad a 
suferit multiple fracturi 
într-un accident produs 
ieri dimineață. Ionel I. 
nu a adaptat viteza la ca
rosabilul acoperit cu po
lei, a derapat și s-a răs
turnat cu mașina în pâ
râul Valea Musariului. în 
urma autoaccidentării, 
șoferul a suferit multiple 
fracturi la brațe și la 
picioare, fiind inernat la 
Spitalul Municipal Brad.

Sprijin financiar diminuat 
pentru agricultori

Efectivele de cabaline în România
în 2005, RNP Romsilva va vinde la licitație 540 de cai, care nu 
fac parte din patrimoniul genetic național, primele Ikițații 
urmând a fi organizate in luna aprilie a acestui an. ’rețul de 
plecare al licitațiilor poate fi cuprins între șase milidaffedeșlei- 
și 300 de milioane de lei.

Deva (L.L.) - Producătorii a- 
gricoli care dețin suprafețe de 
până la cinci hectare de teren 
vor primi pentru campania a- 
gricolă de primăvară subven
ții de doar 1,5 milioane lei. 
Conform D.A.D.R. Hunedoara, 
dacă în anii trecuti se acorda 
sprijin financiar pentru înfiin
țarea oricărei culturi agricole, 
în acest an nu se mai acordă 
subvenții pentru culturile de 
porumbi, ovăz și plante fura
jere. Sprijinul financiar va fi 
acordat în bonuri valorice în

baza cererilor depuse anul 
trecut la primării, până la 15 
decembrie 2004. Există trei ti
puri de cupoane, în valoare de 
25.000, 500.000 și 1.000.000 de 
lei. Bonurile valorice sunt 
personalizate.

Cupoanele agricole pot fi 
folosite doar de către benefi
ciar, în cazul comercializării, 
ele fiind lovite de nulitate. De 
asemenea, folosirea în alte 
scopuri a acestor cupoane se 
sancționează cu amenzi între 
30 și 50 milioane lei.

MU de sri- 
lankezi locu
iesc temporar 
în adăposturi 
puse la dis
poziție de 
Guvern și de 
organizații 
nonguverna- 
mentale. 
Un bărbat 
sri-lankez 
colectează apă 
de la o sursă 
de apă
improvizată.

(Foto:
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• Critică. Eficiența forțelor irakiene de secu
ritate este diminuată de indisciplină și de 
absenteism. SUA îșl propun să antreneze și 
să echipeze 271.000 de militari și polițiști 
irakieni până în 2006, pentru a le încredința 
un mare număr de misiuni de luptă.

Revoltă soldată

au condus la eliminarea wwBI® separatist 
cecen Aslan Mashadov. El a fost ucis acum 
o săptămână în timpul u operațiuni spe
ciale a forțelor de securitate, ânqă Groznîi.

postește instituțiile.irakiene 
și ambasadele americană și 
britanică la Bagdad- s <■

Ajroduâ injțurul

câni surit -staționați în 
Coreea de Sud pentru a 
Împiedica un eventual 
atac nord-coreean. .

Centrale mai sigure
Washington (MF) • Centralele nucleare a- 

mericane și-au consolidat sistemul de pro
tecție față de eventualele atentate și sunt 
mai puțin vulnerabile la atacuri aeriene 
sinucigașe, a afirmat, luni, președintele 
Comisiei americane pentru Control Nucle
ar, Nils Diaz. Studiile desfășurate în privin
ța vulnerabilității centralelor indică fap
tul că posibilitatea de a distruge centrul 
unui reactor și riscurile unor scurgeri ra
dioactive care să afecteze sănătatea și secu
ritatea populației sunt rpdușe.

Concluziile în legătură 'ey. securitatea 
MstalațlUor nucleare ffil.ecVip țn condițiile 
mpt im raport al FBj, țjW|.i1r New York 
'HMte, afirmă că sectoruTăerlan al SUA 
mNhB vulnerabil ia atentate.

■ Enutăți străine au 
fost implicate în 
acțiuni de erodare a 
imaginii României

București (MF) - Unele 
entități străine au fost im
plicate, în 2003, în demer
suri destinate afectării i- 
maginii externe â țării, 
prin prezentarea exacerba
tă a situației copiilor insti- 
tuționalizați, corupției și 
birocratizării excesive, con
stată -raportul SRI pe 2003, 
făcut?public, ieri,"ia’Cam
era DeputațUor.

Aceste teme, împreună 
cu cele referitoare la pozi
ția adoptată de România fa
ță de CPI, la modul de solu
ționare a crizei irakiene, 
au fost utilizate ca argu
mente pentru erodarea cre- 
dibilităiții ca viitor membru 
al UE, se spune în raport.

Rapoartele de activitate 

ale SRI pe anii 2002 și 2003 
au fost făcute publice îm
preună. cu rapoartele întoc
mite de Comisia parlamen
tară de control ăl SRI.

în capitolul referitor la 
contraspionaj, raportul din 
2003 este mai detaliat, cel 
din 2002 precizând doar 
creșterea semnificativă a 
volumului de informații, la 
1513 documente de infor
mare față de anul 2001, 
când au fost doar 1136. în 
2003, raportul arată la con
traspionaj angajarea unor 
demersuri de ordin preven
tiv în 231 de situații.

Cele două materiale ara
tă creșterea numărului de 
informații obținute din sur
se secrete umane de Ia 51% 
în 2002, la 64% în 2003, pre
cum și a surselor tehnice 
secrete de la 17% în 2002 la 
19% în 2003, pe fondul scă
derii ponderii surselor des
chisa și a celor analitice.

nwttb • j

Priștina (MF) - Mașina pre
ședintelui provinciei Kosovo, 
Ibrahim Rugova, w# a fost 
avariată ieri de o explozie în 
centrul orașului Priștina, ră
nind o persoană, a jostțirrta 
unui atentat. Un-dispozitiv 
explozia a fost amplasat fntr- 
o pubeii 
și a fost detonat la ftwcerea 
convoiului prezidențial.-.. ,

Explozia a avut loc în tirilp 
ce președintele Rugpva se de
plasa spre o întâlnire cu înal
tul Reprezentant al UE pentru 
Polities Externă, JavieriSola- 
na. Acesta a sosit ieri dimi
neață în Kosovo pentru a- se 
întâlni cu reprezentanți ai 
provinciei administrate, din 
1999, de Națiunile Unite.

Explozia s-a prr£r la o 

me de război și crime împo
triva umanității, comise îri 
timpul conflictului din Koso
vo (1998-1999).

Demisia lui Haradinaj a 
provocat teama în legătură cu 
izbucnirea unor noi tulburări 
în regiyne, în urma revoltelor 

din centrtd. orașului ar.tw rbeșt; din mârtie$004

mierului Ramusl 
fostul șef al gherilei albane&e, ' 
inculpat de tribunalul 
Internațional (TPfi puinftTM*'.';'

Drtsctot: OMMi Smmt
Redactor șef
MdOt Viorica Roman, Valentin Neagu ina Jurcone;Ciprân-Manmj.t Clara P3s, Daniel I lanaj, Riluca 
Jafescu, Sanda Bocarwdu, Lorsdana țeafe Mhaeia Tărnaș, Weriu. Sîroig

■A.'
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furt reclamat cu greu Drum nou la Mihăileni

localitate. Mi

Sindicaliștii uniți ca niciodată!

în pregătire

* încapi Cangurul. Concursul european de 
matematică aplicata Cangurul debutează 
mâine, el constând intr-un test grilă ȘP pro
bleme grupate pe clase. Concursul fși pro
pune să verifice și să dezvolte cunoștinței 
generale de matematică, creativitatea, 
gândirea aplicativă, capacitatea de a selecta 
și de a lua decizii. (R.I.) •

pe cei patru. Doi dintre 
aceștia sunt minori, Marius 
M., de 16 ani, elev și Daniel 
R., de 17 ani.

împreună cu Silviu Moldo
van, In vârstă de 24 ani și 
Onuț Asmarandei, In vârstă 
de 18 ani vor fi prezentați 
instanței, cu propunere de 
arestare preventivă.

Mai mult de o săptămână i- 
a trebuit păgubitului să

Dsus QJJ - Li 15 
martie, se serbează 
.Ziua mondiali a 
drepturilor consuma
torilor*, eveniment 
dedicat manifestării 
solidarității in cadrul 
mițcârif consuma- 
toriste internațio
nale. .la nfeataLiu-,.,

Deva (L.L.) - D.A.D.R. 
Hunedoara solicită cola- 

‘borarea tuturor dis- 
tribuitorilor de produse 
petroliere, autorizați, 
privind acordarea sub
venției pentru motorina 
folosită la lucrările agri- 

l cole. Trebuie stabilit 
nivelul sprijinului acor
dat agricultorilor și 
aprobate normale meto
dologice pentru achizi
ționarea de motorină. 
ToU.diatribuițoriiinte- 
reBați se pot adresa

Deva (D.I.) - Prefectul 
Cristian Vladu a interve-nit 
zilele trecute pe lângă 

reprezenta- > 
Executi- 

'HH vului, pen- 
TaV a fi ela-

H borată o ho- 
INlH târâre de

Cristian Vladu guvern cu 
privire la 

soarta drumului de la 
Mihăileni, situat in apro
pierea viitorului baraj. Ast- » W "sT 11 ri . "A ll«

Autostrăzi și Drumuri i 
Naționale, iar lucrările 
efective se așteaptă să în- W 
ceapă in perioada imediat | 
următoare. „Am purtat dis-1 
cuții atât la iristeru 
Transporturilor, Construe” 
țiilor și Turismului, cât și/ 
cu reprezentanți ai Minis-j 
torului Mediului și fxp^W 
podăririi Apelor, pentru ca^ 
acea porțiune de drum să1 
fie în sfârșit finalizată.1/ 
Primul' pag a fost făcut, 

fel, respectiva porțiune mfiind- HocHte deja -73-de mi-. 
fi preluată, după ședHp te liarde de lei pentru exe- 
guvern de mâine, de către -.cutarea primelor faze ale 
Compania Națională de lucrării”, a declarat Vladu.

Protestatari Cartel Aifa.

Vijelie, cântată de Lacrima 
Minișca, președinte CNSLR 
Frăția, și Fanfara din Ghelar 
cu marșuri funebre. Cei mai 
tăioși in lozinci au fost sindi
caliștii Paroserv Petroșani.

• ;l

Alba-Iulia (T.S.) - Ieri, / 
judecătorul «Curții detf, 
Apel Alba-Iulia, a decis * 
ca procesul intentat 
grupului infracțional, J 
condus de Spumă și 
Bibanu, să fie strămutat 
la Pitești. Potrivit procu- ’ 
rorului general adjunct 
Augustin Lazăr, aceasta 
a fost ultima înfățișare a 
grupului în fața jude
cătorilor de la Curtea de 
Apel Alba-Iulia. Urmă
toarea înfățișare va aveâg 
toc la Judecătoria Pitești, 1 
pe data de 30 martie.

unde au condus adunare» . 
Jdircea Moloț n-a aprobat «a 
putem vorbi de la balconul 
Prefecturii. la reamintesc că 
Prefectura este a tuturor, nu 
este proprietatea lui privată!”, 
a declarat Adolf Mureșan, li
derul sindicatului Federației 
„Univers” din electricitate.

