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_J Ex-director luat în vizorVremea se menține în general 
frumoasă, cerul va fi mai mult senin.

■ Prefectul județului, 
Cristian Vladu, îl vrea 
pe Marcel Socol dat 
afară de la AJOFM.

Adrian SățăGEAN_______________

adrian.salagean@informmedia.ro

Deva - Prefectul județului 
Hunedoara, Cristian Vladu, 
își continuă imperturbabil

1200 de mineri concediați
Petroșani (M.S.) - Un număr de 1200 de 

salariați din cadrul Companiei Naționale 
a Huilei (CNH) Petroșani vor fi disponibi- 
lizați începând cu data de 11 aprilie, a 
anunțat ieri directorul CNH, Daniel 
Surulescu. Persoanele care vor fi concedi
ate vor beneficia de salarii compensatorii, 
în valoare de 150 milioane lei. Minerii vor 
mai primi 2 salarii medii pe economie, vor 
beneficia de ajutor de șomaj și de venituri 
de completare pe o perioadă de 20-24 luni, 
în funcție de vechimea în muncă. Pentru 
început vor pleca din Compania Națională 
a Huilei acei angajați care îndeplinesc con
dițiile de pensionare în cursul anilor 2005 
și 2006, precum și cei care au avut un „aport 
redus” în desfășurarea procesului de pro
ducție. Vor mai fi concediați colectiv mine
rii cu abateri disciplinare și cei care nu mai 
corespund medical sau profesional pentru 
posturile pe care le ocupă. De asemenea, se 
poate pleca la cerere, dacă există avizele și 
aprobările necesare.

CUVÂNTUL LIBER
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VcT Tnil ioane de cupoane 
agricole, aferente județului 
Hunedoara, trebuie ștampilate 
și distribuite, începând de 1 
mâine, tuturor primăriilor din 
județ. (Foto: Ix>redana Leah)
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Avortul scos din evidențe
■ Elevele și studentele 
cele mai întâlnite în 
cabinetele ginecologice 
pentru chiuretaje.

|NA JURCONE_______________________________

inAjurcpnj  ̂inf9rmmgdia.ro

Deva - O evidență exactă a 
numărului de avorturi în 
județ nu se cunoaște pentru 
că cele care doresc să scape 
de o sarcină nedorită apelează 
la cabinetele private. Mai 
mult, medicii care fac chi

cursa depesederizării în județ. 
Sabia e pregătită să taie chiar 
și capetele plecate. Unul din
tre acestea este cel al fostu
lui director al AJOFM Hune
doara, retras pe o funcție de 
șef de serviciu în cadrul 
agenției. „Este în derulare o 
anchetă privitoare la ipostaze 
de nerespectare a legii în care 
fostul director de la AJOFM 
s-a plasat. Sunt suspiciuni de 

uretaje, nu le prea declară. 
Toți spun că elevele și stu
dentele apelează cel mai des 
la avorturi. Și tot ele sunt 
cele care folosesc cel mai 
mult metodele contraceptive 
moderne. „Motivele pentru 
care se fac chiuretaje sunt 
numeroase. însă cel mai des 
apelează la această metodă 
tinerele necăsătorite sau care 
își pun în pericol slubja din 
cauza unei sarcini”, pre
cizează Crăciun Clepce, șeful 
secției ginecologie din cadrul 
Spitalului Județean Deva. 

fals, uz de fals, incompatibi
litate între funcția avută la 
AJOFM și statutul de admi
nistrator avut la SC Crișul 
Brad. Persoane asupra cărora 
planează astfel de suspiciuni, 
fiind în atenția organelor de 
cercetare, nu au ce căuta în 
structura instituțiilor statu
lui”, a declarat pentru CL, 
prefectul. în replică, Socol, 
spune că totul e o înscenare:

Liberalizarea avorturilor a 
făcut să scadă numărul dece
selor din cauza încercărilor 
de a scăpa de sarcină. „Patru- 
cinci cazuri pe an se soldau 
cu deces din cauza avor
turilor provocate, și 15-20 de 
femei rămâneau cu invali
dități din cauza infecțiilor. Ca 
urmare, avem astăzi doar 2-3 
cazuri la mia de copii născuți 
cu malformații”, adaugă 
Clepce. Un chiuretaj realizat 
în spital costă 600.000 de lei, 
iar în cabinetele private 
ajunge până la 1.000.000 de lei. 

„Nu am fost chemat la nici 
un organ de cercetare penală 
până acum. Știu doar că unul 
din acționarii de la Crișul 
Brad, a făcut plângeri împo
triva mea. Mă consider nevi
novat și nu intenționez să 
plec de la AJOFM”. Surse din 
Garda Financiară și Poliție 
au declarat că ancheta e la în
ceput și încă nu se pot trage 
concluzii.

Mobilier în flăcări
Geoagiu (M.T.) - Un 

incendiu a izbucnit marți 
seara, la Geoagiu, din 
cauza unei sobe. Poliția 
din localitate a fost anun
țată că în gospodăria lui 
îoan G. a izbucnit un 
incendiu. Pompierii din 
Geoagiu au intervenit cu 
o autospecială și în câte
va minute au reușit să 
stingă flăcările. Au ars 
mai multe obiecte de 
mobilier în valoare de 
cinci milioane lei.

Populația civilă ocupată în industrie Gardienii rămân pe drumuri

1992

1995

2000

2001

2002

S-a constatat o scădere a numărului persoanelor ocupate, în 
special a celor din industria extractivă, cea prelucrătoare și a 
celor din domeniul energiei electrice și termice. .

Grafică: Cuvântul liber, sursa: Direcția Județeană de Statistică

Deva (D.I.) - După 12 ani de 
funcționare, Corpul Gardie
nilor Publici Hunedoara va fi 
desființat, începând cu 1 
aprilie, după cum se prevede 
într-o hotărâre a CJ. Asta ca 
urmare a prevederilor Legii 
371/2004 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea 
Poliției Comunitare, în peri
oada următoare fiind înfi
ințate asemenea structuri, ca 
servicii publice locale, la 
nivelul municipiilor și ora
șelor din județ. Până la data 
desfințării efective a insti

tuției, patrimoniul Corpului 
Gardienilor Publici va fi pre
luat de către CJ și repartizat 
administrației publice locale 
din județ care înființează 
structuri de poliție comuni
tară, pe bază de protocoale de 
predare-primire. în cadrul 
noii structuri de ordine pub
lică va fi angajat personal din 
rândul gardienilor publici, 
după o testare psihologică, 
medicală și profesională. Cei 
care nu îndeplinesc condițiile 
vor beneficia de prevederile 
Codului Muncii.

Steaua 
n-a reușit 
aseară 
decât o re
miză albă 
(0-0), în 
partida tur 
disputată 
împotriva 
formației 
spaniole 
Villareal, 
în optimile 
de finală 
ale Cupei 
UEFA. /p7 

(Foto: EPA)
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• De urgență. Un număr de 77 de proiecte 
de lege care reprezintă programul legislativ 
prioritar pentru integrarea în UE se vor dez
bate în procedură de urgență și vor fi apro
bate până la sfârșitul lunii iunie.

• Negocieri amânate. Miniștrii de Externe 
din Uniunea Europeană care ș-au reunit, ieri, 
la Bruxelles, au amânat data începerii nego
cierilor de aderare cu Croația. Șefii diploma
ției din țările membre UE nu au fixat o nouă 
dată de deschidere a negocierilor cu Croația.

Un nou Muzeu al Holocaustului

Anchetă 
finalizată

New York (MF) - Co
misia de anchetă a ONU 
a finalizat raportul cu 
privire la circumstanțe
le asasinării premieru
lui libanez Rafie Hariri 
și îi va prezenta secreta
rului general al ONU, 
Kofi Annan, în cursul 
săptămânii viitoare, 
concluziile investigației. 
Opoziția libaneză acuză 
puterea și Siria de asasi
narea lui Hariri. Aces
tea au respins acuzațiile 
și s-au arătat dispuse să 
coopereze cu echipa Na
țiunilor Unite.
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In turneu 
asiatic

New Delhi (MF) - 
cretarul american

Se- i 
de 

Stat, Condoleezza Rice, 
a sosit marți in capita- i 
la indiană, New Delhi, 
prima etapă a turneului 
său asiatic în calitate de 
șef al diplomației ameri
cane, fUncție pe care a j 
preluaț-p.lph^e WfaU 
rie. Secret -ul de Stat 
va pleca apoi la Islama- 

. bad, capitala Pakistanu
lui. Următoarele etape 
ale turneului 
său asiatic 
includ Afga
nistanul, 
Japonia, 
Coreea de 
Sud și Chi
na.

RMMMi Năstase
(Foto: EPA) 

Dacă ar fi 
fost pre
ședinte 
București (MF) - Lide
rul PSD Adrian Nâs- 
tase a declarat marți 
seară, la o dezbatere 
organizată de Grupul 
pentru Dialog Social, 
că nu ar fi semnat 
decretul de grațiere a 
lui Miron Cozma da
că ar fi fost el șeful 
statului. „Dacă eu aș 
fi fost șeful statului, 
nu aș fi semnat de
cretul respectiv, dar, 
ca prim-ministnj, si
gur că într-un fel este 
un gest firesc, de 
normalitate, de a 
contrasemna ceea ce 
reprezintă prerogati
va șefului statului", a 
spukfi®fet&‘ astuf 
premier a menționat 
că actul de grațiere 
intră, conform Con
stituției, în prerOga- 
ftefe exclusive ale 
șefului statului. 
Năstase a mai spus 
că numele lui Miron 
Cozma era cuprins 
într-o listă de 47 de 
persoane, pe pagina 
a treia.
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Atentat la Bagdad
Bagdad (MF) - Un militar american a fost 

Ucis și alți șase au fost răniți într-un aten
tat cu mașină-capcană comis marți, în ves
tul Bagdadului, a anunțat purtătorul de 
cuvânt al forțelor americane, citat de AFP.

„Un militar al forțelor americane din 
Bagdad a fost ucis în jurul orei locale 10:00 
(9:00, ora României), când o mașină-capca
nă a explodat. Alți șase soldați au fost ră
niți”, a precizat el.

„O mașină a explodat în apropierea unei 
benzinării din cartierul Hai Amel”, a de
clarat un martor ocular.

Violențe și arestări la Riga
Riga (MF) - Circa 20 de persoane au fost 

arestate, ieri, la Riga, în urma incidentelor ■> 
violente dintre manifestanții proruși și 
naționaliștii care celebrau ziua foștilor 
combatanți înrolați în Waffen SS, în perioa
da celui de-al doilea război mondial.

Ciocnirile au izbucnit în fața monumen
tului Libertății, când militanți radicali ai 
grupării proruse Rodina au încercat să 
blocheze marșul naționaliștilor radicali din 
grupul Klubs 415, deciși să aducă un oma
giu legionarilor nevoiți să lupte alături de 
naziști în timpul războiului. în plin centrul 
capitalei, naționaliștii cântau imnul legio
narilor, în timp ce proruși* staționau 
de cealaltă parte a monumentului, aruncau 
cu ouă în ei și strigau „Riîșine!”.
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■ La inaugurarea mu
zeului din Ierusalim a 
participat și premierul 
Călin Popescu Tăriceanu

Ierusalim (MF) - Peste 30 de 
lideri ai lumii, printre care și 
premierul român Călin Popes
cu Tăriceanu, au participat 
marți la ceremoniile de inau
gurare a noului Muzeu al Ho
locaustului de la Yad Vas- 
hem, în care pot fi studiate 
cele mai complete arhive din 
lume priyind istoria evreilor 
din acea perioadă.

Semnificația tragică a Holo
caustului trebuie cunoscută și 
înțeleasă de toți cetățenii, în 
special de tineret, pentru a 
împiedica posibile tendințe 
antisemite sau discrimina

torii, a afirmat ieri, la Ierusa
lim, premierul Călin Popescu 
Tăriceanu.

El a susținut un discurs la 
conferința privind Holocaus
tul, organizată cu prilejul des
chiderii noului Muzeu Yad 
Vashem, în care a vorbit de
spre implicațiile rasismului și 
xenofobiei, precum și despre 
noile măsuri pe care Execu
tivul de la București intențio
nează să le aplice pentru com
baterea unor acte de acest 
gen.
Muzeu și în România

Amintind de crearea unei 
comisii pentru Holocaust, ale 
cărei recomandări sunt res
pectate de autorități, premie
rul a anunțat că pentru peri
oada următoare se intențio-

Premierul Călin Popescu Tări
ceanu ia Ierusalim (Foto: epa)

nează deschiderea în Româ
nia a unui Muzeu al Holoca
ustului. „în manualul de isto
rie al umanității se află, din 
păcate, o pagină sumbră refe
ritoare la soarta tragică a

evreilor de origine români 
care și-au pierdut viața 
pe cei dragi în timpul celt>i 
de-al doilea război mondial, 
în Basarabia, Bucovina, 
Transnistria, București, Iași, 
Dorohoi și Focșani. Acest ca
pitol îngrozitor din istoria 
noastră recentă nu poate fi u - 
tat sau evitat”, a spus Tări
ceanu. - i

El a amintit și de introdu
cerea studiului Holocaustului 
în școli, ceea ce, în opinia 
premierului, a determinat de
ja o schimbare în percepția 
publică a acelei perioade, g

„Recuperarea adevărului 
despre soarta unei mari co
munități a unor frați cetățeni 
este importantă într-o țară ca 
România”, a conchis Tăricea- 
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Reuniune a primului Parlament irakian

Bagdad (MF) - Adunarea 
Națională irakiană de tranzi
ție, primul Parlament ales în 
mod democratic după o jumă
tate de secol, a început ieri di
mineața, la Bagdad, ședința 
inaugurală, în timp ce mai', 
multe tiruri de mortieră au 
putut fi auzite în capitală.

Cei 275 de deputați au înce
put reuniunea lâ ora locală 
11:00, la Palatul Congresului, 
din Zona Verde, sectorul secu
rizat din Bagdad, care adăpos
tește ambasadele. ȘDA șț Ma-,. 
rii Brita i, precum'și inșfitu-' fiind car m ] pșâ tp

■ Pentru prima dată de 
la înființarea Irakului mo
dern, comunitățile șiită și 
kurdă sunt la putere

■

țîile guvernamentale irakiene.
Prima ședință a Adunării 

este o reuniune strict protoco
lară, prezidată de decanul de 
vârstă al Parlamentului, dat

___
între principalele foițe politi
ce din țară, deputății nu își 
vor putea alege președintele 
și nici Consiliul Prezidențial, 
cea mai înaltă instanță a sta-

Imagine de la ședința inaugurală a Parlamentului irakian (Foto: epa)

* tulul.' itru rimailată de lai, 
înființarea Irakului modern, 
în 1920, cele două comunități 
care au fost excluse de la 
guvernare - șiită și kurdă - au 
ajuns la putere.

Vizate de tiruri;
Bagdad (MF) - Douăio 

elicoptere militare ame
ricane au fost, marți, țin-fi 
ta unor tiruri ale rebeli^I 
lor, în vestul Irakului, 

unul dintre aparate <q 
fost lovit, Har a reușit să1 
distrugă» vehiculul din^ 
direcția căruia prove- ' 
neau tiruriîe, a anunțat 
armata americană. „Uri'-1 
Huey UHN-1 și un AH-fi’ 
1W Cobra al pușcașilor^ 
marini americani efec^i 
tuau o misiune de rutină® 
în vestul Irakului, în a-^ 
ceastă după-amiază. Ele^ 
au fost vizate de tfruri de 
mitralieră care proved - 
neau dintr-un camion”, sR 
anunțat purtătorul daetP1 
vânt al armatei, ad&ue*’ 
gând că cele două' apajV 
rate au ripostat cu rache-91 
te și tiruri de mitralieră!

București (MF) - Preșe
dintele Traian Băseșcu a 
venit, ieri dimineață, în fa
ța magistraților înaltei 
Curți de Casație și Justiție 
care judecă procesul Flota, 
în care este acuzat, alături 
de 79 de persoane, în legă
tură cu vânzarea a 16 nave 
din flota maritimă româ
nească.

Procesul a fost amânat 
pentru 20 aprile, întrucât 
doi dintre inculpați au lip
sit, ieri, din motive medi

cale, judecătorii instanței 
supreme urmând să se pro
nunțe asupra unor excepții 
de procedură în acest do
sar. Concret, avocații con
testă competența Parchetu
lui Național Anticorupție 
să facă cercetări în cazul 
respectiv, având în vedere 
că această instituție a fost 
înființată în septembrie 
2002, iar cercetările au fost 
declanșate în 1999, de Par
chetul înaltei Curți de Ca
sație și Justiție.

Partidul Iui Cozmin 
va încerca să fie

București (MF) - Președin
tele Partidului Inițiativa 
Națională a declarat, ieri, 
într-o conferință de presă, că 
formațiunea politică pe care 
o conduce nu se integrează 
într-o doctrină clasică, deoa
rece acesta ar limita posibili
tatea PIN de reformare a sis
temului românesc. Potrivit 
lui Gușă, PIN va acționa rea
list ș «ragmatic, va apăra in
teresele naționale, va fi atașat 
valorilor europene și va în

cerca să 
neral valabile în lumea 
lizată realităților României, 
„în rest, o să încercăm să fim 
și simpatici. Ursulețul PIN 
(reprezentat pe sigla partidu
lui) este primul reprezentant 
simpatic al nostru”, a arătat 
el. Partidul are circa 26.600 de 
membri, numărul acestora 
urmând să crească prin adu
cerea de oameni noi, care tre
buie „să se fi validat în dome
niul lor de activitate”.

Tot mai mulți 
adepți

Duba! (MF) - Două, grupări 
islamlste, necuppscut&..până 
îh prezent, au jurist^iqiuhere 
față de iordanianuI*Ami Niis- 
sab-al-Zarqawi, lțderul realei 
teroriste al-QaiSa în'Tfflk, se 
arată în două comunicate pu
blicate, marți, pe un site in
ternet islamist, citat de AFP. 
, In cele două comunicate, a 
căror autenticitate nu a putut 
fi stabilită, grupările Sarayâ 
al-Ghadab al-Islami (Brigăzile 
Furiei Islamice) și Brigada lui 
Abu al-Yaman al-Madani, 
susțin că „au jurat supunere 
lui Abu Mussab al-Zarqawi și 
s-au alăturat grupării acestu
ia, Organizația al-Qaida în 
țara Rafîdain”.
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w • Performanță. Utilizatorii de telefonie fixă 
1® RDS și Astral vor putea vorbi între eî 

începând de ieri în urma unui parteneriat de 
a interconectare semnat între cele doyă socie- 

■frtăți. „Pentru noi este încă un pas înainte 
i *i pentru piața de telefonie. Abonațîr noștri vor 
. s putea vorbi între ei la cele mai mid^râțuri",

— precizează lonuț Tarcea, RDS. (IJ.) ■
’ Lumea lui Verne. Expoziția „Lumea 

imaginată de Jules Verne", se deschide
‘ țf‘astăzi, de la ora 11, la sediul Bibliotecii;

^Județene „Ovid Densusianu" din-Deva. Eveni
mentul se înscrie în seria de manifestări 
dedicate Săptămânii francofoniei și în special 

; ’,r scriitorului Jules Verne de la a cărui moarte
ffse împlinesc, în 24 martie, 100 de ani. (R.I.)

. .h_______________________________________

Birou de 
informare

If^sDeva (L.L.) - Conduce
rea DADR Hunedoara 
vâ înființa un birou de 
informare - consiliere

r destinat celor care do-
j resc să acceseze fonduri 
1 europene sau să inves
tească' în agricultură, 
I o«i în domeniile conexe; 
i Conducerea biroului va 
. fi-asigurată de ing. Nico- 
l lae Roman.
I .
I Primăvara 
..Europeană
® Orăștie (R.I.) - Școala 

j Gpnerală „Aurel Vlad” 
i din Orăștie organizează 
I Ziua Primăverii Europe- 
1 ne astăzi, ora 11. Progra- 
t mul va debuta cu o defl- 
1 laxe pe străzile munici- 
i piului urmată de o dez- 
' batere despre integrare, 
i „Elevii noștri vor îm
părți chestionare, iar 

: rezultatele, acestui-spn- 
[ daj de opinie vor fi pre- 
> zentate în finalul dezba

ți I terii”, spune directorul 
’ I instituției organizatoare 

' Silvia Beldiman.

.ijj

Administrarea cotei de 
lapte pentru aderare

Miting pentru Europa.

i

Albinei Onea.

■ Scopul seminarului 
de ieri de la D.A.D.R. a 
fost de pregătire a 
procesatorilor de lapte

Lomdana Leah________________
Inrtrt— lââiif irrfornMBfi1ii.ro

Deva - Pregătirea pentru 
aderarea la UE este una din
tre prioritățile Direcției Agri
cole. în acest sens a fost orga
nizat seminarul la care au 
participat reprezentanți ai 
procesatorilor și producători
lor df lapte din șapte județe, 
un reprezentant al Ministe
rului Agriculturii și expertul 
Jean Vennemen-Veepro din 
Olanda. De la 1 aprilie 2005 va 
intra bl vigoare implementa
rea sistemului de cote de lap
te. România a negociat cu UE 
o cotă de trei milioane de to-

ne/an, dar având în vedere că 
la ora actuală cantitatea de 
lapte pe cap de vacă furajată 
este de doar 3000-3500 litri es
te nevoie de o creștere a pro
ducției. Călin Marian, directo
rul D.A.D.R. Hunedoara sus
ține că „zootehnia reprezintă 
0 șansă pentru județ și micii 
fermieri trebuie să înțeleagă 
avantajele asocierii. Prin aso
ciere devin mai puternici, 
cresc producția de lapte și pot 
negocia ei înșiși cu proce
satorii prețul de achiziție.” 
Fermele mici vor fi absorbite 
de fermierii adevărați. Pentru 
a deveni competitive pe piața 
UE, fermele trebuie să aibă 
între 20 și 50 de capete de ani
male certificate. La ora actu
ală în județ există șapte 
procesatori care absorb doar 
o mică parte din cantitatea de 
lapte existentă în județ.

. i

Jean Vennemen-Veepro din Olanda a explicat procesatorilor și pro
ducătorilor de lapte din județ procedeul folosit de olandezi.

(Foto: Loredana Leah)

Medalii în { 
Japonia
Sineria (R.I.) - Cei trei f 
tineri cu Sindrofii j
Down medaliați la J
Jocurile Mondiale de 1
lamă de la Nagano, i
Japonia, își vor |
prezenta perfor- Ț
manțele sportive în i
cadrul unei conferin- ț
țe de pres.' orga- i
nizată de Special 
Olimpycs Romania. i
Conferința va avea j
loc vineri, de la ora i
10, la Complexul de .-
Pedagogie Curativă și 
Terapie Socială Sime- j
iria Veche. Evenimer

niri între copiii din 
Centrele Hunedoara, 
Simeria, membri ai 
Asociației Down, e- i 
ducători. Cei trei ti
neri sunt: Alina Feur- !
dean, care a obținut i
2 medalii de aur și .. 
una de argint, Andrei i 
Nrță, cu o meuali i 
de argint și două de 
bronz și Albinei Onea 
cu două medalii de ț 
argint.

0 avere, restituita proprietarului
află în depozitul muzeului”, a■ O colecție de obiec

te de artă din secolele 
XVIII-XIX și XX va fi 
restituită urmașilor.

Deva (M.S.) - Decizia de res
tituire a fost adoptată ieri de 
Consiliul Județean Hunedoa
ra. Colecția „Drăgan”, boteza
tă după numele fostului prd- 
prietar, numără 930 de piese 
și se află în custodia Muzeu
lui Civilizației Dacice și Ro
mane Deva. Din colecție fac 
parte obiecte din ceramică, 
porțelan, argintărie și faianță. 

,,J)intre acestea, 1^5 au fost în
cadrate în fondul de tezaur al

muzeului, ca fiind de o valoa
re excepțională.
Valora peste jumătate de 
milion de lei in 1985

Conform ultimei estimări 
făcute colecției, în anul 1985, 
valoarea pieselor se ridica la 
656.841 lei. Restituirea colec
ției a fost aprobată după ce 
instanța de judecată a dat câș
tig de cauză urmașilor fostu
lui proprietar al acesteia, a 
declarat directorul adjunct al 
muzeului din Deva, Marcel 
Morar. „Obiectele vor fi resti
tuite după ce hotărârea Con
siliului Județean va.fi,vali
dată de Prefectură. Piesele se

afirmat sursa citată. Colecția 
„Drăgan” a fost confiscată de 
comuniști de la proprietarul 
acesteia în anul 1979, obiec
tele fiind trecute în patrimo
niul statului. După 1990, fos
tul proprietar a încercat să- 
și recupereze bunurile și a 
câștigat procesul de restituire 
în anul 1990. Sentința nu a 
putut fi pusă în aplicare din 
cauza unor acte normative.

Ultima sentință a Judecă
toriei Deva, emisă în ianua
rie 2005, a obligat Muzeul din 
Deva să restituie piesele din 
polecția „Drăgan”. urmașilor 
fostului proprietar.

Mai mulți răciți
Deva (M.S.) - S-a con

statat o creștere a numă
rului de cazuri de viroze 
respiratorii și pneumo
nii. în județ au fost con
semnate 1747 cazuri de 
viroze respiratorii, a- 
proape jumătate fiind 
diagnosticate în Petro
șani, urmat de Deva și 
Hunedoara. în aceste 
orașe numărul bolnavi
lor a crescut cu 500, com
parativ cu săptămâna 
precedentă. în ceea ce ’ 
privește pneumoniile, 
din 724 de bolnavi, 131 au 
necesitat internarea.

Pagini WEB... încurcă-lume
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Caricatură de Oviudiu Pascu

■ Majoritatea paginilor 
web ale administrației 
publice locale sunt 
practic inutile.

Daniel I. Iancu________________
daniel.Iâ«as<ț<rformin*dia.ro

Hunedoara - în urmă cu 
mai bine de un an, o lege ha
otică și imposibil de pus în 
practică, obliga toate primă
riile rurale să-și facă site pe 
Internet.

Asta pentru a putea sătenii, 
după ce vin de la câmp și dau 
de mâncare la vaci, să șadă 
cu un pahar de țuică în mână 
și să vadă ce bucurie le-a mai 
făcut primarul pe timpul zilei, 
ce impozite mai au de plătit 
pentru purceii din curte sau 
ce hotărâri trăznite au mai 
adoptat consilierii.
Internet la țară

De atunci unele primării de 
la țară chiar și-au construit 
pagini web atrăgătoare și

...

programelor eu finanțare europeană. masurile complementare c 
? ripiițin* ?ictivitei!e de accesate a acestor tipuri de finanțări precum și per< 
noastre in Uniunea Europeană.