ManifeBtanții au protestat 
împotriva modificărilor celor 
77 de articole a Codului 
Muncii. Lozinci de genul „Jos 
Guvernul!”, „Jos Barbu!”, 
„Vrem să trăim bine! Unde?” 
au fost scandate minute in 
șir. Din „recuzita” protes
tatarilor n-eu lipsit drujbele, 
melodia „Supărat sunt 
Doamne, supărat” a lui Vali
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>‘ raJoey și călătoria. ' 
! 835 Mnița Sua (comedie,

SUA 1991) 
10:15 Vata* It Arizona 
0 (cometa, SUA 2003) 

1250 Romm H John
13 Lennen (damă, SUA 

2000). Cu: Philp 
McQuillan, Hair Brown 

1330 Mki fftacole (dramă,
13 SUA 2000). Cu: 

Jonathan Pryce 
15:10 Bltoți duri (comedie,
0 SUA 1986). Cu: Kirk 

Douglas, Burt Lancaster, 
Charite Dumb* Alexis 
Smith, EH Wtaach. 
Regia: Jeff Kanew 

1655 Bflirtul cu pkul
Q lung (dramă, SUA 

2004). Cu: Kevin 
Sorin, Chris Eigeman, 
Louisa Fletche 

1830 ttaiiareo fafatol

13 Saoveta (comedie, JA 
DOE ). i Jar 

. 20)00 SKMta de te Cott 
•2 0& kMr ’(thriller, 

SUA »3).
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Sport 1120 Super Spania 1250 4 
ȘtMeTVSport12d)5Boxpte- 
festonost 1450 Șttfle TV Sport
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TELE 7 DEVA

09.00-11.00 Reluare. unita 
unitor de marți 

20») Știrile TELE 7 Deva 
20.10 Suntem aid pentru 

tine (pârtii I) 
214)5 Suntem aid pentru 

ilhc (partea a Iha) 
2150 Știrile TELE 7 Deva (r)

HALLMARK
- ,42.15 Mleterelo părintelui ' 

Dowling 
13D0 Fiicele lui McLeod 

M4D0 Ford-omul șl mașina 
Iul (dramă, Canada, 
1987) 

r1545 Conspirația tăcerii 
’s - ttnn SUA 996)’ 
‘ 1730 Indfenta (dramă, SUA 

___ _ Î 1990 
FpRfflhrf 9 - - IMS Copacul fermecat

Crâdundtota.
ftOO UMmul act (drat*,
13 SUA 2002).

1*20 Unto (tatter, Marea 
Britanic, 2000).

TV SPORT

(dramă w >999). 
,214» fiicele lui McLeod . 
2250 Lege șl ordine: te 

. criminale.
» 2350 Jordan
t

L

13j00 VMM de mituri 
ș 1450 Ingtaie b superlativ,

*!*?***“* . (

‘ 17U0 Câmpuri de bătălie, ' 
t Arnhem- ’«tea 2 
î 1*00 Aventuri ia pescuit ui
> Rex Hunt, New South 
' Wales - MerM
> 1830 Pasionat de pescuit la

pescuit de crap wțian 
; 19j00 Competiția mașinăriilor

IW

J 20» Performanțe la superia-
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miercuri, 18 martie 2005 cuvâo

Georgeta Barabaș, director APM Hunedoara.

Viciile vor

it de băncile din Deva în 15 martie 2005
franc elvețianliră sterlină

Banca Transtlv.
Raiffeisen Bank

Rră sterlină
51.601

franc elvețian
23.218

ților, sunt estimate scumpiri 
de cca. 2.000 lei/ litru.

■ Costurile integrării în 
UE se ridică la 12,9 
mid. euro în ceea ce 
privește calitatea apei.

■ Alcoolul, țigările, dar 
și carburanții se vor 
scumpi ca urmare a 
majorării accizelor.

cu 66 euroftonă 
B cu 21,5

_. .... de
vinificație. „Spațiul este 
mic, are ăbar 9 mp și 
este situat 4a parterul

Deva - Conform angaja
mentelor asumate în cadrul 
negocierilor cu UE la capi
tolul Impozitare, România tre
buie să crească accizele, la 1 
aprilie, la toate aceste pro
duse. în cazul carburanților 
accizele se vor majora cu 66 
de euro/tonă pentru benzina 
cu plumb și cu 21,5 euro pen
tru cea fără plumb și cu 26 de 
euro/tonă pentru motorina 
utilizată drept carburant 
auto. în privința carburan-.

cărei preț este in momentul 
de față 50.000 lei, va ajunge la 
65.000 lei. La produsele din 
tutun, majorarea va fi de de 
la 5,73 euro plus 31%, la 
aproximativ 9 euro plus 30% 
Z1000 de țigarete. Potrivit 
reprezentanților companiilor 
multinaționale din România, 
un pachet de țigări se va 
scumpi, în medie, cu 4.000- 
5.000 de lei. Majorarea nu va 
fi făcută brusc, ci în etape.

Curentul va fi 
mai scump

București (I.J.) - De 
azi, până în 18 martie, 
OMFM organizează pre- 
selecție pentru locuri de 
muncă în Germania. 
Sunt căutate persoane 
pentru meseriile de: os
pătari, bucătari, reeep- 
ționeri, economiști și 
ospătari-bucătari.

Deva (C.P.) - Prețul 
energiei electrice va fi 
majorat, cel mai probabil 
cu 2,5%, de la 1 aprilie, 
însă nu este exclus ca 
scumpirea să fie chiar 
mai mare, între 2,5 și 
5%, din cauza introdu
cerii accizelor. Nivelul 
exact al scumpirii va fi 
anunțat în perioada ime
diat următoare. De la 1 
aprilie vor fi introduse 
accize la electricitate de 
0,26 euro/MWh pentru 
consumatorii casnici și 
de 0,12 euro/MWh, pen
tru cei industriali și la 
gazul petrolier lichefiat, 
posibil de 13 euro/tonă.

tivelor societățile vinovate 
vor fi ÎMfaise. “Spre exemplu, 
SC AVÎS Șoimuș, care se 
ocupă cu creșterea animalelor 
și care descarcă direct in ape 
deșeuri organice in râul 
Mureș. Este o societate care 
nu și-a evaluat costurile de

Alcoolul mâi scump cu 
25 la sută

Cea mai mare creștere de 
accize va fi Înregistrată la 
băuturile alcoolice, cu 130 de 
euro/hectolitru. în aceste 
condiții, la băuturile alcoo
lice, prețurile vor crește cu 
aproximativ 25%. O sticlă de 
jumătate de litru de vodcă, al

. ■■ 4 * .
Carol Sckater -,lf 
(Foto: Ina Jurcone)

Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 16 martie 2005
Valută
BNR

Star Exch<» i^j_____

HertUn Exchange

mediu și care, dacă nu se con
formează cerințelor, la 
începutul anului 2007 va fi 
închisă. Vizate mai sunt 
siderurgia, mineritul dis
tribuitorii de apă potabilă 
cum ar fi Gasial, Siderurgi
ca, EM Brad, Umirom 
Petroșani, Acvacalor Brad, 
Apaserv Deva, Rail Hune- i 
doara etc.”, mai adaugă

Chioșc cu vin
Petroșani (I.J.) - Piața 

agroalimentară Petro
șani va găzdui un chioșc 
destinat exclusiv comer- 
ciaJBțtefl

Preț Varteț» 
închidere (tei/acțX%)

bri 12700 -6,62-.'
> -3stt2

tamărul da șomeri înregistrați la f h. t 
i'ri februarie cota municipiul Orăștia

- diclor-etan, tricloretilenă, 
pentru 21 de unități industri
ale, cadmiu și mercur pentru 
27 de unități și lindan pntrp 
trei unități. Perioada de 
tranziție impusă este 31 
decembrie 2009 pentru aces
tea, iar cele care aparțin lis
tei II, nu mai puțin de cinci 

la stabilirea lor", n» 
cSeaiă Georgeta Barabaș, 
director APM Hunedoara.

Cine suportă coctaile?
Costurile ta gr (Tivesc 

administrațiile putsBfee locale 
șfc agenții economici și per- 

eu peste soanele fizice proprietare. în.

• Materiale de construcții mai scumpe. 
Prețurile materialelor de construcții ar putea 
crește, din această primăvară, în medie, cu 
10%, din cauza majorării tarifelor la energia 
electrică și gaze. Producătorii susțin că pre
țurile nu se vor modifica semnificativ, lâ . 
cărămizi și BEA existând încă stocuri. (C.P.)

fel
• Scumpire în iulie. O nouă majorare a
prețului gazelor naturale va avea loc în luna 
iulie, cu o valoare estimată Intra 5 și 6%. ’
Această scumpire este urmarea creșterii 
trimestriale a prețului reglementat pentru 
gazele din producția internă, (C.P.)

j .»u.3o0 _ ' i .V’..' . ■.___ .. _ -H- 150
35 6<X) 36 600 _ 2t 56= ■ .' 7 430_________ 2/ ?■■ ■ 2—4-'; 139 152
35.680 2u 13U 2>, <,/1 2/181_________ 8 .! Hbo 22 9-15 23390 144 149
35.500 36.300 26 400 27.300 50.800 52.100 22.820 23.480 137 ,154

IMot'de' eâsde de schirrtfa valutăr dtn Op**... ..... _....

aceasta este de 12 ani, “UE 
condiționează eliminarea 
poluării cu substanțe pericu
loase cum ar fi hexaclorben- 
zen, hexaclorbutadienă, 1, 2



comunitară

Jandarmii hunedoreni la școliTrnuiu Stima

ministru

fierar betonistDORASAN SRL

finisor terajamente

A.1ANGU ,3A fizician

IMPEX GEORGIANA RYV SRL HUNEDOARA ȘIRETULUI, 6 gestionar depozit

PERACOM GENERAL MUREȘULUI

TÂRGU MUREȘ A.IANCU, 3A inginer automatist

09,00-12,00

12.00-14-00

școli. în această perioadă au 
fost legitimate peste 10.000 de 
persoane. 2509 persoane au 
fost avertizate, iar 906 sanc
ționate contravențional. Va
loarea totali a amenzilor apli
cate a fost de 1,9 miliarde lei. 
De asemenea, au fost aplanate 
36 de conflicte.