Discuțiile au fost urmate de vcitarea unor obiective sociale și economi 
irnplemenwt cu succes programe cu finanțare europeană.

în cujsu! după amiezii la sediu! Prefecturii județului Hunedoara, uorrr 
avut o întâlnire cu membru rețelei oe Multiplicatori de Informație Europeanl 
ocazie rfnportanta deosebita a munci» acesteia si faptul că in județul Hun® 
obținut rezultate foarte ‘june. î’n cadrul conferitei de presă ce a urmat • 
declarat mulțumit de stadbJ derulant proiectelor finanțate cu contribuție: 
precizat că a vizitat un centru de zi ia Hunectoaia și s-a declarat Foarte imprest 
bine realizate n domeniul protecției copilului. Referitor !a celălalt, obiectiv vizită 
din Deva, domnul Jonathan Scheele a afirmat că aceasta este o afacere de a 
câ întreprinzătorul a știut să se orienteze pe piate reușind să treacă de stadiul 
"Dezvoltarea economică depinde de capacitatea autorităților locale de a te 
răspunde, nevoilor investitorilor'', a mai precizat oficialul european.

Purtător de cuvânt

Mna

tj » ’ 4BI j/mcat

Pagina de comunicate a Prefecturii Hunedoara.

actualizate... era să zic după 
modelul localităților urbane.

încercând să aflăm care es
te situația principalelor site-

uri „de la oraș”, întreținute 
de adevărați specialiști în do
meniu, am constatat că doar 
două își merită statutul de

mijloc de informare. Mai pre5 
cis, doar paginile web ale Pri
măriei Hunedoara și Consiliu
lui Județean Hunedoara au 
datele actualizate aproape la 
zi și conțin cele mai recente 
hotărâri, dispoziții . și alta 
informații utile.
Pagini de dezinformare

în schimb, site-ul Prefectu
rii Hunedoara e catastrofal în 
anumite domenii, cum ar fi 
comunicatele (unul singur, 
datând din aprilie anul tre
cut), ordinele emise de prefect 
(doar patru, purtând semnă
tura lui Aurelian Serafîncea-: 
nu din vara lui 2004) sau le-’ 
gâturile cu alte pagini. Si-- 
tuația se prezintă la fel și în 
cazul municipiilor Deva, O-j 
răștie sau Brad.

Pagina web a Primăriei din| 
Orăștie, de exemplu, ne in-; 
formează clar asupra compo
nenței consiliului local din..? 
legislatura trecută. Asta în 
cazul în care mai interesează' 
pe cineva!

Lichidarea „Concordiei române"
Orăștie (D.I.) - Cooperati

va de Credit „Concordia Ro
mână” din localitate a intrat 
încă din toamna anului trecut 
în procedură de lichidare. A- 
dunarea Generală a dispus pe 
data de 2 noiembrie 2004 de
mararea procedurii de dizol
vare, de formalitățile inițiale 
privitoare la lichidarea coo
perativei ocupându-se fostul 
președinte Aurel Zapodean, 
căruia însă, începând cu 3 
ianuarie a.c., i-a fost desfăcut 
contractul de muncă.

Până săptămâna viitoare, 
când pe 23 martie va avea loc 
AdnnarM Generală a Credito

rilor, lichidatorul a luat mă
sura înștiințării tuturor per
soanelor care au de recuperat 
diferite sume de bani. Valoa
rea depozitelor la termen ale 
unor clienți ai cooperativei se 
ridica, la mijlocul lunii sep
tembrie 2004, la aproximativ 
3,4 miliarde de lei, sumă ce se 
regăsea însă doar pe hârtie, 
în același timp însă, instituția 
avea de recuperat aproape 
trei miliarde de lei. Principa
la problemă care se ridică la 
ora actuală în fața lichida
torului este recuperarea ba
nilor de la datornici, care să 
fie restituiți deponenților.

Protestez 
și eu alături 
de tatăl meu 
împotriva 
noului Coa al 
muncii!

(Foto: 
Traian Mana)

irrfornMBfi1ii.ro


joi, 17 martie 2005

1941 - A murit Nicolae Htules®i, importantă persorraii-. 

tate a vieții polltloe românești, unt® dintre cel mai mari 

djplpmafl europeni din perioada interbelica (n, 1882) 
$âgj - s-a născut Urmuz (Demetru D«n. Demetrescu- 

Buzău). udul dintre cei mai origina* reprezentanți al tk 

terațurii române avangardă (m.1923)_____________ __
181$ - S-a născutAlecuRusso, poet, prozator, eselsț, : 
memorialist și critic literar, ideolog al generației de ta 

1848 («Cântarea României*) (m. 1859) Sî . s
A murit fiziciană ș) ehimista Marie Joliot-Curie, I 

taureatâ a Rremiufai Nule! pentru Chimie (n.1897)

Sărbătoarea Pescarilor
Deva (V.R.) - Azi, conform calendarului 

popular, 11 sărbătorim pe Alexie, omul lui 
Dumnezeu. Considerat patron al viețuitoa
relor care iernează în scorburi, sub pământ, 
pietre sau ape, Alexie încălzește pământul, 
la 17 martie, pentru a elibera ființele care 
peste iarnă au hibernat. Tot el, la 14 sep
tembrie (Ziua Crucii), Încuie pământul, 
punând la adăpost viețuitoarele pe care le 
are In grijă. Aceste două sărbători populare, 
cu dată fixă, corespund unor fenomene 
astrologice: echinocțiul de primăvară și cel 
de toamnă. în tradiția populară, această zi 
mai este numită și Ziua Peștilor sau 
Sărbătoarea Pescarilor.

Astăzi se sărbătorește Ziua Peștilor.

Energie electrica
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

■., k .t* r 7
Gaz metan ________ _______________________________________

09.00-12 00 Bd 1 Decembrie, bl. C, sc. A ș, B bl 5, sc.
A și B, SC Serb, SC SmaCo SRL, SC Creeator

Apa_______________________________________________________________
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea apel în Deva.

Soluția Integramel din numărul 
precedent: H-S-A-B- 
HIBERNARE - MURE - SUR - 
PALTON - NA - LUA - OM - Ț
- SACRI -fOCA - II - TURE - SA
- TAR - RF - E - PANDA - R - 
SMOC - ALGA - ALIC - BUM
- URATA - TRUP - SI - RR - 
NUN

e gelozie, cu reproșuri. Aveți ten\;
W doar», dar sarcasmul dv scoată 

din nrinfl persoana lubttâ. Aveți grijii **-■

"diir nu e momentul sâ luați o 
lăsatf timpul «curgă. Nu v^

Sunt poiltâe state di 
tațla să spuneți tot ce

0 Chiar dacă aveți dovezi că persoana iubită nu v* inșalâ, tot
Tv sunteți' sutpfclos. Dacă vă comportați în continuare astfel 

chiar veți »ytt probleme.

PRO TV
7XX) Jurnal TVR Sport Meteo 
TJ& Agenția 2 rară un sfert 
920 na inute de 

cultură. Realizator Cor
nel Mihalache

930 Teleshopping 
10XX) Avanpremieră 
10:10 Orice e posibil 
11XX) Portul miracolelor 

1155Euro'dispec»' 
12.-00 O vedetă populară 

13X50 Sănătate pentru toți 
1330 Desene animate: Yo-Gi- 

: a Oh 
14XX5 Jurnal TVR Sport Meteo 
1430 Teleshopping 

15X50 Dincolo de hartă 

1530 Akzente. Emisiune în 

limba germană 
16:55 TVR în direct 
1730 Portul miracolelor Cu:
0 Antonio Fagundes, Mar

cos Palmeira, Cassia 
i Kiss,Flavia Alessandra 

Regia: Fabricio Mamber- 
ti, Roberto Naar

1830 Știrea zilei 
1850 Tragerile Joker șl Loto 

5M0
19XJ0 Jurnal TVR Sport

• Meteo

7XX) Știrile ProTv. Ce se 

IhtâmplA doctore ?
9:10 Omul care aduce cartea 
9:15 Tânăr șl nefinișttt
0 (reluare)

1030 Doctoral de suflete 

1145 Zâmbete Intro pastilă 
12:15 La Bloc (reluare) 
13X50 Știrile ProTv 
13 30 De râsul lumii 
14*00 Pețitorul (comedie, co

ti producție, 1997). Ajun
să într-un sătuc izolat 
din Irlanda, o tânără 
asistentă a unui politi
cian, ce încearcă să 
câștige capital politic 

pe seama originii sale, 
va avea prilejul să cu
noască adevărul despre 
faimoasele obiceiuri 
populare ale locului.

16X50 Tânăr și neliniștit,
0 episodul 2405. Cu: Eric 

Braeden, Joshua Mor
row, Laureen Bell 

17:00 Știrile ProTv. Vremea 

17:45 Teo. Emisiune de 
divertisment

19X50 Știrile ProTV. Sport 
Vremea

I
9 
I 
I
i 7X50 Cbsanretor. Sport 

8XX) Canalul de știri 
j ^---

ș
13X50 Obeenretor cu Șlmona 

Ghwghe T 

1345 Sister Ad II
0 (reluare) 

16XJ0 Observator 

1645 Vhrere - A tril cu pasl- 
0 una. Cu: Edoardo Costa, 

Giorgio Ginex, Edoardo 
Velo, Giudttta Saharini, 
Lorenzo Ciompi, 
Donatella Pompadur, 
Elisabeta De Palo 

1745 9595-Te tovață 
ce si fed. O nouă emi
siune spectaculoasă a 

debutat la Antenal. 
9595-te învață ce să 
fad este titlul noului 
show care va putea fi 
urmărit în fiecare zi, de 
luni până vineri, de la 

ora 17.45.
19X50 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. Sport. 
Meteo

ANTENA 1

10X)0 în gura presei (reluare) 
11XX) Concurs Interactiv 
12XX)Heiude

L 9
I
I 

I I 
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I-
I

I
I
I.
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2ttti0 Campionatul mondial 
Ude patinaj artistic Proba 

, masculină
£L • Vorbe despre fapte. 

Moderator Marian 
Voicu. Realizator 
Tatiana țarfulea 

23:00 Jurnal TVR Sport Meteo 

2330 CSI-Crime și investigații 
0(SUA, 2002) Sezonul III, 

Episodul 21 

0:20 O mamă ca tine
O (dramă, Italia, 2004). 

Cu: Adriano Agrimi, 
Paolo Lombardi. Regia 

Vittorio Sindoni. Când 
fiul cel mai mic al Rosa- 
riei Carușo, Michele, 
este arestat și acuzat de 
crimă și mai multe vio
luri, Rosaria, convinsă 

că trebuie să facă totul 
pentru a-și salva fiul, 
decide să înceapă sin
gură o anchetă.

£10 dna minute de cultură 
230 Felicity

1 X

« 
I
I 
I 
I
*

9 
I
9
9

I

7XX) Teleshopping
730 Motor
755 Sport cu Florentina 
BXX) Teieshcpptog 

830 Suwt Baaoi 
930 Dragoste șl putere
0 (SUA 1987)

Cu: Susan Flannery, 
John McCook, Ronn 
Moss, Wlnsor Haimon 

Regia: Lee Phillip Beli, 
WIBIamJ. Beli 

1OXX) Kansky Show 
10:55 Cflp Art 
11XX) Monica 
IMO Levirrtza prezinți 
1230Teiaahcpptag 
12:55 Bani la greu 
135OTafahopping 
1425 Sunset Bead) 
1520 Focus.
1525 Dragostei și putere

BtSUA 198 A 

1550 Camera de rfc 
1630 TrtaW to NATO 
1650 Kemky Show 

18X10 focus Prezintă: Magda 
VasHiu. Rubrica Sport 
prezentată de Radu Vai- 

can.
19XX) Monica

8100 Gloria Estefan-Live 
(atfcori Las Vegas 

9XB Un bărisat muMpkat 
(comedie, SUA 1996).

11 XS Mândrie șl prejurisotă 

0 (comedie, SUA 2003).

12:55 UWmul pariu (dramă, 
, 0 SUA 2003).

1430Fri)ricadepăiăril
I
9
I

I
â

I

t
9
1

9
I
I
9

i
t
I

♦
I
9
1
I
9
I
9‘-
I
I

I
I

06.30-07.00 Ob
1130-1230 Emisiune 

dhrertisnent 

2345-2430 Observat”* f

8X50 Teleshopping
830 CeZar șl tipar 
9X)0 Sărată-mă, prastulel 

10X10 Tonomatul DP 2 
1130 Ond minute de 

culturii
1145 Pasiuni 
1240 Euro-dspecer 
1245 TeUVIne de la duj.

Mahazin informativ
1330 Tetarixrplng

14XX) Nemuritorul 
1430 Insula piraților
15XX) împreună fi Europa: 

Emisiune în limba 
maghiară

16XX) Tribuna Panfcfeior Per-

1630 Ctod minute de culturii 
1645 Jurnal TVR Știri, sport, 

meteo
17X30 Săratiknă, prastulel 
17*55 Eurodspeor 
18XX3 Jurnal Euronews Ver

siune în limba română 
18:15 Ctod minute de culturii 
1830 Sănătate naturistă. Pre

zintă Ana Maria Lazăr.

19XX) Soția lui Lorenzo.

TELE 7 DEVA9 
♦
I 
I

5XX)PovețtM
(reluare)

530 Iubirea mea, păcatul
0 (reluare)

7X50 Extravaganta Anastz
(reluare)

8.*15 Te voi învăța să Iubești 
0 (reluare)

9:15 Rubl (reluare) 
11:15 Șapte femei. Cu: Glo- 

£1 vanna Antonelli 
Lacerda, Ellane 
Daniela Escobar, Sama

ra
12:15 îngerul nopții. Cu: 

0 Cesar Evora
13:15 Răzbunarea. Cu: 
0 Gabriela Spanie 

14:15 Pisica săbatică. Cu:
0 Marlene Favela 

15:30 libirea mea,
0 păcatul Cu: Yadhira 

Carillo, Sergio Sendel, 
Alexis Ayda 

1730 Poreștiri adevărate 

17:55 Vremea de acasă 
18:10 Gltanas. Cu: Saul
0 Lisazo, Dolores Heredia 

19:15 Te voi învăța să Iubești.
0 Cu: Danna Garda, 

Miguel Varoni

2tt15 Rlti. Cu: Barbara Mori, 
0 Eduardo Santamarina, 

Ana Martin
22500 Indrăgcstește-mă de

i

I
i

i 

i

♦ 

i
9

I
1

I

f

0930-11.00 Reluarea entt 

unilor de miercuri }, 
2030 Știrile TELE 7 Deva 
20.10 Muzică 

2130 Publicitate 

21.05 Muzică 
2150 Știrile TELE 7 Deva (r)

0 (dramă, SUA 2002). 

16:10 fo platourile de 
filmare. Episodul 11 

1645 Central Pământului (SF,
O Marea Britanle, 2003).

Cu: Aaron Eckhart 

19X50 Gloria Estefen - Uve 
from Las Vagas 

2(k00Cmpionul (dramă, .
« SUA 2003). Cu: John

Legulzamo, Clifton 
Collins Jr., Adrian Mar

tinez, Juan Carlos He- 
măndez, Nestor Serrano 

2135 D4|a-vu (acțiune, 
0 Anglia, 2001). Cu:

Emmy Rossum, loan 
Grufludd, Om Puri, 
Jontrihan Rhys-M^ets. 

Regia; foillppa Cousins 

i racateio penrnMui

; ■wHiMiWNB
i 12.15 Misterele părintelui4

Dowling
' 1430 Ford - Omul și mașina 

lui (dramă, Canada, 
1967) ;

-1545 Secrete (dramă, SUX 

1995)
; 1730 In deltă (dramă, SUA 

1998)-
' 19.15 Cu inima deschisă . 

(dramă, Canada, 20(54). 

2130 Fiicele lui McLeod - 
2230 Lege și ordine 
23,00 Jordan }

10030 Premoniția (polițist i 
SUA 1999). ‘‘ -I

I
9 
I

»

l
I 
I
>
I 
i
1
I

I
9

23:15 PMrtite pmtoU
13 Am« (dramă, Mexic, 

2002). Cu: Gael Garda 

Bernal, Sancho Grada 
1:15 Lucruri phnkite (horor, 
[3 Australia, 2003). Cu: 

Leon Ford

9

ffîOD Dragul de Raymond 
2030 In lumea adâncurilor 

21X10 Bugetul mau 

2138 JimaU TVR 
22X50 Jurnalul Euronews pen

tru România
22:15 O călătorie numită
»iiirire (dragoste, Italia, 

2002). Filmul, regizat de 

Michele Pladdo, cunos
cut publicului român 

mai mult în ipostaza de 

actor, este povestea 
vieții și a iubirilor scan
daloase ale Sibillei Aler- 
amo, o faimoasă poetă 
de la începutul secolului 
XX.

030 A fost odată hoț. 
0Cu: Sandrine Hoit, 

Ivan Sergei, Nicholas 
Lea, Jennifer Dale, 
Robert Ito, Michael 

Wong

t2W5 Măsui disperate (dra- 
I3imă, SUA 1998). Regi-

. at de un expert în ar-
- . ta thriller-urilor, Bartret 

Schroeder, filmul Mă
suri disperate are un 

ritm nebunesc alimen
tat de o intrigă origi
nală, răsturnări spec
taculoase de situație 

22:15 La Bloc 
2330 Știrile ProTv. Sport 

2345 Dinastia Campionilor 
2350 Renegatul Cu: Loren- 
, 0zo Lamas, L.Q. Jones, 

' Geoffrey Blake, Mike 
White, Kent McCord

045 Șlirfle Pro TV 

145 Măsui disperate 

0 (dramă. SUA 1998) 
(reluare)

330 De rând lumii 
(reluare)

tOO Doctoral de suflete
0 (reluare)

530 Zâmbete Irrtr-o pastilă 
&00 Teo (reluare)

u?

I

9

I

I

I

i

î

î

2x15 Oao, Darwin,
Cu Dan Negru. Formatul 
emisiunii propune con
fruntarea directă, 
pasională, addă dar în 
același timp amuzantă 

/ ^i S)>ec ailoasă a două 
tiluri de viață, a două 

concepte etice sau 
estetice aflate întotdeu- 
na la antipozi.

Marius Tucă Show este, 
tte dna ani, cel mai 
urmărit talk-show politic 

din România.
2330 Observator ai Letiția 

Zaharia. Sport 
058 In gura presei cu 

Mrcea Badea 
î!0 Concurs interactiv 
M 3ao; Datwln. Cu Dan 

l^ru (refaare) 

345 Marius Tucă show
(reluare) 

iiiBVtam (reluare)

f

î

9

1

1

2330 Extravagante Anasta- 
0sia. Cu: Noricis Batista, 

Juan Pablo Raba, Kiara, 
. Hilda Abrahamz, Dora 

Mazzone
030 Răzbunarea. Cu: 
0 Gabriela Spanie, Jose 

Angel Llamas, Marfa 

Helena Doering Orlan
do Miguel, Catherine 

Siachoque, Barbara 
Gardfak), Carlos Duplat, 
Jorge Cao, Marcela Car- 
vajal.Cu 25 de ani în 

urmă o tragedie a mar
cat viața Helenei

.- Fontana (Maria Helena 
Doering), a cărei fiică 
nou născută a fost 
declarată moartă.

Hadarirate
)

F

»

1

I

1

t

1

»OO.CjpiJj spm faguri 

msrne 
Vedeta la măturii 
Trăsniți to NLAT.O. 
Focul plus Cu: Cristina

*: țopescu- Rubrica Sport 
prezentată de Letiția 
Enache. FOCUS Plus 

reprezintă jumalul-sin-
- teză al zilei, la Prima 

Tv. Este un program de 
.știri dinamic 

23:15 Misterul scheletului 
iadh Cadavra (comedie, 

SUA 2001). Un 

cercetător dedicat 
muncii sale, ajutat de 

soția sa, își suflecă 
mânerile și încearcă să 
salveze lumea de un 

monstru radioactiv, 
extratereștrii curioși, un 
om de știință diabolic și 
un schelet farios

«5 Focus 
»-Ml Bani la pau 

3rt5CtoW<te(«pte

TV SPORT

I
I
I
I
I
9
! 1430 Ultimul submarin al lui 

Hitler
' 1530 Misiune invizibilă

\ 1630 Anii rock'n'roll-ului 

alternativ. Pe marele 

ecren

9
I
I

I
9
I 
J
4 11X» Știrile Tv Sport 1130 Fot- 

j bai de vis: Meci din Premier 

* League: Manchester United - 
' I.F.K. Gotenborg 12XM Știrile Tv 

j Sport 12:20 Handbal: Liga 
> Campionilor (reluare) 14X» i 1730 Câmpuri de bătălie, 

. _ - ■ Bătălia pentru Caen

(Partea 1)
' 1830 Aventuri la pescuit cu 

! Rex Huni New South
j Wales - Merlanul
J1830 Pasionat de pescuit, 

păstrăvi și somoni în 
nordul Norvegiei 

1930 Competipa mașinăriilor. 
SUAMarea 
Britanie/Noua Zeelaqdă 

2030 Performanțe la superia- 
! «■*

' Știrile Tv Sport 14X55 Fotbal: 
Anglia 16X19 Știrile Tv Sport 

i 1630 Fotbal: Primera Division. 
; După 20 de etape, în fruntea 
t clasamentului se află Barcelona 
* 1830 Știrile Tv Sport 1845 fot- 

> bal: Cupa Ubertadores: Pal- 
‘ *-J - --*“

9

i

l 
î

meiras - Santo Andre 20*30 

ȘtWeTv Sport 2055 Fitness oj 
Nicoleta Luciu 2057 Motoare, 

motoare 21X10 Steaua merge 
mai departe 2249 Fotbal: Cupa 

UEFA 2330 Știrile Tv Sport
I I
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• Depunere bilanț. Firmele au.gjbl^ația să 
depună la Oficiul Registrului Comerțului 
Hunedoara o copie a bilanțului contabil pe 
anul 2004. Acesta trebuie să aibă viza 
finanțelor publice și să fie însoțit de raportul 
administratorilor/cenzorilor. Taxa>de depu
nere la ORC este de 110.000 de lei. (C.P.)

• Program. Prin programul de mediere a 
AJOFM Hunedoara s-au ocupat 2285Jocuri 
de muncă, dintre acestea 1779 locuri.de 
muncă pe perioadă nedeterminată; în cadrul 
acestui program au fost angajați prin repar
tiție: 197 șomeri peste 45 de ani, 113 
întreținători unici de familie, 107 abscjlyenți, 
1857 alte categorii de persoane. (I.J.)

1
I

lobânsi to dapoxita in lai (populația)
1 lună 6 luni 12 luni

M 11% 12,% 12,5%

BRD 11% 11,25% TT,5%

Banc Post 11,5% 12% 13%
îefeep 12% 12,5% 12,5%

CEC 12% - -

Carpatica 12% 13,25% 71'3,5% .

Volksbank 11% . 1.1,5% 10%

Transilvania 11,5% 12,5% 12,5%

Societatea Preț Variație
închidere (lei/acț)(%) 

SMPPROM . ' 4250 ...,-5;56
2. SlEL BANAT-CRIȘANA 12500 . /<57'
3. TLV_______  13800 *6,73
BjSg —________ 56000 * -1,75_
5, IMPACT____________ 7100 14,05
U. AZOMURES ' 330Q ; ' -2,65
7. ANTII TICE IAȘI . 6850'. -1,44
8. R0MPETR0L 1030 <4,63

RAFINARE (RRC)
9. RABER 6000 .0
10. BCCARPATICA 5850 7 0
11. DECEBAL 181 ”7 -.13,4
Rubrica realizată de SVM IFB F1NWEST SA DEVA, 
fitful Decebal, bl. R, parter (lăngă QUASAR), tel.:

> 221277. iibvKi.

......  ..........7. ..i.™,...---------------- —

de bwcătărie IVtouMnex -329COOO-tei
Aspirator Ufesa - ■ -2399000 tei

Aspirator Bosch ...............................

Mașină de spălat San Giorgio - 8499O0Otel
Mașină de spălat Whirpool__________________ - 9499000 tei

Televizor» , , , , -4499000 tei

Televizor rision_________________ , , ■
Combină frigorifică îndesit__________________ - 13599MB W

Combină frigorifică Solar _______________ - IZgBBQp.lei

Aragaz îndesit - 7999000 tei

630000 lei_______________

9IBMB Ier ."

(Fota: EPA)

Concedieri la

■ Programul de 
restructurare - primul 
„hop" al noului direc
tor al Minvest Deva.

Cum PAs___________________
dara.pastlflfwinnrodto.ro

Deva - „Am o misiune in
grată și sunt sigur că nu-mi 
va fi ușor. Eu am fost desem
nat să aplic strategia guver
namentală în această com
panie minieră, care pre
supune disponibilizări masive 
de personal, într-o perioadă 
când se vor face și reduceri 
ale subvenției statului pentru 
minerit”, declară Pompiliu 
Crai, noul director al Minvest 
Deva.

CUVÂNTUL LIBER: Legat de pro
gramul de restructurare, 
câte persoane vor fi disponi- 
bilizate din cadrul com
paniei?

Pompiliu Crai: în acest an 
1250 de persoane vor face 
obiectul concedierilor colec
tive, iar în 2006 alți 2500 de 
angajați vor fi disponibilizați. 
Ei se vor regăsi în fiecare fi
lială a companiei Minvest.

ActMtate prafeslonalâr Din 1982 a fost 

timp de zece .ani angajat al IM Hunedoara 

- Teliuc ocupând diverse funcții. Până în 

2001 a fost managerul propriei firme, 
între 2001-2004 a lucrat în adminstrația 

publică. Din 2004 a fost șeful Secției 

Cariere-Balastiere din cadrul Direcției 

Județene de Drumuri. <

Pompiliu Crai
Si. __ -_ __ - -

Data nașterii: 06.06 1957

Stu* Facultatea de Mine din cadrul tnsti- 

tutului de Mine Pertroșani

Nici mobilele nu scapă de viruși
■ „Commwarrior. A" 
este un virus care se 
răspân-dește prin 
mesajele multimedia.