Deva (V.N.) - Dintrun docu
ment al Inspectoratului de 
Jandarmi Județean reiese fap
tul că in perioada cât au asi
gurat ordinea publică în zona 
instituțiilor de Învățământ 
preuniversitar (1.08.2003 - 
13.03.2005), jar armii au acțio
nat în 17 localități, la 87 de

HOREA , 87

București (V.N.) - Ieri, în fața Curții de 
Apel București avocații părților din dosarul 
în care Miron Cozma cere cinci milioane de 
euro daune morale statului român, pentru 
reîncarcerare ilegală, au susținut punctul 
de vedere al clfențiior lor. Avocatul lui Adri
an Năstase și al lui Ion Iliescu a susținut 
că actele emise de președintele statului nu 
pot fi atacate în contencios administrativ.

Antonie Iorgovan a spus că, în baza pre
rogativelor constituționale, fostul președinte 
Ion Hiescu a ținut cont de opinia publică 
atunci când a revocat decretul de grațiere 
al Iui Miron Cozma. La rândul său. con
silierul prezidențial Renate Weber a ridi
cat excepția lipsei calității Administrației 
Prezidențiale în acest proces.

Avocatul lui Miron Cozma a spus că 
acțiunea clientului său este o chestiune de 
moralitate și nu vizează neapărat daunele. 
Avocatul a susținut că acțiunea vizează 
ideea că un președinte nu poate emite un 
act pe care „să-l rupă tot” în aceeași zi, ceea 
ce pune în pericol libertatea unei persoane.

09,00-12.00
dpMuftevfc v
■12*

SS3HL-___

CoSsarș? Tomița Anucuța, adjunctul șefului IPJ

 12.00-14.00

SG HIDROCONSTRUCJIA SA

Deva (D.I.) - CL Deva a 
adoptat un proiect de ho
tărâre prin care a fost adop
tat un nou studiu de fezabili
tate în vederea modernizării 
Străzii Plevnei. Practic a fost 
revocată o altă hotărâre cu 
privire la același obiectiv, 
întocmirea unui nou studiu 
de fezabilitate este necesară 
deoarece, în ultimii doi ani, 
prețurile au avut o asemenea 
creștere încât fac imposibilă 
asigurarea lucrării fără o rec
tificare a valorii devizului 
general inițial.

Nou studiu de 
fezabilitate

TÂRGU MUREȘ

• „GenecaT în arest. Un urmărit general 
din Orăștie, care, conform mandatelor, are 
de executat 2,3 ani închisoare pentru 
mărturie mincinoasă și 10 ani pentru tenta
tivă de furt a ajuns în arestul poliției. Este 
vorba de Mihai Boboș, de 23 de ani. (V.NJ

• Accident. Pe DN 7, ’r» afara localității 
Burjuc, un autocar cu 36 de pasageri la bord 
a ieșit în afara carosabilului cu toate că a 
circulat regulamentar. cSMl Autoturismul 
condus de Lis P>, 24 de ani, din Lupeni nu a 
acordat prioritate, iar pentru a evita 
impactul... Nu sțau îmagistirat victime. (V.N.)

• Alcool. Eugen l„ 39 de ani, din Petroșani, 
a fost depistat de lucrători, ai Poliției Rutiere 
din localitate conducând un autoturism pe 
raza municipiului având o îmbibație alcoolică 
de 1,10 la mie. (V.N.)

gestionar depozit

DEtt AAMWț,

ORĂȘTIE
.« îs®

D>
ouă legi organice propuse de cabine

tul Tăriceanu nu au reușit Să treacă prin 
Parlament. Motivul: senatorii Alianței D.A. 
chiulesc din greu de ia noul serviciu. Astfel 
că, nu există destule «o. țM&ehtru a 
înfrânge Opoziția tătucului Iliescu și a 
onorificului Vadim. Cirimea e că pe noi 
contribuabilii, fiecare Zi de nemuncă a 
senatorilor și deputațiior, ne costă aproxi
mativ trei miliarde de lei. Totuși, eu zic să 
privim partea plină a paharului. Gândiți-vă 
sât de mult ne-ar arde la buzunare o zi de 
muncă ă aleșilor noștri.

§i totuși, ceva activitate este. Spre 

exemplu> ieri, doi deputați PSD au propus 
modificarea termenului de „cioată", folosit 
într-o <șer a Pădurilor, prin cuvântul ,

> - -- »■»-— ■ - X70111)3 0fIIȘJHSt-jjț-, •
deputați, eprezirită termenul corect perftru 
resturile rămase în urma defrișărilor. Cine 
Știe, gândindu-ne la defrișările ilegale 
făcute în ultimii patru ani, poate că legea 
asta are tâlcul ei. Nu mai poți să acuzi fos
ta guvernare pentri pVui e de cioturi. 
Pentru că acum;-se numesc cioate și 
aparțin, bineînțeles, guvernării Tăriceanu.

TIMISOARA
** 0256 302589

Psorenuss
I \ u,il M. w Al M l-vr. •■?.» t/.i»

•//*/•?/ « nu*» » f



Steaua apara

românilor

C1WAN MftRINUț

■ Spaniolii recunosc

ClFlIAH MâltlNOț

r; v carojafeB»

Victoria Nădlac - Telecom Arad

disprețuitori față de 
condițiile din România

UEFA. Dincolo de ambițiile și 
visele suporterilor și 'oficia
lilor, în teren se vor duela ju-

; poatefi 
final.

înaintea plecării spre Ro
mânia, cei de la Villarreal au 
apelat la balneoterapie. Fot* 
baliștii Villarealului au bene
ficiat de hidroterapie șl ma-

it un tot 
au fost

Vulcan - FrontieraCurtici

Două dintre cele cinci echipe hunedorene din această serie a Diviziei C sunt protagoniste ale luptei pentru 
promovarea în eșalonul secund ai oi ilului rromănesc.

Metalul Aiud - stă

Inter Blaj - Metalul Aiud______
Sparta Mediaș - Telecom Arad 
Inter Petrila - Victoria Nădlac

Bocurești - Steaua și Vil
lareal se Întâlnesc, azi, la 
București, de la ora 20.00, în 
direct la TVR1, în prima man
șă a optimilor de finală ale 
Cupei UEFA, In cel mai aștep
tat meci al sezonului. Parti
da eare era oricum prin natu
ra competiției de o rivalitate 
extremă are un bonus la capi
tolul „presiune”, prin prisma 
amânării din cauza zăpezii și 
a evenimentelor în care au 
fost implicați românii și spa
niolii în ultima perioadă. Ast
fel, patronii! Stelei, Gigi Be- 
cali, nu mai vrea doar victo-

Metalul Aiud - Victoria Nădlac 
Telecom Arad - stă.

< Bucwșfti - Performanța 
Stelei de a elimina Valencia e 
singurul motiv de îngrtinrare 
^echiftei spaniole.] truest,

saje, în încercarea de a se re
laxa înainte de „călătoria în 
infernul de la București”. „Es
te o metodă diferită de recu
perare, dar « eficiente după 
tensiunea acumulată în tim 
pul meciurilor”, a afirmat me
dicul spaniol, Juan Albors.

■ Duelul fotbalistic 
Steaua - Villareal e 
amplificat ae „șicane" 
cu caracter naționalist

NI portarului Hamutovski 
[vă m stabilirea rezultatului

■ ■■ -

conte RigUelme M Bbdri/ 
guez, suspendați, precum și 
pe Forlan, cane nu are drept 
de joc în cupele europene, 
deoarece a evoluat, în acest 
sezon, pentru Manchester în 
Liga Campionilor.

Metalul Aiud - Minerul Lupeni 
Telecom Arad - Aurul Brad 
Victoria Nădlac - CS Deva fl

Victoria Nădlac - stă.

Etapa 24, vineri, 27 mal
Aurul Brad - Frontiera Curtici

Zenga crede că pregătirea 
psihologică și încrederea pot 
fi decisive în privința califi
cării. De aceea pe tabla de 
pregătire tactică din vestiarul 
Stelei tehnicianul italian a 
scris mai multe lozinci mobi-,

ria și calificarea, ci și răz
bunarea românilor umiliți în 
urmă cu câteva zile la granița 
spaniolă. De partea cealaltă, 
Villareal, revelația campiona
tului iberic, urmărește revan
șa pentru eliminarea Valen- 
ciei și aplicarea unei corecții 
acestei echipe din „estul săl
batic" care a avut tupeul să 
elimine deținătoarea Cupei

.................................. . ............

Veți învinge •'HHHI
Villarealul, 
pentru că voi ‘
sunteți o echipă _ mMMMm 
fantastică

• Trtnmrc la sorți. Reprezentanții primelor 
șase echipe în ierarhia Diviziei-A 4a futsal vor 
participa, azi, la sediul FRE, la
sorți a play-off-ului, competiție care va 
demara duminică, 27 martie. F^ClP '^va 
care a ocupat locul secund în urma cam
pioanei FC Bodu va 1 reprezentată de 
vicepreședintele clubului, Paul GrecttUCfj^U

• Amical cu CSM Stoiu. Echipa, ctehandbsi 
feminin Cetate Deva va susține, ari, de te 
ora 16.00, la Sală SpeMOrt-.flTn -.DiwC'whs 
meci amical de verificate jW cpmpaâ Mi--; 
vizionarei A, CSM Sibiu. Adversary foi 
antrenate de Marcel Șerban ocupă or 
loc în clasament și este de câteva săptă-mâni 
formație satelit a clubului devean. (CiM.)-
• Cristina lonescu la finală. Arbitra hune-
doreană Cristina lonescu va oficia, în această 
seară partida dintre Germania și SUA, care.- 
dispută finala turneului international de fot
bal feminin dotat cu „Cupa Algarve", care se 
desfășoară în Portugalia și la care au partici
pat 12 echipe naționale. (CM.) '

U. Sopo Sibiu - Telecom Arad 
Frontiera Curtici - Victoria Nădlac

TelecomArad - Frontiera Curtici 
Victoria Nădlac - Minerul Lupenî 
Inter Petrila - Aurul Brad

Frontiera Curtici - Metalul Aiud 
Minerul Lupeni - Telecom Arad 
Aurul Brad-VictoTiaNăcilac

k ----------------1Fata «Qiwemmeni oficial ih.:.- • -
lTV «al nu a efectuat nici 

țUtt. antrenament în Ghencea 
bVifonsemn-xte protest față de 
■rteptâl eă înaintea meciului 
“ amânat săptămâna trecute 

antrenamentul oficial s-a 
derulat pe terenul 6 și nu pe 
terenul pe care urma să se 
dispute partida. Arătând Îs 

. rându-i dispreț, antrenorul 
, Manuel Pellegrini, nu a avui 

programate nici o conferință 
de presă îiiainte de joc.

calificare ui disprețuitori față 
«e ®ândițiife cin România. 
„Este o lupte decisivă, dar o 
vom trata ca pe toate celelal
te. Va fi un duel greu cu Stea
ua, deoarece este un rival 
puternic, care, să nu uităm, 
a eliminat Valencia. Nu cred

Minerul Lupeni - Inter Petrila 
Aurul Brad - Sparta Mediaș 

CS Deva II - Inter Blaj_______
CS Vulcan - stă.