Ina Jurcone
in a .jur cane ttafomi m edia. ra

Deva - Mai multe telefoane 
de ultimă generație, a căror 
meniu seamănă cu windows- 
ul au fost atacate de un nou 
virus. Potrivit operatorilor de 
telefonie mobilă deveni, 
virusul a început să se 
propage de la începutul lunii 
prin intremediul unor mesaje 
care conțin fotografii sau 
sunete. Virusul numit 
Commwarrior. A se autocopi- 
ază și se trimite tuturor per

COTITEIVAUffiUK > X«. ț
■-

i CV*, VVVv * Vfc V v U

i Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 17 martie 2005
Valută 
BNR

euro dolar
36.320 27.199

liră sterlină
52.308

franc elvețian
23.480

forint
147

Curștil valutar practicat de băncile din Deva în 16 martie 2005 r*-"\
........... '

I

Valută euro dolar liră stArlină franc AlvAtian fnrint
C V CV CV C V CV

BancPost 35.950 36.500 26.850 27.400 51.500 52.500 23.000 24.000 140 150
BRD 35.650 36.650 26.620 , 27.540 51.100 52.960 22.940 23.830 139 151
Banca Transilv. 35.950 36.500 26.875 27.425 51.667 52.517 23.222 23.647 144 149
Raiffeisen Bank 35.700 36.500 26.600 27.500 51.200 52.500 22.970 23.680 137 154

b practicat de casele de schimb valutar din Dew* ' -d

Star Exchanqe 35.700 36.300 26.700 27.300 49.000 52.000 21.500 24.000 145 150
Herdan Exchange 35.900 36.300 26.900 27.300

fi o perioadă foarte 
Personal nu am parti
da elaborarea progra-

Va 
grea, 
cipat 
mului de restructurare și a 
bugetului pe acest an. Aces
tea vor fi prezentate în ved
erea aprobării, astăzi, la 
București, în cadrul ședinței 
comune AGA - GA.

C.L.: Care vor fi „regulile” 
după care se vor face 

concedierile? IU =
P.C.: Experiența ne-a .

arătat că cei care se
apropie de vârsta pen- t ,
sionării vor fi primii k,
înscriși pe listele de 
disponibilizare. Iar, în 
rest, va fi opțiunea liberă 
a fiecăruia. Semnalale pe ■ '
care le avem sunt de așa Noul director al Minvest Deva, (Foto: Traian Mânu)

natură încât credem că 
nu vor cere concedierea mai 
multe persoane decât avem 
stabilite pentru acest an.

Concret, disponibilizările 
vor începe luna viitoare, pe 
liste fiind deja înscriși 80 de 
salariați de la filiala Brad- 
min.

Ea această oră nu știm 
exact cuantumul salariilor 
compensatorii și modalitățile 

soanelor din agenda telefo
nică secătuind bateriile tele
foanelor. Spre deosebire de 
virușii care atacă PC-urile și 
care se răspândesc foarte ra
pid prin intermediul Inteme- 
tului, virușii care atacă 

Și mobilele se pot virusal

de recompensare pentru cei 
care vor părăsi compania.

c.L: Care va fi dimensiunea 
concedierilor la nivelul 
fiecărei filiale miniere?

; P.C.: Cei mai mulți vor ple
ca de la filiala Bradmin SA - 
580 de persoane. Urmează 
apoi disponibilizări la Bălan 
SA cu 350 de angajați, Certej 
SA - 150 de persoane, Poiana 
Ruscă - Teliuc - 90 de per
soane, Devamin - 40 de 
salariați, Iaramin - 25 de per
soane și Roșiamin - 15.
:' r ii

C.L: Se vor închide mine sau 
sectoare miniere?

P.C.: Vor exista situații în 
care se va închide activitatea 
din subteran. Unde se 
desfășoară activitate de 
suprafață va rămâne doar 
aceasta. Sau mai este posibilă 
varianta închiderii activității 
din anumite sectoare din sub
teran.

Pe viitor activitatea noas-
tră va fi influențată și de 
volumul subvenției acordate 
de stat. în acest an se pre
conizează o reducere cu 25 la 
sută a acesteia, comparativ cu 
anul trecut.

C.L: Venirea dvs. la condu
cerea companiei a fost 
privită cu suspiciune?!

P.C.: Sunt o persoană din 
afară sistemului și e normal 
să fiu privit astfel. în plus, 
numirea mea ca director al 
societății Minvest Deva a ter
giversat aproape o lună de la 
momentul demisiei d-lui 
Daniel Andronache, din 
motive pe care nu le co
mentez.

Cred totuși că în această 
perioadă compania are nevoie 
de un bun manager, care să 
aibă curajul și să poată apli
ca strategia guvernamentală 
privitoare la restructurarea 
activității miniere.

mobilele sunt deocamdată 
limitați de către tehnologie.

„Dacă utilizatorul nu 
descarcă sau nu deschide 
mesajul, virusul nu se 
propagă. Până acum, virușii 
mobilelor se propagau prin 
intermediul altor software. 
Fără să facem reclamă 
firmelor de telefonie care 
vând prin noi, consider că 
Nokia este cel mai bun tele
fon, printre puținele pregătite 
pentru apariția virușilor”, 
declară Mihai Brebu, dealer 
telefonie mobilă Deva. Ope
ratorii de telefonie mobilă ar 
trebui să fie pregătiți să 
oprească o „invazie” a aces
tor viruși prin selectarea 
mesajelor suspecte și șter
gerea lor.

Strategie
Deva (I.J.) - OPC Hu

nedoara și-a propus, să 
micșoreze durata de 
analizare și soluționare a 
sesizărilor și reclama- 
țiilor, precizează Ileana 
Tudor, director OPC 
Hunedoara. Consumato
rii au obligația să își 
asume responsabilitatea 
comunicării datelor de 
identificare a produselor 
pentru care fac reclama- 
ție. Agenții economici 
simt obligați să afișeze la 
loc vizibil o plachetă cu 
adresa și numărul de 
telefon gratuit, pus la 
dispoziția consumato
rilor, la care ei vor putea 
suna pentru reclamație”.

locuri.de
dara.pastlflfwinnrodto.ro
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• Decedată. Polițiștii din Hațeg efectuează 
cercetări pentru luarea măsurilor legale
privind o femeie care a fost găsită moartă în 
locuința sa. Este vorba de Victoria G., de 68 
de ani. Nu sunt suspiciuni de cGri-eret. unor 
fapte penale. (V.N.)

• Accident. Pentru că nu s-a asigurat 
înainte de schimbarea direcției de mers, 
șoferul Damian P., 24 de ani, din Deva, a 
fost tamponat de un microbuz angajat regu
lamentar în depășire. Evenimentul.s-a petre
cut la Hunedoara, iar Damian a fgst acciden
tat. (V.N.)

• Incendii. în perioada trecută din acest 
an, cele mai multe incendii în județul Hune
doara au izbucnit din cauza unor instalații 
electrice defecte. Alte cauze mai frecvente 
sunt fumatul, burlan de fum defect sau 
necurățat, acțiune intenționată, jocul copiilor 
cu focul etc. (V.N.)

Cozma respins
București (V.N.) - Miercuri, Instanța Cur

ții de Apel București a respins acțiunea prin 
care Miron Cozma cerea daune statului ro
mân pentru reîncarcerarea sa ilegală. Miron 
Cozma a chemat în judecată Administrația 
Prezidențială și Secretariatul General al 
Guvernului și a cerut cinci milioane de euro 
ca dauhe pentru revocarea decretului prin 
care fusese grațiat de fostul președinte Ilies
cu. De asemenea, instanța a respins cererea 
prin care Miron Cozma cerea suspendarea 
executării Decretului fostului președinte. 
Hotărârea poate fi atacată cu recurs în ter
men de 15 zile.

Prefectul lăudat"
■ Nu există demiteri 
abuzive ale directorilor 
instituțiilor descentrali
zate din Hunedoara.

Valentin Neagu

Deva - Ieri, în timpul întâl
nirii cu deputății din Comisia 
de Abuzuri, ministrul Admi
nistrației și Internelor, Vasile 
Blaga, a negat existența unor 
demiteri abuzive la nivelul 
șefilor instituțiilor descentra 
lizate.

El a negat că at exista d 
sarcină precisă din partea 
Guvernului sau a MAI ca pre
fecții să-i înlocuiască pe șefii 
instituțiilor descentralizate pe 
criterii politice.

Ministrul de Interne, Vasile

prefecților Alianței DA, apre
ciind că ei sunt responsabili 
cu aplicarea programului de 
guvernare în teritoriu și că 
nu pot lucra cu o echipă care 
nu susține aceleași dezide
rate.
Directori fără program

„Vă dau exemplul județului 
Hunedoara. Zi de zi, la amia
ză, în timpul campaniei elec
torale, la sediul PSD, conform 
programului, toți șefii insti
tuțiilor deconceiitrate au fost 
prezentați în media și filmați. 
Ș adunau .Ia sediu și plecau 
în teritoriu, ’refectul, cunos
când situația, văzând cum a 
fost combătut în zona asisten
ței sociale, își pune pe bună 
dreptate problema: cum poate 
coordona un astfel de direc
tor, în continuare, aplicarea

în care n-a crezut?”, a mai 
spus ministrul.
„Șefi cu fîbrilații"

Contactat la puțină vreme 
după această declarație, pre
fectul județului, Cristian Vla- 
du, ne-a declarat că este întru 
totul de acord cu ea. „Eu am 
încheiat discuțiile cm acești 
directori. Ce am avut de spus, 
le-am spus. Am fost acuzat de 
parlamentarii PSD că fac pre
siuni și îi stresez pe unii di
rectori. Declarația ministru
lui Blaga este clară, iar cine 
poate s-o îftțefeigă*, 
înțeleagă. Cine nuflreaba ltif' 
Oricum, pe unii dintre șefii 
acestor instituții i-au apucat 
fibrilațiile și se caută pe la 
medici. Mă refer la Dan Flo- 
rescu, directorul Casei de 
Sănătate, loan Rus, director

unui program de guvernare la ANRSC și alțiiBlaga, a susținut atitudinea

Asociația „Țara Hațegului"
Hațeg (V.N.) - De curând, consilierii ha- 

țegani au aprobat asocierea Consiliului Lo
cal cu Consiliul Județean, Universitatea Bu
curești și consiliile locale ale mai multor 
comune, la Asociația Intercomunală „Țara 
Hațegului”. De asemenea, au desemnat trei 
delegați, în frunte cu primarul Nicolae Ti
miș, care să facă parte din Adunarea Gene
rală a asociației. Alături de instituțiile a- 
mintite, din asociație mai fac parte consilii
le locale ale comunelor Baru Mare, Bretea 
Română, General Berthelot, Densuș, Pui, Ră- 
chitova, Rîu de Mori, Sîntămăria Orlea, Să- 
lașu de Sus, Sarmizegetusa și Totești. Con
tribuția anuală din partea Consiliului Local 
Hațeg la fondurile asociației a fost stabilită 
la 20 milioane de lei. Obiectul de activitate 
al asociației este identificarea problemelor 
globale ale comunităților locale membre și 
stabilirea modului de rezolvare a acestora 
în scopul dezvoltării economice și sociale a 
regiunii Țării Hațegului. între obiectivele 
mai importante ale acestei asociații sunt: 
promovarea dezvoltării economlco-sociale; 
protejarea patrimoniului natural și cultural 
al regiunii și dezvoltarea unui sistem de ma
nagement al acestui patrimoniu; revitali- 
zarea tradițiilor folclorice și meșteșugărești; 
dezvoltarea agroturismului etc.

Aeroportul și trans
portul cu avionul 

îi va ajuta pe oamenii 
de afaceri să ajungă 
mai repede la desti
nație. Faptul că vom 
avea aeroport, sperăm 
că va atrage investiții 
pentru județ și va 
crea noi oportunități 
de afaceri pentru 
investitori.
Doina Anca, 
Deva

• Consulul Județean Hunedoara:

Dorin Păran, vicepreședinte ________ 69.00-12.00
• IPJ Hunedoara:

Comisar Marcel Zaharie, adjunct al șefului IPJ 

...... ................................................................................ 10.00-12.00
• Comandamentul de jandarmi Județeati:

Lt. colonel Ion Bogdan, adjunct al comandantului pen- 

tru logistică:_____________________________________ 14.00-16,00
• Primăria Municipiului Deva:

loan Inișconi, vicepffmar 08.00-10.00

Prefectul Cristian Vladu.

0rașul Deva este 
unul dintre cele 

mai frumoase orașe 
din Transilvania și 
prin modernizarea 
aerop^’lului existent 
la Săulești se vor crea 
noi oportunități de 
afaceri. Cred că este 
foarte bine, iar orașul 
și locuitorii vor avea 
numai de câștigat. 
Maria, 
Deva

Este foarte bine. 
Oamenilor de afa

ceri nu le place să 
piardă timpul pe 
drum și cursele cu 
avionul le oferă posi
bilitatea de a ajunge 
în scurt timp: la desti
nație. Cred că este o 
metodă eficientă pen* 
tru atragerea de noi 
investitori în județ. 
Cornel CrAng,
Deva

Cei oare au luat ho
tărârea de a trans

forma și moderniza 
aeroportul de la Său
lești au avut o iniția
tivă lăudabilă. Oame
nii de afaceri vor 
ajunge foarte repede 
la destinații și cred 
că în acest fel se vor 
deschide noi oportu
nități de; afaceri. 
Claudia B^rabaj, 
Deva

Foarte bine! în de
mararea unei afa

ceri, timpul este pre
țios, iar avionul este 
cel mai bun mijloc de 
transport pentru 
oameni. Timpul alocat 
deplasării dintr-un 
oraș în altul se reduce 
și sperăm că vor fi 
atrași mai mulți 
investitori în județ. 
Magdalena, 
Deva
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• România - Grecia la Deva? Paul Grecu, 
vicepreședintele FC CIP Deva, a discutat.
ieri, la sediul F.R. Fotbal posibilitatea găzdu
irii la Sala Sporturilor din Deva a două parti
de amicale între echipele naționale de futsal 
ale României și Greciei. „Avem în proporție 
de 90 la sută acceptul FRF pentru disputarea 
partidelor în zilele de 13-14 aprilie, iar noi va 
trebui să rezolvăm organizarea meciurilor pe 
plan local", preciza Paul Grecu. (C.M.)

• Campioni naționali la tir. Componeftpl 
clubului Minerul Aninoasa, Răzvan Marcu și 
Fibia Vânătoru au câștigat titlurile de campi
oni naționali la tir cu arcul în cadrul Campi- 

■ă onatului Național, desfășurat săptămâna tre
cută la Rădăuți. (C.M.)

j divizionarele A din Sibiu, Mediaș și Tg.
Mureș. (Foto: Tralan Mânu)

I <

Remiză în prima bătălie
■ Villareal n-a făcut 
greșeala Valenciei de a 
se lăsa dominată și are 
prima șansă.

ClHIIAN MARINUț_________________
dpflM.marltMt^lwfonnmedUxo

București - Steaua n-a mai 
avut exuberanța din returul 
împotriva Valenciei și n-a 
reușit decât o remiză albă, 
aseară, în partida contra 
“submarinului galben”. Villa- 
real a demonstrat că nu în
tâmplător ocupă locul trei în 
puternicul campionat al Spa
niei și a păstrat imaculată 
tabela de marcaj în ciuda pre
siunii create de cei peste 
30.000 de suporteri steliști.
Rezultat echitabil

Meciul a fost echilibrat, ce
le două formații impărțindu- 
și aproape perfect perioadele 
de dominare, Am notat câte 
două mari ocazii de fiecare 
parte, cea mai mare oportuni
tate a echipei lui Zenga fiind 
irosită de Diniță în minutul 
50, în vreme ce ibericii pu-

Leu testează mașina
Hunedoara (C.M.) - Pilotul hunedorean 

Mihai Leu, care ocupă și funcția de direc
tor de cabinet in cadrul ANS, se va deplasa, 
la finele acestei săptămâni, la Budapesta, 
pentru a-și testa noua mașină, un Mit
subishi EVO 8. Testele din capitala Ungariei 
reprezintă ultimele verificări ale bolidului 
cu care fostul campion mondial la box va 
alerga in acest sezon al Campionatului 
Național de Raliuri. Campionatul Național 
va debuta in data de 1 aprilie cu Raliul 
Brașovului, iar Mihai Leu crede că princi
pali adversari în lupta pentru titlu vot fi 
experimentatul Titi Aur și tânărul Emanuel 
Ilina, ambii urmând să alerge tot pe auto
mobile Mitsubishi.

--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*-------------------------------------------------------------------------------------------

Victorii la limită în semifi
nalele Cupei României

București (C.M.) - Ambele partide tur ale 
semifinalelor Cupei României la fotbal, dis
putate ieri, s-au încheiat cu victoria la lim
ită a gazdelor. FC Național a învins pe teren 
propriu, cu scorul de 2-1 (1-0), pe Dinamo 
București, după un meci pe care l-a con
trolat timp de 60 de minute. în minutul 9, 
Mihâi Pane a executat o lovitură liberă, por
tarul Bogdan Stelea a respins în față, iar 
Sergiu Radu a Împins mingea în poartă. 
„Bancarii” și-au mărit diferența în minu
tul 53, când Ionuț Rada a trimis balonul în 
poartă cu capul la un corner executat de 
Cătălin Liță. Dinamo a redus din diferență 
în minutul 62, când Ianis Zicu a reluat In 
poartă centrarea lui Florentin Petre și ast
fel grație golului marcat în deplasare câinii 
roșii au nevoie doar de o victorie cu 1-0 pen
tru a se califica în ultimul act al com
petiției. în celălalt meci al semifinalelor, 
Farul a învins cu 1-0 pe U. Craiova, grație 

i golului marcat de Guriță (min. 67), dar 
finalista se va decide în meciul retur. Par- 

;.j fidele retur vor avea loc pe 13 aprilie.

Șase medalii
■ Karatiștii hunedoreni 
au avut o comportare 
foarte bună la CN de 
shotokan de la Oradea.

ClPRIAN MARINUț
Mircea SIrbu, inspector DSJ

Hunedoara - Cei trei spor
tivi ai clubului Shoto Hune
doara, participanți la ediția 
din acest an a Campionatu 
lui Național de karate shoto
kan, s-au dovedit extrem de 
bine pregătiți. Competiția des
fășurată la sfârșitul săptă
mânii la Oradea a aliniat la 
start peste 300 de participanți, 
dar hunedorenii, antrenați de 
sensei Nicolae Rădoi, 5 dan și 
sensei Ilie Zamfir, au fost 
printre protagoniști, cucerind 
nu mai puțin de șase medalii. 
Cele mai bune rezultate le-a 
obținut Alexandra Grigorea- 
nu care la categoria 14-15 ani 
a obținut trei medalii: una de 
aur, una de argint și una de 
bronz.

La tm nivel foarte bun a 
evaluat și Cristian Constantin 
la categoria 16-17 ani, care a 

teau da lovitura pe final de 
meci, când Sorin (minutul 
80) a trimis aproape de vin- 
clu, din șase metri.
Nevoie de gol

Pentru a putea spera la ca
lificare Steaua e obligată să 
înscrie în meciul retur de du
minică. Dorinei Munteanu, 
Ghionea și Adrian Cristea, vi
zibil marcați de efort, au de
clarat, imediat după meci că 
remiza e un rezultat bun și că 
ei mai cred în șansele de cali
ficare.

„N-am mai intra pe teren la 
Villareal, dacă nu am crede 
în șansa noatră”, preciza 
Ghionea. Din păcate, în ulti
mele trei partide disputate în 
deplasare în actuala ediție a 
Gupei UEFA Steaua n-a reușit 
să marcheze. Optimiștii își 
pot însă aminti meciul din 
sferturile de finală ale Cupei 
Campionilor Europeni, din 
1986, când după 0-0 acasă, 
Steaua dispunea în deplasare 
cu 1-0 de finlandezii de la 
Kusisilahti și cucerea apoi 
trofeul. Rămâne să vedem 
dacă istoria se va repeta.

FC CIP atacă titlul național
■ Paul Grecu le cere 
jucătorilor concentrare 
și dăruire pentru a 
deveni campioni.

ClPRIAN MARINUț_________________
clpri«n.marinut4^nformmedl*.ro

Deva - Reprezentanții echi
pelor clasate pe primele șase 
locuri ale Diviziei A de ftit- 
sal au participat, ieri, la sedi
ul F.R. Fotbal la tragerea la 
sorți a play-off-ului. „în cele 
din urmă nu s-a mai efectuat 
o tragere la sorți, iar progra
mul s-a stabilit prin aplicarea 
schemei Berger în funcție de 
locurile ocupate de echipe în 
clasament”, preciza Paul Gre
cu, vicepreședintele CIP, cel 
care a reprezentat clubul de- 
vean la întâlnirea de la FRF.

Oficialul devean a declarat 
că pentru play-off obiectivul 
echipei devene rămâne cuce
rirea titlului național. „Vrem 
să facem o bucurie orașului 
și să ne revanșăm pentru 
modul nedrept în care am fost 
învinși anul trecut. Jucătorii 
au toate argumentele în acest 
sens, valoare, experiență și 
sprijin financiar din partea 

pentru CS Shoto Hunedoara
gint în probele de kata și ku- 
mite. în fine, ultima medalie 
a fost obținută de 
mezinul echipei,

Mirel Rădol (albastru), căpitanul Stelei, a avut mult de furcă cu 
puternicul atacant al echipei spaniole Villareal, Jose Marin.

Station: Sheneea. Spectatori: 30.000.
Steaua: Hamutovski - Ogăraru, Kădoi. Ghionea, P. Marin - Qprița, Paraschiv, 

D. Munteanu, IM. 0lcâ (90 Dfcă] - Diniță (75 FI. Dumrtro), A. Cristea (69 

Boștirțâ). Antrenor: Walter Zenga

Villarreal: Reina - Venta, Rena, Quique Alvarez (88 Arzo), Anuabarrena - 
Santi Cazorla (85 Font),.Senna, Joslco, Sorin - Jose Mari (82 Guayre), 

Figueroa. Antrenor: Manuel Pellegrini
Arbitru: Massimo Busacca Asirtanțl: Stephane Cuhat și Francesco Burag- 

ina (toți Elveția). ’

conducerii. Rămâne doar ca 
fotbaliștii să se concentreze, 
să dea totul în teren și cu sig
uranță vom aduce titlul la 
Deva”, afirma Paul Grecu. FC 
CIP a ocupat locul secund la 
finalul sezonului regulat și 
pleacă în cursa pentru titlul 
cu cinci puncte, având de re
cuperat un punct față de ocu
panta locului I, FC Bodu Bu
curești, echipa Iui Dumitru 
Dragomir, președintele LPF.
Trei deveni la națională

Prima etapă a play-off-ului 
programată inițial pentru du
minică, 20 martie a fost amâ
nată pentru 27 martie, întru
cât echipa națională de fut

Măgureanu. Stăncuța Molomfăleanu

Eric Șoș, acesta urcând pe 
treapta a treia a podiumului 
la categoria 8-9 ani în cadrul 

sal va susține, în zilele de 21 
și 22 martie, la București, do
uă partide amicale cu selec
ționata Olandei. Pentru aces
te partide au fost convocați la 
lotul național și trei jucători 
ai FG CIP, respectiv Molom- 
fălean, Măgureanu și Stăn- 
cuța, fotbaliști care au făcut 
parte din prima reprezenta
tivă și la meciurile turneului 
din Franța, de acum o săp
tămână. „Gei trei se vor pre
zenta la lojt jizi, dar cred că 
doar Moromialban și Măgure- 
an vor jurai, pentru că Stăn- 
cuța e destul de grav acci
dentat Ia genunchi, după tur
neul din Franci comenta 
Paul Grecu.

Cupa 
Mărțișorului

Deva (C.M.) - Gimnas
tele de categoria a II l-a 
și a IV-a ale cluburilor 
CSS Cetate Deva și CSS 
Petroșani participă, azi, 
de la ora 11.00, în Sala 
clubului CSS Cetate, la 
tradiționala competiție 
dotată cu „Cupa Mărțișo
rului”. „întrecerea are în 
primul rând un scop de 
verificare al stadiului de 
pregătire în vederea par
ticipării la concursurile 
naționale. Organizatorii 
concursului, Direcția 
pentru Sport a Ju
dețului Hunedoara 
și Asociația Jude
țeană de Gimnas
tică Hunedoara, 
vor oferi premii 
constând în echi
pament spor
tiv”, preciza I- 
ca Buciuman, 
inspector în 
cadrul DSJ 
Hune
doara.
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• Coincidență. Echipele de 
mâniei și Olandei vor juca, în 
tie, la București, două meciuri 
câteva zile înainte de întâlnirea România - 
Olanda din grupa I de calificare.la Cupa 
Mondială din Germania 2OO6.(MF)

Marian Drâgulescu,
■ Gimnaștii vor concu
ra la un turneu organi
zat la Cottbus, la finele 
acestei săptămâni.

Victorie „scurtă" 
pentru Chelsea

Londra (MF) - Chelsea 
Londra a învins, marți, 
pe teren propriu, cu sco
rul de 1 - 0, formația West 
Bromwich Albion, într- 
un meci restant din eta
pa a XXVIII-a a campi
onatului Angliei, infor
mează AFP. Unicul gol 
al întâlnirii a fost mar
cat de Drogba, în minu
tul 26.

Kennedy, încă la 
program special

Dublă eliminare
Sunrise (D.N.) - Tenis- 

manul Victor Hănescu a 
fost eliminat, miercuri, 
în runda inaugurală a 
turneului challenger de 
la Sunrise (SUA), dotat 
eu premii în valoare to
tală de 100.000 de dolari, 
a anunțat site-ul atpten- 
nis.com. Component de 
bază al echipei de Cupa 
Davis a României, cali
ficată în sferturile gru
pei mondiale, Hănescu a 
fost învins, cu scorul de 
7 - 5, 7 - 6 (7/3), de
Igor Andreev, cap 
de serie numărul 
5. Românul a 
fost eliminat 
duminică tot 
în primul tur 
și în cadrul 
turneului 
de la Indian 
Wells.

Va începe 
recuperarea 
Glasgow (MF) - Fun
dașul scoțian John 
Kennedy, care s-a 
acddentat grav la 
genunchi după un 
duel cu ionel Ganea 
în meciul amical Sco- 
ța-România, scor 1 - 2, 
din martie 2004, va 
reveni pe gazon cel 
mai devreme la 
începutul sezonului 
următor, au dedarat 
conducătorii grupării 
Celtic Glasgow, citați 

Medicul for- 
scoțiene, Rod- 

Macdonald, a de- 
că John Ken- 

„F-a încântat" 
pe specialistul Ri- 

Steadman, ca- 
a constatat că nu 

nevoie de o no- 
operație. „Piciorul 

are destulă stabilitate 
pentru ca John să 
poată începe îh cu
rând recuperarea", ati 
comentat Macdonaic

București (MF) - Lotul mas
culin de gimnastică al Româ
niei va participa, la sfârșitul 
săptămânii, la un concurs or
ganizat la Cottbus. Din echipă 
va lipsi însă Marian Drăgu- 
lescu, care s-a aflat într-un 
conflict cu antrenorul coordo
nator Dan Grecu.