Victoria Nădlac - U. Sopo Sibiu 
Inter Petrila - Frontiera Curtici

Adrian Cristea (albastru), autor a două goluri în partida cu Valen
cia, reprezintă principala amenințare și pentru Villareal.

cătorii și iscusința tactică a c lizatoare pentru jucătorii, 
antrenorilor. Steaua ase ca 
atu sprinjinul fantastic al pu
blicului Și dorința extremă de 
afirmare, în vreme ce Villa- 
real va miza pe experiența și 
te •uicitatea jucătorilor săi 
extrem dp bine cotați.
Tactici psihologice f

„Bunem în teren tot ce avem 
în inimă, în suflet și în pi
cioare” sau „ajutăm, alergăm, 
luptăm,”, îndeamnă italianul. 
Dincolo de aceste solicitări la 
dăruire și unitate, Zenga li 
pregătește pe jucători pentru 
momentele grele, scriind „da
că nu dăm gol repede nu s-a 
întâmplat nimic”. în plus, ita
lianul încearcă să le dea în
credere jucătorilor în forțele 
proprii lăudându-i și urândU- 
le succes: „vă doresc succes 
pentru că sunteți o echipă 
fantastică”.

Inter Blaj - Frontiera Curtici 
Sparta Mediaș - U. Sopo Sil

CS Deva 11 - U. Sopo Sibiu Inter Petrila - Soda Ocna Mkwș x

Inter Blaj - Soda Ocna Mureș VidbrtpNâdbc '? CS VtOcan
Sparta Mediaș - CS Vulcan Telecom Arad - Metalul iibd
Inter Petrila - Metalul Aiud Aurul Brad - stă
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SC MCM SANITFARMVET SRL DEVA
prin deposHul ANIMIX

"•Nutrețuri combinate;

Deva, str. HOREA, «r. 22

tcîîziiS KBin>

pot ste liniștiți 
și toate tipuri l<

Otilia 
premiul I.

■ Toate premiile con 
cursului de ieșene ,A 
nus 2004" au revenit 
Liceului „S.Toduță".

Le-a sugerat chiar să personi
fice planetele și Otilia, deți
nătoarea premiului I, le-a re
dat asemeni unor păsări deo
sebit de, interesante. Dealtfel, 
cea mai bună dovadă că lu
crările elevilor deveni au fost

Andrei Cernătoik. 
premiul III.

• Pesaav aate de«rai. Agenții
au depus anul trecut la D.G.F.P. pote-wSH 
de cereri de rambursare a taxei pe vatatrei 
aoâu it £sma soiicrtartâl se ridic a jtffoK 
mativ1041 de miliarde de lei. (C.P.)■'

• Statistic*. Potrivit matelor furnizate de 
Camera de Comerț și Industrie a județului 
Hunedoara valoarea investițiilor străine la 
sfârșitul anului 2004 a depășit 170 de mili
arde de lei. Comoarativ cu 2003, valoarea 
Investițiilor a fost ma .nare cu aproximativ 
30 la sută. (T.S.)

Unic dbtrMter al VIPROMIN 2000 SALONTA4
•^emlmriși suplimente complete.

Infecțiile urinare se pot H 
preveni

Deva (V.R.) - Despre infecțiile urinare am 
vorbit cu dr. Crina Dobre, medic de fami
lie. Infecțiile urinare se localizează pe căile 
■ urinare inferioare - clătitele, 

sau superioare - pielonefri
tele. Sunt favorizate de: staza 
urinară din cauze obstructi
ve (calculi); tulburări dina
mice; mânem urologice ta- 

Crina Dobre strumentale (cu sonde); tul
burări metabolice - diabet 

zaharat; abuz de medicamente (opiacee, cor- 
ticosteroizi, imunodepresive); nevropat!! 
preexistente. Manifestările clinice ale in- 
fecțUlor urinare: febră, frisoane (cu sau fir* 
transpirații), urinări frecvente, dureroase, 
reduse cantitativ; uneori durerea iradiază 
de la nivelul vezicii urinare spre lojele 
renale. Se poate preveni ItabfltafarinaMlIIKi 
evitarea frigului umed; Igienătețfltaț ]|id- 
tarea manevrelor urologice; combate®» con- 
stipațlei cronice; tratamentul bacteriuriei 
asimptomatice la femeile gravide; tratarea 
bolilor favorizante (diabet zaharat, hiperten
siune arterială, hiperuricemie).
mwswhs Mo**-’ Dacă aveți Întrebări pe 

teme medicale, ne mMbftfoo* 
tacta la numind de telefon 2p*7$<p*®ta» 
Viorica Roman), la adresa redacției: Str. 22 
Decembrie, nr. STA, parter.

cele mai ireușite este faptul * 
toate premiile au, venit la IM 
va, doar o mențiune rămff 
nând altui participant Liceal 
a primit și dreptul de a se 
scrie despre el In publicații 
organizatoare a concursului:'
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• Ziua Pădurii. în fiecare an, în perioada 
15 martie -15 aprilie, se sărbătorește Ziua 
Pădurii. Romsilva Hunedoara realizează cu 
această ocazie ample acțiuni de conștienti
zare a populației despre importanța pădurii 
în ecosistem. (IJ.)

va impozita

Săptămâna Francofoniei
Deva (FU.) - Săptămâna Francofoniei de

butează la Deva, cu puțin timp Înainte de 
sărbătorirea centenarului Jules Verne, cu 
acțiunile organizate de Centrul Cultural 
Francez din Timișoara cu Colegiul Național 
„Decebal”. Liceenii deveni au participat la 
două ateliere, coordonate de CCF: un atelier 
de scurtmetraje și un altul cu jocuri de soci
etate. Acest gen de activități propuse licee
nilor au devenit deja tradiționale, iar prin 
intermediul lor elevii sunt informați despre 
acțiunile derulate de CCF Timișoara.

■ Se va plăti impozit 
pe dobânzi, venituri din 
capital, precum și pe 
tranzacțiile imobiliare.
Cu» PAs____________________
clarajMSflnforTHmedla.ro .

Deva • Prima zi a lunii 
aprilie va Înregistra un re
cord în ceea ce privește nu
mărul de scumpiri la produse 
și servicii, precum și de majo
rare a unor impozite. Acestea 
din urmă sunt incluse în noul 
cod fiscal la ale cărui modifi
cări s-a lucrat de la ultima În
tâlnire cu reprezentanții FMI. 
La Începutul lunii martie, Gu
vernul a amânat discutarea 
noilor prevederi pe care in
tenționează să le introducă în

Codul Fiscal, pe motiv ca ac
tul normativ trebuie aprobat 
după Încheierea memorandu
mului suplimentar cu FMI. 
Având în vedere că partea ro
mână a decis prelungirea dis
cuțiilor cu FMI, pentru un in
terval de 1 - 3 luni, modifi
cările la Codul Fiscal vor fi 
decise Înainte de semnarea 
Înțelegerii suplimentare cu 
instituția internațională.
Codul se discută mâine

Modificarea Codului fiscal 
va figura pe ordinea de zi- a 
ședinței de Guvern de joi. 
Conform acestor modificări, 
de la 1 aprilie, impozitul pe 
dobânzi și cel pe câștigurile 
de capital va crește de la 1% 
la 10%. De asemenea, va fi 
majorat impozitul pe veni-

tarile din dobânziale nerezi- 
denților, de la 5% la 10%. în 
plus, tranzacțiile imobiliare 
efectuate de persoanele fizice 
vor fi impozitate, de la 1 
aprilie, cu o cota de 10%, iar 
impozitul aplicat la tranzac
țiile efectuate de persoanele 
juridice va crește de la 10% 
și 16%. Cel mai probabil, de 
la 1 aprilie, va mai fi intro
dusă TVA de 18% la abona
mentele TV prin cablu.

Din aprilie avem impozit pe 
tranzacțiile imobiliare.

- InwoiW pe dobfiml și eistiqurilâ de capital _______ ■'

Impozit pe tranzacțiile Imobiliare făcute de persoanele fizice- 1 nX>
- impogfeul pe tranzacție ImoWIzrfe fileute depereoaneteiuridlEe VSb
~impcKfail pe wnavrile Clin dobSmi ate nerezidențtlor 9&K u
- Introducerea TVS Ia cablul n ' . 1 19%

. . . . .................. r...................................... ~....  . - . *

Felicitări (67)

• luminată și presărată cu fiori sâ-ți fie viata 
totdeauna,sănătate, fericire șl împlinirea tutu
ror dorințelor îl dorim finului nostru Gabriel Bde. 
tu ocazia zilei de naștere. Emlllan, Georgeta șl 
Roxana.

Vanei ap. 2 camere (03)
I aș «i—iit 2 camere, bl 32, etl, sca multi
ple Imbun&t&țiri, 590 mil. negociabil, teL 
B72&761587, ntTsunt agent

• apartament 2 camere, decomandat etl 41 
mp, Dacia, preț 880 mii. lei, negociabil, tel. 
0254/224182,0723/489284.
b apartament 2 camere, cot ndtn, 
faianță. termopan, ușă metalică, preț 950 mii, 
pu sunt agent fi 1721/5825
» apartamit 2 camere, decomandat zonă cen
trală, contorizat, etaj 7/9, preț 900 mii. lei, tel. 
229248,0722/772477.
p apartament 2 camere, In circuit etaj 3. Al fiu- 
tiL multiple îmbunătățiri, preț negociac-ll, fără 
agenții imobiliare. Tel. 220575.
a anartamant2camere, semidecomandat con
torizat zona Gojdu, preț 930 mii negociabil, 
țel. 074Q/21078D.
♦ apartmnrt 2 camere, semidecomandat re
novat recent contorizat gresie, faianță, Aleea 
Păcii, Deva, nu sunt agent preț950 mii Tel. 
1744/103035.

apartamant2camere, semidecomandat zona’ ■ 
Bipăratul Trai*, etaj 1930 mii, 0745/253413, 
218234. . > .*) af;.
» apartament 2 camere, str. Eminescu, bloc C80, 
decomandat contorizat 2 focuri, mici modif
icări, preț un miliard, tel. 220028,0724/191009. 

p apartament 3 camere, decomandate, zona 
Udo, etaj 7/8, parchet faianță, 3 balcoane, preț 
ÎL0D0 euro, tel. 227610, 0741/154394, exclus 
Intermediari.
• urgent apartament 2 camere, decomandat 
Deva, zonă bună, etaj 1, ST 60 mp, contorizat 
preț 940 mii. tel. 0726/710903.
* riifant apartament 2 camere, fără 
îmbunătățiri, zona Dacia, exclus intermediari. 
Rog seriozitate, preț 510 mil. lei, tel. 0745/084616,

- • mtamunt 3 camere, decomandat C.T, gre- 
sfejaian^ zona Dada, preț 750 mii. Tel.

• omeMapeilniMăScamere, Bălcescu, ame
najat centrală Hr * 750 mil, negociabil, tel. 
owsm.
• wpta apmâamvntScamere, ultracentral, Bd. 
1 Decembriei ®mp, 2 băl, balcon, gresie, par
chet repartitoare, preț l#mld, tel. 0742/01941&
• vând apartament 3 camere, In Slmeria, cen
tru, decomandat blec acoperit Interfon, ST 80 
mp, 2 băl, bafetaJM, centrală, complet con- 
tonzat preț 960 mlUei, tei. 0725/737953. Nu sunt 
agent Imobiliar.

• mă 3 camere, anexe, curte, grădină - 
2000 mp ■ posibilitate racordare la gaz, în 
comuna Solmuș, Str. Boholtulul. Preț infor
mativ 1.250.000.000 lei. Relații la tel. 
0723/831756,

• teren Intravâon Dobra, 4900 mp, fundație 
14x14 mp, proiect, platnl șl materiale de con
strucții. TeL 0254/293253, preț 500 mii negocia-

■ teren Intonăm pentru construcție casă în 
Solmuș, la șosea, Fs 12 mfadlltăți gaz, curent 
Tel. 24269,0746/029058

Vând p ■ c-i.«pre (07)

: • apartament Monere, decomandat, 2 băi, 
centrală termică, parchet ST 96 mp, Deva, zona 
Lldo, 1,7 mid, negociabil, tel. 0726/710903.
• apartamente camere, decomandat ST 100 
mp, CT, 2 băi, 2 balcoane, hnounătățiri, zona 
Udo, preț 46.000 euro, tel. 0740-210780.
• apartament 4 camere, semidecomandate. 
zona pieței, etaj 4. bloc acoperit, centrală, ocu- 
pabi rieteat, tel. 233< ,0723/712388.
• unpaă aaartamMt 4 camere, decomandate, 
2 bat 2 butoane hchise, etaj intermediar, cu 
CT, gresie, tartă, preț 1250 mii. negociabil, tel. 
0723/686162.0742/230817.

Vanei Gist, vile (13)

•casă kt Deva sau schimb cu apartament 2-3 
camere, etaj 1, zonă centrală. Tel. 0254/215795.
• vtand casă VWte Noi, 2 corpuri, 2000 mp, toate 
facilitățile, garaj, bed, anexe gospodărești, tel. 
234401,0727/389936.
• vând caaă, 4 camere decomandate, 2 băi, 
bucătărie; recent renovată, curte grădină 600 
mp, ultracentral, str. M.Eminescu, nr. 81. Infor
mații zilnic.
• vând casă, în Deva, Str. Grivițel. nr. 31, 2 
camere, bucătărie, cămară, hol, baia fcuă curți, 
n ■ -nă, ocupabilă imediat, preț 1 mia. fet. Tel. 
217217 236510

Vând case de vacanță (15)

Vane! ap. 3 camere (05)

apartament 3 camere, contorizat apă, gaz, 
Deva. T. Maiorescu, 1/ mid, negociabil, tel. 
«21036.
* apartament 3 camere, decomandat conto- 
rizat, 2 focuri, 2 balcoane, et 1, zona Enescu, 1/ 
(nW. lei, tel. 228615.

4 apartament 3 camere, decomandat, etaj 2, 
zona Progresul, 1,15 mid, 70 mp, 0745/253413, 
£18234, seara.
•apartament 3 camere, I. Maniu, balcon 
închis, suprafață 74 mp, 1,180 mid. negocia
bil, 0254/224182? 0723/499284, exclus inter
mediari.

• casă de vacanță, construcție 2002, D+P+E, 
stațiunea montană Straja, 7 camere decoman
date, 3 bău, 3 wc, sc 180 mp, toate utilitățile, 
pretabllă turism. Tel. 0723/320995.

Vând case la țară (17)

• casă ta Bariz, curte, grădină, poziție centrală, 
ideală pentru spatii comerdale sau producție, 
ST 1600 mp, 42.000 euro, tel. 0726/025051.
• casă modestă In Săntandrel, nr. 101, tel. 
217469,0724/106136.
• vând casă mare, gaz, anexe, curte, grădină, 
apă pomi, vie, telefon, teasc, cazan țuică, 
mobilier, în corn. Ciugud-Alba. tel. 221328.

• cmnpârtam arabil în zona Orăștie, Geoaglu, 
Aurel Vlalcu, suprafață minim 1 ha, tel. 
0723/546733,248801. .

Vând spații comerciale (25)

Imobile schimb (30)

• Mdateta contactata vinde în Ural Imobil nou 
format din 3 dormitoare, living, 2 băl, terasă, 
gra| dublu, birou curte. Tel. 262036, între orele

•*dMă șl grădină în Brănlșca, Str. Gării, 
nr. 10, tel. 213185.

Vând garsoniere (19)

* șancrita, decomandat, Deva, zonă ultra
centrală, etaj 1, termopane, balcon închis, par
chet, ST 40 mp, mobilată, preț 840 mii., tel 
0726/710903.
• gononhriloaștall imediat, ultramodernă, 
zona PoHdlnlca Dada, etaj 1, 0745/253413, 
218234, seara.
•amatamsMta ubiă, tata 3, zona Dada, 
preț ra m.., tei. oran/aioraD.
« mgmtainmtartta Slmeria, etaj Intermedi- 
âr, cu centrală termică; 550 mil. M, tel. 
0720/505771

Vând terenuri (21)
• tadtaă tatotam, comuna Berthelot, 87 ari, 
lângă primărie, 5 km de Hațeg, lângă șosea, 
asfalt, tel. 770687.

• vând 10 parcele teren a 500 mp, zona 
Căprioara. Relații tel. 211124.
• vând 12M mp teren Intravilan, grădină 20x60
mp, în Totești, Hațeg, lângă școală, 12jOOO mp. 
tel 212 3 732»?
• vând 1218 mp teren Intravilan, la șosea, la 3 
km de Hunedoara, apă, gaz, curent loc drept 
FS12 m, tel. 0723/005657.

• vând epnțta comercial în Simena, ml. 220848.
• vând spade comercial, ultracentral, ST 57 mp, 
In Orăștie. Tel. 0723/382799.
• cât in suprafață de 74 mp, Deva, ma
gazin Romârta, piață, etaj 1, tel. 0742/414020, 
229439.

• apartament 3 camere, decomandat, conto- 
rizat, 2 balcoane, 98 mp, etaj 1, zona Enăscu, 
cu : ta 2 camere, similar, plus diferență, 
tel. 228615.
• kHM apartament 4 camere, cu CT, gresie, 
taianță, multiple îmbunătățiri, cu casă în Slme
ria, pe centru- Ofer o mică diferență, tel.

0742/230817.

Vând alte imobile (27)
Auto românești (36)

• vând teren Intravilan Deva, 700 mp, 
panoramă, str. N. Tonitza, pentru construcție 
casă, utilități în apropiere, 400 mil. lei, tel. 
0720/348089,218399.
• vând tem Intravilan în Sântuhalm, ST 9400 
mp, la DN7, apă, gaz, preț 12 euro/mp, nego
ciabil, tel. 0742/01941&
• vând In Intravilan. 4600 mp, Intrare sat 2 
vacL 10 tone fân, o bucată abrict TeL 220339.
• vână tamlntravM.'iBNmp.leMreâ din 
Deva, preț 15 euro, neg. Tel 0743/011771
• vtaid tem ST 8200 mo. zona Săntuhdm. oret 
7 euro/mp, negociabil, teL 07^4ZU0i'8D.
• vând Hm ultracentral, pentru sediu firmă, 
tel. 0723/562744.

Cumpăr terenur* (221

• cumpăr taren pentru construcție casă, în 
Deva. tel. 0745/364948.

Adunarea Generala a Cooperativei 
de Consum Bretea Romană

e/ih OP. 03.2005 a aprobat ca o parte socială 
subscrisă și vărsată fie de 100.000 lei, în acest 
scop rugăm membrii cooperatori asociați înscriși la 

Cooperativa Bretea Română să consulte lista afișată, 
începând cu data de 14.03.2005 la sediul 

nou iti din Bretea Română și să ia act de 
completarea fondului social în termen de 30 de zile 

de la data afișării.
în cazul necompletării unei acțiuni minimul de 

100.000 lei se va pierde calitatea de membru 
cooperator asociat.

• vând garai, 20 mp, zona Bălcescu, 170 mii. 
negociabil, tel. 229426.

Imobile chirti (29)
• ca* panta închiriat garsonieră mobilată,
pe termen lung, Deva, ta. 0721/055313. ș
• âtetartB pani în Deva.bL9.se. 5, ap. 44, str. 
#. CaragiaJe, teL 213671

• vând Boita 1300, cu remorcă, tel. 246233
• vând Dada, AF1998 tel. 0722/361138.
• vând mteSear, românesc, în 3 pistoane, AF
2984,37 milioane, negociabil, șl lucemă, 2500 kg; 
4 tone, teL 648798;
• vdud âtactacu remorcă, înscris în circulație' 

tel. 0254/242665.

Auto străine (37)

iwmeofi^nE
ANGAJEAZĂ

GESTIONAR PRODUSE 
FIN (TE

2. ■ixperiecjd gestiune
3. abiliHfi organizatorice
4. domiciliul stabil în Orâștin

1. pachet salarial motivant
2. angajament pe termen lung

CV-urHe se pot trimite la fax 
nr. 241942 sau se pc aduce 
la secretariatul soclet&fii din 
Str. Plantelor, nr, 50.
Termen limita dn dewmro a 
CV-uri(or 23.03.2005.

Curtea de Apel Alba-lulla
organizează, în data de 05 aprilie 2005, ora 11.00,

la sediul Tribunalului Hunedoara, Str. 1 Decembrie, nr. 35

CONCURS
Pentru ocuparea postului de MUNCITOR I SPECIALIST în întreținere Instalații de încălzire, sanitare și elr-rta 

CONDfTll DE PARTICIPARE LA CONCURS
1. Studii: Liceul Industrial sau școala de specialitate (instalații, în construcții - sanitare, încălzire șl electrice).
2. Minimum 5 (cinci) ani vechime în întreținere Instalații da încălzire, exploatare centrele sau puncte termic -nswiapi sanitare. 
Dosarele pentru concura se vor depune până în ziua de 25 martie 2005 șl vor conține:

- cerere de participare la concurs;
- curriculum vitae;
- buletin sau căite de IdenUtate-cople;
- certificat de naștere-cople;
- diplomă care să ateste calificarea în specialitatea pentru care se susține concuisul, eliberate de liceul sau școala profesională absolvită;
- certificat de cazier judlclar-origlnal;
- două fotografii tip buletin;
- certificat de sănătate-origlnal;
■ copie IntoffalB a carnetului de muncă;
- recomandare privind profilul profesional șl moral de la ultimul loc de muncă;
- chitanță de achitare a taxei de participare la concurs, de 500.000 lei achitată la secretariatul tribunalului.