„Vom merge cu Marius 
Urzică, loan Suciu și Răzvan 
Șelariu. Marian Drâgulescu a 
declarat că nu participă la 
această competiție și eu am 
apreciat poziția lui”, a de
clarat antrenorul Dan Grecu. 
Tehnicianul a confirmat apla- 

. narea conflictului cu Marian 
Drâgulescu. ..Am avut o dis-

bronz la Atena (Foto: epa)Drâgulescu, medaliat cu argint 

cuție cu Marian, cred că a în
țeles despre ce este vorba și 
a promis că va urma progra
mul de pregătire. Se poate 
spune ca a fost vorba și de o 
lipsă de comunicare care a ge
nerat un conflict. M-am gân-

dit mult ca pe viitor să comu
nicăm mai bine pentru a nu 
se mai repeta incidentele. Ma
rian este un tip mai închis, 
mai puțin comunicativ, care 
nu spune ce are de spi poa
te și eu am dat dovadă de mai

Campioana Europei, eliminată
Milano (MF) - Echipa Intemazionale Mi

lano sur calificat în sferturile de finală ale 
Ligii Campionilor, dupâ cE- a învins, marți, 
pe teren propriu, cu sconil de 3 -1, formația 
portugheză FC Porto, deținătoarea titlului, 
în manșa secundă a optimilor de finală ale 
competiției. Golurile echipei italiene au fost 
marcate de atacantul brazilian Adriano, în 
minutele 6, 63 și 87, în timp ce FC Porto a 
redus din diferență prin jucătorul Jorge 
Costa, în minutul 69. în tur, scorul a fost 
egal, 1-1. Celelalte echipe calificate în sfer
turile de finală ale Ligii Campionilor sunt 
Chelsea Londra, Olympique Lyon, AC Mi
lan, Juventus Torino, Liverpool, PSV Eind
hoven și Bayern Munchen. Tragerea la sorți 
a meciurilor din sferturi va avea loc mâine. 
Prima manșă a sferturilor de finală ale Ligii 
Campionilor va avea loc în zilele de 5 și 6 
aprilie, în timp ce returul este programat 
pentru 12 și 13 aprilie.

acasaw

multă duritate, ceea ce a g 
nerat conflictul”, a spus Gr 
cu. Președintele Comisiei r 
Sănătate, Ecologie și Spo 
din Senat, Dan Sabău.a asi 
tat, marți, la antrenament 
lotului masculin de gimna 
tică și a discutat cu antr 
norii Dan Grecu și Octavia 
Belu, precum și cu conduc 
rea Federației Române c 
Gimnastică, despre problem 
le cu care s-a confruntat ace 
sport în ultimă perioadă.

întrebat dacă a reușit s 
medieze conflictul dintre M. 
riahDrăgulescu și antrenori 
Dan Grecu, senatorii Dan S 
bău a precizat: „Am constat 
că situația este detensionaE 
Drâgulescu Drezentamhjțfl 
uejâ Ia ântrenateetft" voi di 
cerca să contribui la con 3^ 
darea relației dintre spori 
si antrenor”.

Indisponibili
Lisabona (MF) - Mijlo

cașii echipei Sporting Li
sabona, Custodio și Ro- 
chemback, sunt indisponi
bili pentru partida cu 
Middlesbrough, programa
tă joi, în manșa secundă 
a optimilor Cupei UEFA, 
informează AFP, citând 
un comunicat al grupării 
portugheze. „Custodio și 
Rochemback, care se află 
sub tratament medical, nu 
vor putea evolua în par
tida de joi”, se arată în co
municat. Potrivit cotidia
nului Record, antrenorul 
Jose Peseiro va putea con
ta, în Schimb,, pe servici
ile mijlocașului Rogerio.

Rămâne cum a fost stabilit |
■ Tribunalul DFB își 
menține decizia privind 
anularea rezultatului 
unui meci din liga II.

Frankfurt (MF) - Tribuna
lul sportiv al Federației Ger
mane de Fotbal (DFB) a con
firmat, marți, decizia de a 
anula rezultatul unui meci 
trucat din liga a doua germa
nă. Tribunalul DFB a decis, 
pe 15 februarie, ca rezultatul 
partidei LR Ahlen - Burghau
sen, scor 1 - 0, din etapa a IX-a 
a ligii secunde, să fie anulat, 
după ce în urma unei anchete 
s-a stabilit că acesta a fost in
fluențat în scopul de a se ob
ține câștiguri substanțiale la

pariuri. Gruparea LR Ahlen a 
introdus apel la hotărârea tri
bunalului, dar instanța fede
rală și-a menținut decizia.
A fost cu intenție

Tribunalul federal a anun
țat că își menține hotărârea, 
deoarece „s-a stabilit că a exis
tat intenția de a se manipula 
rezultatul de către pariori și 
arbitrul întâlnirii”, Robert 
Hoyzer, aflat la originea scan
dalului privind meciurile tru
cate din fotbalul german. în 
cadrul anchetei deschise în 
acest caz, Hoyzer a recunos
cut că Ahlen a marcat golul 
victoriei dintr-un penalti 
acordat, în minutul 65 al par
tidei, în urma un han t inexis-

Conți, antrenor de conjunctură
■ Roma este o echipă 
instabilă. în ultimul 
timp, romanii au 
schimbat trei antrenori.

Roma (MF) - Noul antrenor 
al echipei AS Roma, la care 
este legitimat fundașul român 
Cristian Chivu, este Bruno 
Conti, informează Datasport. 
„Decizia de a accepta să an
trenez AS Roma este o dovadă 
de dragoste. Nu puteam spune 

-nu acestei echipe, care mi-a 
oferit atât de mult în ultimii 
ani. Trebuie să mărturisesc 
că nu mă așteptam”, a spus 
Conti. Tehnicianul Bruno 
Conti, in vârstă de 50 de ani, 
a precizat că va pregăti for
mația italiană doar până la 
sfârșitul sezonului, urmând

coordonator al centrului de ti
neret al grupării AS Roma. 
Conti, care a efectuat deja pri
mul antrenament, a precizat 
că se simte în stare să-și ajute 
noii elevi și va demonstra 
acest lucru până la sfârșitul 
sezonului.

„Vreau să spun că, pentru 
prima zi, sunt mulțumit de 
atitudinea jucătorilor. Este 
adevărat că sunt destule pro
bleme, schimbările dese de 
antrenori - mai întâi Prandel
li, apoi Voller și Del Neri, nu 
au ajutat. în plus, unii fot
baliști se află la final de con
tract, alții au probleme per
sonale;.. Totuși, acum trebuie 
să ne gândim numai la AS 
Roma”, a spus Bruno Conti. 
Fost jucător la AS Roma, Bru
no Conti a câștigat titlul mon-

tent al unui jucător de la B^ 
ghausen, care a fost chiar ejj 
minat in urma presupusei j# 
fracțiuni. Gruparea LR Ahfej 
a anunțat că intenționează^ 
sesizeze un tribunal de arbi 
traj și, „la nevoie”, chiar, 
Tribunalul de Abitraj Sporii? 
(TAS) de la Lausanne. Robejț- 
Hoyzer a fost primul arbițrț 
arestat în acest caz, dar a f©g 
pus în libertate pe 25 febfțj 
arie, după 14 zile de detenț^ 
Un alt arbitru german, Domi 
nik Marx, se află în arest pj§ 
vizoriu, în timp ce un fost 
câtor, Steffen Karl, suspectai 
de implicare în geest fandai 
a fost eliberai conflj|‘ 
luni seara, după patrule de 
detenție provizorie. 73^ " \
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rție pentru** 
tabla de șah^S 

București (MF) - Tablaîpl 
șah pe care se va dispute 
meciul dintre Anatoli Karpoț 
și Andrei Istrățescu ya fi vânL 
dtttă pe un site de licitații 
online, banii obținuți urmând 
a fi folosiți pentru Susținerea 
micilor șahiști români, se pre
cizează într-un... comunicat 
remis de către directorul me
ciului, Doru Ionescu. Meciul 

se va jucâ 
de șah digitală, 

fiecare piesă, 
fiecare mutare și poate mem
ora până la 500 de mutării 
Astfel, viitorul posesor al ta
blei de șah va putea chiar să 
urmărească ultimul meci al 
confruntării, acesta putând fi 
stocat In Întregime în memo-Conti. alt nume

nis.com
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• Incendii. în perioada trecută din 
în județul Hunedoara s-au produs 25 de

>3 incendii la suta de mii de locuitori, față de 
jH 22 media națională, și 20 incendii la 1000 

de km, față de 34 media națională. (V.N.)

Dinozaurii la Deva

1

t

1O

Jurnalism pentru profesori. în aprilie 
j ■ Centrul Cultural Francez va reveni la Deva 
in pentru a organiza un curs de formare, adre- 
n sat unui număr de 25 de profesori de limba 
^’franceză în privința fenomenului media. „Ei 
» vor realiza un jurnal în franceză pentru ca 
" anul viitor cei formați să poată lucra cu ele- 
’ffvii", spune Jean Luc Stagnol de la CCF. (R.I.)

■ Fotografii, picturi 
sau obiecte de artă 
populară vor fi expuse 
la Casa de Cultură.

Acțiunea de control de pe raza mu
nicipiului Deva, organizată ieri de Poliția 
Rutieră Deva și A.R.R. ag.HD, a avut sco
pul de a verifica mijloacele de transport 
persoane, un singur transportator fiind 
găsit în afara legii. (R)to: Loretfana teah)

Deva - Parteneriatul dintre 
Consiliul Județean Hunedoa
ra, Universitatea București, 
Universitatea Petroșani, Uni
versitatea de Arhitectură „Ion 
Mincu”, consiliile locale și 
primăriile din Țara Hațegu
lui, precum și alte instituții 
și oraganizații, s-a concretizat 
în crearea Geoparcului Dino
zaurilor Tara Hațegului, de
clarat oficial arie protejată în 
luna noiembrie 2004.

Printre activitățile de pro
movare ale valorilor naturale, 
culturale și istorice ale res
pectivei regiuni, s-a numărat 
și expoziția „Ținuturile Ro
mâniei - Țara Hațegului” or
ganizată în comun, la Bucu
rești, anul trecut, de Muzeul 
Țăranului Român, Muzeul 
Național de Istorie Naturală

„Grigore Antipa”, Muzeul Na
țional de Geologie și Univer
sitatea București.
Expoziție inedită

O asemenea expoziție va fi 
organizată în această lună și 
în cadrul Casei de Cultură 
„Drăgan Muntean” din Deva. 
De acum și până pe 27 mar
tie vor putea fi admirate lu-

■

crări de artă fotografică, de
sene, picturi, postere, publi
cații, obiecte de artă populară 
dedicate patrimoniului natu
ral și cultural din Țara Hațe
gului și proiectului Geoparc. 
Pentru desfășurarea expo
ziției, Consiliul Județean Hu
nedoara a alocat, în calitate 
de co-organizator, ieri 50 de 
milioane de lei.

Aspect din proiectul Geoparcului Hațeg

CJ a preluat 
aerodromul

Deva (D.I.) - CJ Hune
doara a adoptat ieri ho- ' 
târârea prin care imo
bilele de la Săulești, au 
trecut din domeniul pu
blic al statului și admi
nistrarea Aeroclubului 
României - Aeroclubul ; 
Dacia Deva, în domeniul 
public al județului și ad
ministrarea CJ. Actul a 
fost necesar pentru emi- , 
terea unei HG care să fa- ț, 
că posibilă construirea u- 
nui aeroport pentru avi
oane de până la 50 de 
locuri. „CJ va investi 
doar în imobile și tere
nuri, cheltuielile urmând 
a fi suportate de către 
diferiți investitori stră- , 
ini, în cadrul unui par- 
teneriat public-privat. Nu 
pot spune acum care este 
valoarea totală a proiec
tului, pentru că nu s-a 
făcut încă un studiu de 
fezabilitate”, a declarat 
Mircea Moloț, președin- i 
tele CJ.

(Foto: Tralan Mânu)

Motorină în 
®Ctape
wj’ ’ Deva (L.L.) - Subven- 

i țiâ de 5.000 lei pentru un 
i litru de motorină va fi 
, acordată în trei etape: la 
’ înființarea culturilor, la 
1 întreținerea lor și la re- 
! coltare. Beneficiarii sunt 

’■ proprietarii de terenuri 
agricole, societățile și a- 
sociațiile familiale, fir- 

| mfele comerciale cu pro- 
. fii agricol.

Olimpiade în 
"vacanță

Deva (R.I.) - Din 19 
martie elevii vor intra 
în vacanța de primăva
ră, dar nu pentru toți va 

tf&și o perioadă de odih- 
Sfâ. începând din primul 
Week-end de vacanță de
butează și etapa națio
nală a concursurilor 
polare. După concursul 
dfe limba și literatura ro
mână „Mihai Emines- 
ou” urmează olimpiade
le de limbi materne, de 
'lîftibi romanice și cele 
de limbi moderne. Olim
piada de biologie are loc 
fă. Piatra Neamț, iar cea 
d® geografie de- 
btitează la 
Dieva. __
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Mircea Moloț.
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Premierâ 
laplata 
ratelor
Petroșani (M.S.) - 
Pentru prima dată 
după anul 2000, 
Regia Autonomă a 
Apei Valea Jiului 
(RAAVJ) Petțoșar i 
poate să-și achite, 
din surse proprii, o 
parte din rata la 
împrumutul contrac
tat cu BERD pentru 
reabilitarea rețelei de 
apă din zonă, a de- 
darat președintele 
Consiliului Județean 
(CJ) Hunedoara, Mir-. 
cea Moloț. în luna 
martie, regia trebuie 
să plătească o rată 
de aproximativ 10 
miliarde lei. Din a- 
ceastă sumă. RAAVJ 
poate asigura 6 mili
arde de lei, diferența 
urmând să fie supor
tată de la bugetul CJ 
Hunedoara. RAAVJ 
Petroșani a contrac
tat, în 1996, un îm
prumut de ia BERD 
în valoare de 16 mil
ioane de dolari.