Concurate va consta M: - verificare dosare; - probă practică; - probă scrisă.
Tematica cfin care sa va susține proba scrisă va fi predată candidatului la depunerea completă a dosarului, Inclusiv plata taxei de par
ticipare la concurs.

cu sediul în Deva, 
Str. Depozitelor, nr. 1 

organizează 

concurs pentru ocuparea 
postului de 

CONTABIL ȘEF
CONDICI:

- studii superioare economice,

- experiență în domeniu minimum 3 ani,

- cunoștințe operare PC (Word, Ciel, etc.),

- activitatea desfășurată în sistemul cooperației 
meșteșugărești constituie un avanta) major.

C.V.- urtie se pot depune pânâ In data de 20.03.2005 la seiMul ATCQM 
situat In Deva, rtr. A. Vtalcu, nr. 1.
Cttatorsul pentru ocuparea postului se v« dasfeșava In data 4a -. 
21.1B.2D0S, oral0.ta Ia adresa mai sus aminHtt. j
Iafcwvaa|ll mpiiuwiînre la tel. 0254/227.113 (depart. Resurse Umane).

r*-

• vând tadW 324 Diesel, Af 1986, RAR 2006, g[i 
metalizat, oglinzi electrice, trapă, 4 uși, înmte- 
trlculat, preț 3500 euro, tel. 0724/306127. '» •
• vând cateton Raba, 10 tone, stare de 
funcționare, preț negociabil, tel. 0745/482880.
• vând Feed Sierra Combi, AF 1984, gaz, ben
zină, Stare foarte bună, 2300 euro, negociabil, 
tei. 0723/455092.
• vând M Tranzit 2500 D, AF 1986, stare buită? 
set motor șr pompă, noi; 3500 tao, tel. 
0722/328820.
• vând orice model de Peugeot, modele dotate 
cu euro 3 și 4, acord 6 luni garanție și 1000 euro 
reducere. Tel. 0742/214971.
• vând Skoda 120 L, AF 1980, preț negociabil, 
tel. 0727-056774.
• Vând VW Golf IV, TOI, 90 CP, variant albastru, 
înmatriculat 2000, ĂBS, foii electric, scaune 
reglabile, alarmă, 9000 euro, tel. 0722/779639.
• vânt tactor 41 CP, AF 1965, în 4 pistoane, cu 
cositoare și remorcă, perfectă starte, preț HO- 
mii. Tel. 683091.

SC angajează:
■ CONTABOrSEF (directa eco- 

unfc). stuiffi de specialitate;
'COOTAIffi. - SfflMCRJI; CON- 
TAHUTAn (le preferință ca 
studii economice);
- VÂNZÂTOARE-MAGAZIN DEVA;
- VÂNZÂTOARE-SUPERMARKET 
BRAD;
- MUNCITORI NECALIFICAȚI - 
DEPOZIT.

CV-urile și actele de studii la fax: 
0254/219300. 

Relații la tel. 0746/034 209.

SC SMART SA sucursala demente- 
nanță Timișoara, cu sediul Hi Timișoara, P-ța 
Romanilor nr. TI, anunță soidtarea obțme- 
rii autodafiei de medu penbu punctul de 
luau din Deva, str. G. Enescu, nr. 39, pen
tru activitatea Depozitari, cod CAEN 6312 
desfășurată pe amplasamentul Stația de trans
formare 220/1 iwV Pești). Informații se pot 
obține la sediul Centrului de Mentenantă din 
Deva, str. G. Enescu, nr. 39, la tel. 0254- 
211217, interior 111,110, între orele 8.00- ’ 
- 9.00 și 14.00 - 15.00. Eventualele sesizări 
și redamații se pot depune In termen de 10 
zile, de la depunerea documentației la 
Agenția de Protecția Mediului Hunedoara.

bupecteraM Școlar al județului It..... ..  -
ORGANIZEAZĂ

UCMnE PUIUCĂ DESGttSi pentru irichirieiva unor sptji aflate 
temporar disponibile la următoarele unilă|i școlara:

clarajMSflnforTHmedla.ro
Deva.bL9.se
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Microbuze. Dube (38) F.lectrocasnice (%• Comemorări (75)

CWAfflJt

• vând Dada 1310, AF1991, în stare foarte bună 
de funcționare, radio casetofon, închidere 
centralizată, alarmă, preț negociabil 50 mii., tel. 
229527,0723-687212

Utilaje, unelte, industriale și 
gricoie (40)

’• vând ptag tractor, 2 brazde, semănătoare 
porumb, grapă mecanică, tractor, disc tractor, 
cabină tractor mic chinezesc, gater tăiat lemne, 
rană fontă, tel. 212188.

Piese, accesorii (42)

• «MbdâfrfgorflteUVCtiâtubertare, foarte 
puțin Waits, prtțJLowMW și frigide- Arctic, 
stare funcționare, luarte bună, preț 2300.000 lei, 
negociabil, tel. 217286.
• vând ladă frigorifică cu S sertare, folosită doar 
2 luni, frigider Minsk și un aspirator, îh perfectă 
stare de fancționaTO, tel. 0254/232414.
• vând sorină de spălat automată Italiană, 
Stere bună, i6 programe, 3500000 lei, tel. 221039, 
0044/783015.
• vând urgent congelator, 4 sertare, 2 mii. lei, 
frigider Arctic, 2 mil. Id, stare foarte bună tel. 
0740/130827.
• vând îngâni ladă frigorifică, cu 4sertare și 
frigider Arctic, Instate bună cu 4 tril, lei, nego
ciabil, tel. 229238

i
După o lungă și grea suferință ș-a stins din viață, la 
numai 54 de ani, draga noastră fiică, soră, cumnată, 
noră, mătușă, nepoată și verișoară

• cumpăr Mvpatati, tel. 0724/278233, 
0745/662433.
• dacuri da frână ventilate Lucas, un setpticuțe 
de frână Lucas, semnalizator B, toate noi, 
de Audi 80, model 1990, tel. 0/23/779477.
• vând 2 discuri frână ventilate, un set plăcuțe, 
frână, un semnalizator stânga față, toate noi, de 
Audi 80 butoiaș, tel. 0723/779477.
• vând dHarite piese Lada, noi, originale, aripi 
față, ușă stânga etc, tel. 770687.

Plante și ammale. 
agroaiimeiitârc 15?)

t
Cu nestinsă durere și neîmpăcată tristețe aducem 
aminte celor care l-au cunoscut pe

NICOLAE POPA.
din Brad, că astăzi se împlinesc 10 ani de când lumina din 
privirea sa s-a stins atât de fulgerător și pentru totdeauna. 
Nu te vom uita niciddată!

Familia

ȘTEFAN MĂRIOARA ZOIȚA

născută CIURESCU
înmormântarea va avea loc azi, 16 martie 2005, ora 14, de la 
capela Bisericii Bejan. Dumnezeu să aibă în grijă sufletul 
tău bun. Nu te vom uita niciodată!

Familiile îndoliate: Ciureecu, Micloș, Ștefan, Necșa, 
Borcescu, Gărda

Mobilier și interioare (47)

• vând birou, dulap birou și dulap metalic, preț 
negociabil, teL 0742/414020,229439.
• vând canapea extensibilă, două fotolii și 
măsuță, birou furnir, servantă, mochetă fond 
albastru 1,25/3,15, mașină automată, aragaz cu 
trei ochiuri, masă sufragerie + 6 scaune. Tel. 
218084,0742/939993,0724/643045.
• vând dulap furnir nuc 3 uși, sobă teracotă, 
arzătoare gaz, dulap vitrină, masă extensibilă 
furnir nuc, galerii de perdele lungi, 212605.
• vând masă panel, extensibilă, furnir pentru 
sufragerie și 4 scaune tapisate, toate în stare 
foarte bună, preț 2 mii. lei, tel. 220025.
• vând masă pătrată din panel cu furnir și 4 
tabureți rotunzi, toate lustruite, în stare 
perfecte, tel. 220025.
• vând pat cu tapiserie catifea și ladă pe role, 
ideal pentru copii 4-7 ani, lungimea 1,40, lățimea 
70, preț 15 mii. Stare perfectă, tel 0726/773092, 
214028.

• vând 5 tone lucemă, com; Hărău, 10 mii. toată 
sau 2000 lei/kg, tel. 0726/890917,648798,
• vând fân și otavă de grădină, Hunedoara, teL 
0723/005657.
• vând găini ouătoare rasă din Franța, primele 
luni de producție, tel. 0726/710758 0254/282399.
• vând Iapă de 7 ani, fân și lucemă în cantitate 
mare. Tel. 0723/148741.
• vând ptantâ decorativă «Diffenbachia”, 
înălțime 250 m, preț 750000 lei, negociabil, tel. 
228748 zilnic.
.vindem pd mici de găină diferite rase, tel. 
214770.

Decese (75)

rb Acum când finii vieții s-a întrerupt și tu dragul 
nostru văr

Altele (61)

• vând suh agula compusă din două servante, 
masă, canapea extensibilă de 2 persoane și 
masă bucătărie, cuier, bine întreținute, tel. 
228926,229244,0722/848722
• vindem donrnză pentru o persoană, 1.500.000 
lei, plapumă din lâna. 200500 lei, tel. 226818.

.Televizoare (48)

• vând tatoitaor color, preț negociabil, 
tel.0254/219385.
• vând televizor Grundig, model nou șl video
recorder Sharp, " prețuri ; convenabile, 
0745/253413,218234, seaiU

• vând 2 litri de ulei de motor Arai supertronic 
OW-30, sigilat preț la jumătate față de prețul de 
magazin, tel. 0723/779477.
• vând aparat cu aiteasunete, import USA, 
pentru dresât câini sau pentru apărare 
împotriva câMOiîvaăaaoirziJIaL0745/260138
• vând bazin inox de 2501 și moto pompă mono- 
fazic, boiler electric 220 V, 100 I, negociabil, 

,216753.
• vând nddecopii,aifroape.nou,pret900000 
lei, rod,, mu nr.42-44,1500.000 lei, rochie 
de seară nouă 44-46, tel. 0722/885572.
• vând babana de diferite culdri și mărimi și 
artificii tort și fântână arteziană pentru nunți și 
alte.anivșrsărijef,'® $M8I ,9/1301901.

• vând curia de piele pentru mașini de cusut 
tel. 0254/224182,0723/499284.
• vând birtllațle de irigat nouă din aluminiu, 
pr^ avantajos, tel OUB990079.

3 brațe *2 
aplic? 06 PfrHr. cer. 22WZ5.
•. As ie fier cornier șl placă bune 
pentru câmaiâ și depozit preț convenabil, tel. 
220025.
a vând Sfomans A57, stare foarte bună jocuri 
calc, etc, prețuri negociabile, tel. 0726/080402.

IONEL SERENEAC
pleci atât de prematur de lângă cei care te-au iubit, îți 
spunem un ultim rămas bun și nu te vom uita nicicând. 
Suntem și vom fi mereu alături de soția ta Minorica, de 
fiica ta Camelia și ginerele Tudor. Bunul Dumnezeu să dea 
sufletului tău nobil pace și odihnă veșnică.

Laurean, Lucia și Lavinia Lucaciu

• vânt TV color, sport cu telecomandă. DVD, 
DVX, boxe Universum, 120 W, video, 6 capete și 
DVD, tel. 711065 0723

Audio-video, : ■ 
instalații satek <

•societate comercială vinde antene de 
satelit digitale începând cu 65 milioane lei, 
un an garanție, recepționează peste 25 
programe românești și 600 străine, 
montarea și deplasarea incluse în preț 
Informații la telefoanele 072W1776 sau 
0745/840474.

•vând urgent cameră video, digitală, Pana
sonic, NV-RZ15, 700 x ZOOM digital, 18 x 
ZOOM Optic, Night Shot Lux, telecomandă, 

n-numulator, încărcător, cabluri audio, video, 
i setă adaptare, geantă, stare excepțională, 

v^feț 11 milioane lei, negociabil, telefon 
0724/292943.

Apar. . foto si telefonice 
(50)

• teWon imW Nokia 6610, aproape nou, preț 
200 euro, tel 0721/248658.
• telefon mobl Nokia, 6610, aproape nou, multe 
opțiuni, cu radio, preț 200 euro, negociabil, tel. 
0721/248658
• vând Siemens A50, stare foarte bună, SB 4-5 
zile, butoane de schimb sau schimb cu alt 
telefon. Tel. 0722/865166.
• vând telefon mobil Motorola, CD, 930, cu 
încărcător de cameră și husă piele, stare foarte 
bună, un mH. lei, tel. 228926,0722/848722.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând bocand de schi, căptușiți, bărbătești, 
mărimea 42, haină de piele bărbătească, 
mărimea 52, totul negociabil, tel. 213053.
• vând rocHa de mireasă, model deosebit, alb 
Cu flori bleu, preț negociabil, tel. 0721248658.

Pierderi (62)

• avacatCrtdunTiberiu-Cătălin anunț pierdute 
ImputetBidri avoatfrie defeseria 0065601 la 
seria 0068650. le deaar nule.

• Oacfor pierdut certificat acționar pe numele
Calo Rodica, deținut la SIF Banat Crișana SA 
Arad, whr. 30»B. arind un număr de 975 
acțiuni. s-fri/jv
• dactarpforiMt lie ie acționar p urnele 
Pitulici Viorica, dednut la SIF Barat Crișana SA 
Arad, cu nr. 30241», având un număr de 975 
acțiuni.
■ planbit cunri de asigurat pe numele Abordi- 
encei Mihaela. li declar nul.

• plantat canat de asigurat pe numele Lup Ana 
ștefania-Cosmina din racla. Se declară nul.
• ptertat carnal de asigurat pe numele Țigleanu 
Ina. Se declară nul.
• plantat canat de asigurat pe numele Utan 
Alexe George din Deva. Sededară nul.
• pierdut carnet de Sănătate pe numele Bratu 
Alina, li declar nul.

• plantat camri de sănătate pe numele 
Florescu Dafin. Se dedată hui;
• pierdut canat de sănătate pe numele șorban 
Andrei, din Simeria. Se declară nul.
• pierdut canat de șomaj pe numele Boldor 
Alin, din Deva, li declar nul.
• pierdut legitimația călătorie auto oraș, pe 
numele Dragomir Constantin. O declar nula.
• pierdut legHmatfe de serviciu pe numele 
Grindeanu loan, eliberată de SC Termoserv SA 
Deva. Se declară nulă

• CecpMfra da Consum Deva face cunoscut 
tuturor celor interesați că în data de 16 martie 
2005 a fost afișat la sediul său din Deva, Str. 1 
Decembrie, nr. 14, tabelul cu toți membrii co
operatori înregistra^' în evidențele acesteia.
• m convoacă adunarea generală a acționarilor 
de la SC Agromec SA Turdas ș! a Aaodtoiei Agri
cole „Turdășanca", la data de 23 martie 2005, ora 
15, în sala Căminului Cultural Turdaș cu 
următoarea ordine de zi: Darea de seamă a 
consiliului de administrație pe anul 2004, Darea 
de seamă a cenzorilor, Probleme privind situația 
și funcționarea societăților și a utilajelor din 
dotare. în caz de neîntrumre a cvorumului 
adunarea se amână pentru data de 27 martie, 
ora 15.
• racutiMăadunareageneralăaacționarilor 
SC Avram lancu ȘA Brad pentru ziua de 30 
mirtfeMdS, ora 14, la sediul societății din Brad, 
Str. Independenței, bloc 17, parter* cu 
următoarea ordine de zi: Raportul administrato
rilor pe 2004, Raportul comisiei de cenzori pe 
2004, Aprobarea bilanțului contabH pe 2004, 
modificarea consiliului de administrație și 
Descărcarea de gestiune a administratorilor 
revocați, Fixarea remunerația administratorilor 
și cenzorilor, Stabiârea bugetului de verirturiși 

acționarii ??scriși'în lista acționarilorcudatade 

referință 23.032005. Dacă AGA nu a, întrunit 
numărul legal de acționari, se convoacă o nouă 
adunare generală pe data de 31.032005, în 
același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de 
zl. ■■

Solicitări servicii (71)

• riudentâ, aut loc de muncă în orice domeniu, 
cu program redus. Rog seriozitate. Tel. 
0254/233848

Prestări servicii (72'

• Mtatrin M aamai » rito aoctattti

Matrimoniale (69)

• demn, titrat 50/180/70, cu simțul umorului, 
fără obligații, doresc să cunosc doamnă titrată, 
până în 35 de ari, fără obligații, prezentabilă, 
Deva, tel. 07224629058
• dram, 43 de ani, doresc să cunosc o doamnă 
pentru căsătorie, de preferință din Deva, tel. 
0721/170245.

• efectuez transport persoane cu microbuz de 
14 locuri. Doresc colaborare cu firmă serioasă 
pentru transport persoane în sistem convenție. 
Organizez vizite la mănăstiri, prețuri rezonabile, 
teL 229034.
• raaStoz MMM, orice nivel. Lucrez 
numatou un singur alev. Tel 072tvoo«.
• om*aznmlMMdkâ. V-V8I, garantez reali
tate pozitive! TeL 0721/610343

• transpari mS la prețuri rezonabile, cu Ford 
Transit, o tonă, tet 0722/328820.

• transport martâ, local șl interurban, cu camion 
acoperit, de 32 tone util, 36 mq dimensiuni de 
încărcare 600 x 240 x 240. Tel. 229611, 
0740/953297.
• Transport zMc colete pentru studeriți la 
Timișoara. Tel. 0740/420521.

Solicitări locuri de muncă 
(?.i)

Citații (63)
• se dteazâ ,BENZ” societate de automobile și 
motoare, cu sediul necunoscut, pentru data de 
01.04.2005 în dosarul nr. 3660/2004 a Judecătoriei 
Deva, având ca obiect uzucapiune în proces cu 
Baneasa Arsenica și Gombos Viorica

Apeluri (65)

• comunicat: nod consiliu director al Casei de 
Ajutor Reciproc a Pensionarilor Deva ales la 
11.032005 invită foștii membri ai casei excluși să 
se prezinte la sediu pentru revenire.

corporație internațională mass-media care deține poziția de 
lider în publicarea de ziare și servicii Internet în vestul 
Austriei,în nord-estul Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, 

s Caraș-Severin, Hunedoara și Șatu Mare

ANGAJEAZĂ

Organizator abonamente
în Simeria, Orăștie, Călan, Hunedoara, 

Brad, Hațeg și Petroșani
Condiții: Oferim:
- rainnaștemn foarte hunA a InealifAții lllCFU ÎIltr-0. echipă tânără Șl

dinamică,
- mediu de lucru profesional și 
competitiv,
- salariu atractiv In funcție de
realizări. ,

CV-urile se pot preda personal, la secretariatul firmei 
în atenția difuzării sau prig fipștă pe 

adresa: Inform Media, 330161. D«va, Bdul. 
22 Decembrie,nr 37A (clădirâsâCepromin) 

E MAIL: sorma.sirmai@informmedia

în care domiciliază;

- capacitate de convingere; 
-seriozitate;

MW SWfoă

• ssldt loc de muncă în calitate de coordonator 
al muncii în construcții sau fabrică de materiale 
de construcții, tel. 0726/025051.
• student, caut loc de muncă în orice domeniu, 
cu program flexibil, experiență vânzător în 
magazin auto-mOto, operare PC, cunoscător 
limba englezi Rog.și ofer seriozitate, tel. 
0722/255517.
• Sildt loc de muncă în calitate de maistru în 
construcții sau alte domenii de activitate, tel.

05

EVIDENTIAZĂ-TE
r

Cu adâncă durere in suflet anunț încetarea din viață a celei 
ce a fost scumpa mea soție

ȘTEFAN MĂRIOARA ZOITA
Dumnezeu s-o odihnească în pace!

Soțul Petrică Ștefan

Familia Căldăraș anunță cu durere in suflet moartea fiicei
CĂLDĂRAȘ CRISTINA ELENA 

înmormântarea are loc azi, 16.03.2005, ora 13,30.
Dumnezeu s-o odihnească In pace!

Prietenul și vecinul Edy transmite sincere condoleanțe 
familiei CSIc&raș care trece prin grea Încercare pricinuită 
de moartea fiicei

CĂLDĂRAȘ CRISTINA
Dumnezeu s-o odihnească!

Familia anunță cu adâncă durere Încetarea din viață 
a celei ce a fost o minunată mamă, bunică și soacră

SZEGEDI ANA
Corpul neînșuflețy e află depus la Casa Mortuară Deva.^ 
Slujba de înmormântare va avea loc vineri, 18 martie 2005, 
ora 12, la Casa Mortuară Deva, iar înmormântarea la Cimi
tirul Reformat din Orăștie.

Dumnezeu s-o odihnească in pace!

<

Oferte locuri de muncă (74)

• aMar auto agreat RAR situat în Deva, cartier 
Oltuz, execută reparații auto, tinichigerie, 
mecanică, electrica, informații 0723/784787, 
tarife negociabile.
• caardșnator AVON, caut colaboratori serioși, 
cu putere de muncă, câștig nelimitat, premii, tel. 
222902,0722/375315.
• MHM GRAPHICS Deva angajează web- 
designer!, solide cunoștințe în M.Studio MX+. 
CV-urile se vor trimite pe: jobs@media- 
graphics.ro. Detalii la: 0723-316924.
• £C. Mozaic Construct SRL Brad, tel. 
0722/361138 angajează șl instruiește șomeri prin 
programul de stimuierite flisnctee d 
ANDIPRZM pentru poturile: gestionar. 1 post, 
lăcătuș 1 post, conducător auto distribuitor 1 
post, agent vâraârf un post

• Producător băutori alcoolice, multinațional 
angajează reprezentant județul Hunedoara - 
Deva. C.V. la 021/2112368 Inforrrații la 
0744/655908
• SC NDM PREST SRL angajează agent 
vânzări pe raza jud. Hunedoara. Informații latei. 
234349. CV se trimit la fox 234349.
• SC SAMS COM SRL Călan, tel. 07424171834 
angajează șl Instruiește șomeri prin programul 
de stimulente lanclare al ANDIPRZM pentru 
posturile: agent Vânzări.
• sodetato comercială angajează cofetar cu 
experiență, salariu atractiv, informații fa tel. 
220223.
• SX. TOTALITARIS angajează șoferi profe
sioniști pentru punctul de lucru din municipiul 
Brad. Condiții: domiciliul stabil fo Brad, tel. 
230450,222344.

• Info Casa angajează agM tonhBari. 
Salarii motivante, Tei. 22Wn?

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

• chioșcul de ziare de lângă
Comtim:
• chioșeul de ziare din stafia 
de autobuz Orizont- Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia:
• chioșcul de ziare intersecta 
Zamfirescu B dul Decebal.

«Ml

—

Anunțurile se preleu zilnic, între orele 8 șl 14 la sediul redacției șl se vor publica în (MCbia do 
mtafl publicitate a cotidianului noetru. Redacția nu ișl asumi responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurflor do mică pubUdtute.

mailto:jobs@media-graphics.ro


• Pregătit să piardă. Leonardo Di Caprio 
a declarat că și-a exersat în oglindă zâmbe
tul de învins de la Oscaruri, pentru că nu se 
aștepta să câștige.

Remorcher atacat de pirați
■ Au furat între 4.990 -
5.700 de euro, precum 
și documente, și au luat 
trei ostatici

care, sâmbăta, hr miezul nopții, vor n arse, con- 
form tradiției, Jn Valencia, Spania. (Foto:EPA)

Tokyo (MF) - Un remorcher 
nipon a fost atacat de pirați 
în strâmtoarea Malacca, iar 
trei dintre membrii echipaju
lui - doi japonezi și un filipi- 
nez - au fost luați ostatici.

Ieri, Guvernul de la Tokyo 
a dat asigurări că depune toa
te eforturile pentru a obține 
eliberarea celor trei marinari 
răpiți. Purtătorul de cuvânt al 
Executivului nipon, Hiroyuki 
Hosoda, a precizat însă că au
toritățile nu au fost contacta
te încă de răpitori.

Ministerul Afacerilor Ex
terne a instituit o celulă de 
criză și a cerut ajutorul auto
rităților din Malaysia, Indo
nezia și Singapore.

Cei trei ostatici simt căpi
tanul vasului, Nobuo Inue (56 
ani), mecanicul-șef, Shunji 
Kuroda (50 ani), și un mari
nar filipinez a cărui identitate 
nu a fost dezvăluită.

Luni seara au fost recupe
rați 11 dintre membrii echipa
jului remorcherului nipon. 
Pirații au furat între 700.000 
și 800.000 de yeni (4.990 - 5.700 
de euro), precum și documen
te, a precizat Ministerul Afa
cerilor Externe.

în cursul sfârșitului de săp
tămână, o bandă de pirați a 
capturat un tanc cu metan li
chefiat indonezian în aceeași 
strâmtoare.

Potrivit Biroului Maritim 
Internațional, în apele terito
riale indoneziene se găsesc 
cei mai mulți pirați din lume, 
care activează în special în 
strâmtoarea Malacca, ce sepa
ră Malaysia de Singapore.

Dezamăgit de 
James Bond

j
Los Angeles (MF) - i 

Regizorul Quentin Ta- î 
rantino i-a criticat pe j 
producătorii seriei Ja- | 
mes Bond pentru decizia î 
de a-1 înlocui pe Pierce ș 
Brosnan din rolul agen
tului 007. ț

Quentin '"arantmo spu
ne că și-ar fi dorit să fil
meze „Casino Royale" i 
cu Brosnan, dar când a 
auzit că se vorbește des- i 
pre alți actori pentru ro- | 
Iul principal, a abando- l 
nat proiectul.

Will Smith
(Foto: EPA)

ti acuză de 
rasism
Lfis Angeles (MF) -
Actorul WHI Smith

Consilier marital
Los Angeles (MF) - 

Actrița Gwyneth Pal
trow îi ajută pe Brad 
Pitt și Jennifer Aniston 
să-și refacă relația. Ea 
a fost cea care l-a încu
rajat pe Pitt să se mute 
înapoi în casa din Ber- 
verly Hills, împreună cu 
Aniston. Tot ea a îndem
nat-o pe Aniston să 
accepte oferta 
de a juca îm
preună cu ea 
în „Running 
With Scissors”, 
pe care îl pro
duce Brad Pitt, 
pentru a fi mai 
mult

susține că partenera 
sa din „Hitdi" ar fi 
trebuit să fie Came
ron Diaz, dar produ
cătorii s-au speriat că 
publicul ar putea 
reacționa negativ la 
această alăturare și 
au preferat-o pe Eva 
Mendes, scrie revista 
Female first 
Producătorilor le-a 
fost teamă că ve

Victima a ascuns adevărul
■ Tânărul care îl acuză 
pe Jackson i-a spus unui 
profesor, în 2003, că ve
deta nu i-a făcut nimic

Santa Maria (MF) - Presu
pusa victimă, interogată de 
către apărare luni, a provocat 
o surpriză: băiatul, care are 
15 ani în prezent, a recunos
cut că la puțin timp după ce

Jackson la proces (Foto: epa)

•

î

...

a părăsit Neverland a avut o 
discuție cu directorul școlii 
din Los Angeles unde învăța 
și i-a spus acestuia că Mi
chael nu a avut un compor
tament deplasat față de el.

Băiatul a avut o atitudine 
evazivă, privindu-și mai tot 
timpul mâinile și murmurând 
de multe ori răspunsuri pre
cum „nu-mi amintesc” sau 
„probabil” la întrebările avo
catului. Băiatul s-a descris pe 
el însuși ca pe un elev indisci- 
pliqat, cu note proaste și nu
meroase trimiteri în sala de 
detenție a școlii.

Răspunsurile sale la între
bările lui Thomas Mesereau 
au fost adesea incoerente sau 
diferite de propriile declarații 
anterioare.

Larisa e năsfl 
cută în zodia .
Vărsător, e pa- 
sionată de moși 
delling, dans și W 
muzică.
(Foto: Traian Mânu)

Amenințați
■ Sute de milioanele

bărbat de culoare și
p femeie albă îhtr-o 
cpmedie romantică 
ița șoca publicul. Așa 
(Ș blonda Diaz a fost 

înlocuită cu actrița

derea unor scene de 
intimitate litre un

fiind mai mic.

hispanică Eva 
Mendes, contrastul

Christiane, puiul de urs polar, are nu
mai trei luni și se udă la Schoenbrunn Zoo 
din Viena. (Foto: epa)

asiatid sunt în periâtM 
din cauza topirii gheța
rilor din Himalaya

Geneva (MF) - Aprovizio
narea cu apă a sute de mili
oane de chinezi și indieni este 
amenințată de topirea acce
lerată a ghețarilor din Hima
laya din cauza încălzirii cli
mei, a avertizat luni Fondul 
Mondial pentru Natură.

Ghețarii din Himalaya, ca
re reprezintă cea mai mare 
concentrație de gheață de pe 
planetă după cea de la poli, se 
topesc cu o viteză de 10. până 
la 15 metri pe an, a arătat 
Fondul într-un raport privind 
topirea ghețarilor în India, 
China și Nepal.

„Topirea rapidă a ghețari
lor din Himalaya va avea ca

■jj)
bleme economice și ecologicei 
enorme j&entru locuitorii din1 
vestul Cftinei. Nepal și nordul 

^dău^ri organiza* 
Raporwia iest publicat 

OCE^la a aouă euniuni minis 
teriale pe teffia schimbărilor 
climatice și dezvoltării, orga- 
ntam de Marea Britanic, ac

Nepalezii vor avea probleme ecologice enorme. (Foto: fan)

internațională. „în câteva de-efect în primul rând creșterea 
debitului cursurilor de apă, 
ceea ce va provoca inundații 
grave”, a estimat organizația

cenii însă, situația se va 
schimba și debitul fluviilor se 
va diminua, rezultând pro-

tuala deținătoare a președin
ției G8.

Cu o suprafață de 33.000 
kmp, ghețarii din Himalaya 
aprovizionează șapte mari flu
vii care traversează una din
tre cele mai populate regiuni 
ale lumii. Topirea ghețarilor 
va afecta potențialul hidro
electric al acestor regiuni și 
capacitatea lor de irigare, 
potrivit Fondului Mondial 
pentru Natură, care ream
intește că din anii '70 până în 
prezent temperatura din re
giune a crescut cu un grad.

Lege californiană, anticonstituțională
■ Legea votată de Sta- constituțională. Judecătorul făcut acest temi în trecut ”, 
ful ralifnmia intanir-Aa Richard Kramer a apreciat că a precizat judecătorul.
■ Legea votată de sta
tul California interzicea 
căsătoria între persoane 
de același sex

Fotograf condamnat
Paris (MF) - Un fotograf a fost condamnat 

luni de către justiția franceză la patru luni 
de închisoare cu suspendare și o amendă 
de trei mii de euro pentru încălcarea drep
tului la intimitate, în urma unei plângeri 
depuse de prințesa Caroline de Monaco.

Luc Gourselas, de la agenția SIPA, a ur
mărit-o și fotografiat-o pe prințesă și pe co
piii acesteia în 14 septembrie 1996. Fotogra
ful a urmărit-o în Franța, într-o mașină 
condusă de soția lui, Isabelle, condamnată 
și ea la o amendă de două mii de euro.

San Francisco (MF) - Un ju
decător din San Francisco a 
decis luni că legea votată de 
statul California prin care se 
interzice căsătoria între per
soane de același sex este anti-

Richard Kramer a apreciat că 
legea californiană care limi
tează căsătoria la uniunea 
dintre un bărbat și o femeie 
încalcă dreptul constituțional 
la egalitate al tuturor cetățe
nilor, fiind discriminatorie 
față de homosexuali. „Căsăto
riile între persoane de același 
sex nu pot fi interzise doar 
pentru că statul California a

a precizat iiriarifefEul.
„Decizia & ari.^'p victorie 

istorică”, a Mria&at Jenny 
Pizer, consilie, fșpieipal al 
grupului; «Eegal de
protecție a drepturilor homq- 
sexualdor. ' *—
put în decenii 
rea legii, la. cei ..___
lui democrat'^ San Francis
co, Gavin

texammi

VORBEȘTI 
PREA MULT.

IAR TU Al 
pAsărici.
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