îi

i
i

Câți participant,
Deva (V.R.) - Liceul „S. To- 

duță” Deva este singurul care, 
la fazele zonale ale olimpiadei 
de muzică, a avut tot atâția 
premianți câți participant!. 
Toți cei 24 de soliști instru
mentiști s-au întors de la Ti
mișoara cu premii și men
țiuni - ne-a spus prof. Maria
na Onțanu-Crăciun. Cinci au 
premiul I și sunt calificați 
pentru etapa finală „Lira de 
aur”, ce va avea loc la sfârși-

i. țul luj martie, la Suceava.
Cine sunt premianții?

Răzvan Anemțoaiei, cls. V, 
vioară, prof. Mirela Calciu; 
Daniel Demian, V, violoncel, 
prof. Camelia Jakab; Alexan
dru Lazăr, V; Ovidiu Pleșa, 
VI și Oana Ilie, VII - vor con
cura la pian și sunt îndru
mați de prof. Doina Ona. La 
faza zonală de la Arad au par-

Funcționarii publici protestează
Deva (I.J.) - Sindicatul liber 

al salariaților din administra
ția publică Hunedoara consi
deră că restructurările din 
sistem sunt neavenite întrucât 
la nivel național există un de
ficit de personal de 19.000 de 
persoane. „Angajații noștri 
prestează activități peste pro
gramul prevăzut, fără să poa
tă recupera orele lucrate. Mai

f

e

atâția premianți 
ticipat corala „Orfeu”, a clase
lor IX-XII, dirijor prof. Gelu 
Onțanu-Crăciun, și ansamblul 
folcloric vocal-instrumental 
„Românașul”, pregătit de prof. 
Ovidiu Demea. Coralei i-au 
fost decernate locul I și pre
miul de excelență și va par
ticipa în aprilie la faza finală. 
„Românașul” a primit pre
miul I, dar la această catego
rie nu mai există o fază națio
nală, cea de la Arad echiva
lând cu finala, Solistul vocal, 
Ovidiu ©lari, cls. Xii, prof. 
Tiberiu Bardan, va participa 
la canto popular la finala de 
la Constanța. Alături de el vor 
mai participa trei elevi, care 
s-au calificat în etapa prelim
inară: Anda Drăgan, XII, 
pian, prof. Doina Ona; Paul 
Sîrbu, XII, vioară, prof. Adri
an Lazăr și Ema Prip, IX, 
pian, prof. Daniela Aradi.

| »i hl |
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mult, disponibilizarea cu 4% 
din personal ar însemna crea
rea unor grave probleme or
ganizatorice. La noi, toate 
posturile au fost ocupate prin 
concurs și este ilegal și imo
ral să fie dați afară pentru a 
fi aduși alții în locul lor, pe 
criterii politice”, declară Au
rel Armioni, președintele sin
dicatului hunedorean.

• Ai între 18 și 25 de ani? Vrei să 
fii remarcată de cei din jur? Fii 
starul de pe coperta Jurnal TV. 
Nu rata nici o ediție de vineri a 
cotidianului Cuvântul liber, 
pentru a primi suplimentul TV 
gratuit.

• între 4 martie și 8 aprilie, vei 
descoperi în Jurnal TV, câte un 
talon. Pe fiecare trebuie să îl 
decupezi și să II păstrezi.

• Trimite, împreună cu datele ta
le, cel puțin patru din cele șase 
taloane pe adresa redacției, 
Deva, Bdul 22 Decembrie, nr. 
37A, cod 330166 sau la OP1, CP3.

Nu uita să pui in plic două din
tre cele mai reușite fotografii 
die tăie, prin care ne poți 
demonstra că poți deveni vedeta 
Jurnal TV. Plicurile nu pot fi 
trimise mai târziu de 20 aprilie, 
data poștei.

Câștigătoarea acestui concurs 
va apărea, in a doua săptămână 
din luna mai, pe coperta Jurnal 
TV. Un loc rezervat, până acum, 
numai vedetelor de la Holly
wood. O ședință foto profesio
nistă va garanta succesul tău pe 
coperta suplimentului TV. Iar 
câștigătoarea va fi răsplătită, în 
plus, și cu un premiu surpriză.

a
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Locația STRAJA-LUPENI
Vă inviți să fiți alături de noi, oferindu*vă:
• cabană capacitatea 35 da tocuri: 2 fi 3 

tocuri, cu baie fi 4 fi 6 locuri, tarife 
diferențiate.

restaurant 
bar 
prârerie 
pârtie dotată cu nocturnă 
teleschi 
școală de schi unde sunt stagii

de învățare schi sau individual cu 
monitori autorizați.

• centru de închirieri echipament schi

V
O !
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fireațșare -

i

I

s- a ‘

" 3J5 îț- i ?•>’ \4’’. ' ?•. 'A.j,' \

tel/fax: 254/563.556
tal.cabană: 0254/549.287; mobil:

0722/607.770
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TARIFELE SUNT 
DIFERENȚIATE ÎN FUNCfî 

DE SEZON, GRUP, 
CONDIțflCAZAREI
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• Proces transferat. Procesul intentat de 
către societatea Calor Deva, Termocentralei 
de la Mintia se va judeca la Curtea de Apel 
București. Strămutarea procesului a fost 
determinată de faptul că la primele înfă
țișări ce au avut loc la Judecătoria Deva s-a 
stabilit că această instanță nu are compe
tență de judecată. (C.P.)

• Fără licență. Pe raza municipiului Deva 
polițiștii au depistat mai mulți șoferi con
ducând mijloace de transport fără a avea 
hcență, autorizație sau licență de execuție, 
între aceștia se află Constantin M.,32 de 
ani, Petrișor F., 34 de ani, Răzvan C.,35 de 
ani, Dumitru C., toți din Hunedoara. (V.N.)

Proiect
■ Primăria Petroșani 
speră șă obțină o 
finanțare europeană de 
7 milioane de euro.

Mixai Stan

pentru zona

Bursa locurilor de muncă 
pentru femei

Deva (I.J.) - La mai mult de o săptămână 
de la ziua lor, femeile care se află în 
căutarea unui loc de muncă au șansa să-l 
găsească vineri, 18 martie. Agenția Ju
dețeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 
Hunedoara, prin agențiile sale din județ, 
organizează prima ediție pentru acest an a 
Bursei locurilor de muncă, având ca public- 
țintă - femeile. Agenții economici se pot 
înscrie la bursă cu oferte de locuri de 
muncă până vineri, inclusiv, și pot parti
cipa efectiv la bursă. Pentru găsirea unei 
slujbe pot participa și bărbații.

Petroșani - Consiliul Local 
Petroșani intenționează să 
creeze zona turistică Parâng, 
în masivul cu același nume, 
a declarat primarul munici
piului, Carol Schreter.

In aceBt an autoritățile 
locale au depus un Proiect 
Phare pentru obținerea unei 
finanțări nerambursabile în 
valoare de 7 milioane de euro. 
Proiectul va fl realizat în 
partenerlat cu Consiliul Ju
dețean Hunedoara.

Documentele au fost tri
mise deja Agenției Regionale 
V Vest Timișoara pentru 
avizare șl finanțare.„Progra
mul urmărește crearea unei

zone turistice moderne. Aces
ta va reprezenta o alternativă 
pentru Valea Jiului șl va crea 
un segment nou de activitate, 
turismul, pentru oamenii de 
aici”, a afirmat primarul 
municipiului Petroșani.

în cadrul proiectului se 
prevede modernizarea dru
mului județean care face 
legătura între municipiul 
Petroșani și stațiunile din 
Masivul Parâng, realizarea 
unei aducțiuni de apă, 
canalizare și iluminatul zo
nei.

în prezent, în Masivul 
Parâng funcționează 5 pârtii 
de schi, 4 instalații de teleschl 
și un telescaun.

în zonă sunt construite 
peste 200 de case de vacanță, 
un hotel de trei stele și două 
baze turistice.

în activitatea de servicii în 
turism sunt angrenate peste
160 de persoane. Masivul Parâng poate constitui o zonă do Interes pentru turiști.

Căldura ce golește buzunarele
clzează într-o scrisoare cetă-

Seminar euro

AJOFM organizează prima bursă a locurilor 
de muncă din 2005. (Foto: Tralan Mânu)

■ Proprietarii blocului 
88, din Progresul 
protestează că facturile 
de căldură sunt mari.

Iha Jurcone
hi*JiireoM*farfonnm«dla.ra

Deva - Nemulțumirea cetă
țenilor vine de la faptul că, 
din cei 88 de proprietari din 
bloc, doar 54 plătesc facturi 
mai mari la căldură. Dife
rența hâtre ei și ceilalți con
stă în faptul că nu au centrale 
de apartamente și de aceea 
sunt obligați să suporte din 
buzunare pierderile din sub
solul blocului. „Cerem să se 
aplice Ordinul 233 din data de

30.08.2004 publicat în MO 
862/ 21.10.2004. în plus, sun
tem obligați să suportăm și 
cheltuielile cu căldura pe casa 
scării și liftul, pentru că așa 
s-a hotărât de către cel cu 
centrale.

Referitor la lift, întreți
nerea și folosirea lui se face 
nu după numărul persoanelor 
din apartamente, ci după cota 
individă. Chiar dacă lor le 
trece prin apartament con
ducta de căldură, tot nu vor 
să plătească. Mai mult, 
președintele asociației a făcut 
două modificări în contractul 
4715/13.08.2004 înche-iat de 
asociație cu firma FGH, tot In 
detrimentul nostru”, pre

țenii nemulțumiți. „Nu există 
pierderi pe care să le plătim 
noi, cei cu centrale, se justif
ică Horea Giurgiu, președin
tele asociației. Am acceptat 
plata a opt milioane de lei 
pentru izolarea conductelor 
de subsol, nu există pierderi, 
deci nu avem ce pEftl. Dacă 
vă uitați pe casa scărilor, nu 
există calorifere, ca să se 
spună că se consumă supli
mentar. în art. 288 la care foc 
referire vecinii mei, ie șpe- 
cifică faptul că cine are izo
late țevile de căldură hu 
plătește pierderile. Așa am 
decis șl în adunarea generală 
a asociației”.

pean la CCI
Deva (C.P.) - Camera

de Comerț și Industrie a 
județului Hunedoara or> 
ganizează miercuri, 28 W*
martie, seminarul cu 
tema „Finanțări ale Uni
unii Europene”. Acesta 
va fi susținut de Wolfi- 
gang Treinen, export în 
cadrul Euro Info Trier șl 
se adresează managerilor * 
și angajaților din cadrul ' 
firmelor și instituțiilor 
implicați în scrierea de ; 
proiecta^ și atragerea de 
finanțări de la UE. Se
minarul se va desfășură 
la sediul CCI Hunedoara, A 
cu începere de te ora 10; v

Altele (61)
I» vând bazin inox 2501, moto-pompă electrică 
- 220 V și boiler electric 220 V, 1001. Preț nego
ciabil. Tel. 216753.
• vând cazan de țuică din cupru -1301, casă 
eu toate dependințele * 5 hectare de pământ 
+ grădină cu pomi în comuna Vălișoara. Preț 
negociabil. Tel. 227149.
• vând iau închiriez jocuri electronice pentru 
baruri. Tel. 261911.
• vând Stamm A57 garanție, nou, 2005, stare 
bună, jocuri calculator. 2.400.000 negociabil, tel. 
0726/080402.
• vând țuică de prune din zona Lăpugiu de Sus 
■ 80 mil/litru și porumb ■ 5 mii lei/kg. Tel. 
0724/523833,0722/379481.

• pierdut lagMMȘn de handicapat pe numele 
Butoi loan, eliberată de LS.T. Hunedoara. Se 
declară nulă
• lb warn zilei de 14 martie 2005 am pierdut 
următoarele acte: Buletin de Identitate seria KT 
nr. 848006, eliberat de Politia Deva, la 19 iulie 
1993, pe numele Bărzăune Mihai, Permis de con
ducere categ. B, pe numele Bărzăune Mihai, Per
mis de conducere categ. B, pe numele Bărzăune 
Gherghina, Talon auto Dacia Break cu nr. Hd 
48 BGM aparținând SC COM GINA IMPEX SRL 
Deva, Asigurare obligatorie auto valabilă până 
la data de 30.06.200B c' declară nule.

următoarea ordine de zi: 1. Darea de seamă a 
consiliului de administrație pe anul 2004. 2. 
Darea de seamă a cenzorilor. 3. Probleme 
privind situația șl funcționarea societăților șl a 
utilajelor din dotare. In caz de neîntruiire a cvo
rumului, adunarea se amână pentru data de 
25 martie, ora 15.

• traniport marfă local ți interurban, cu 
camion acoperit, de 32 tone uUL 36 mc dimen
siuni de încărcare 600x240 x 240. TeL 229611, 
0740/953297.

Apeluri (65)

Pierderi (62)

■ comunicat nod consiliu director al Casei de 
Ajutor Reciproc a Pensionarilor Deva aleși la 
11.03.2005 invită foștii membri al casei excluși 
să se prezinte la sediu pentru revenire.

Matrimoniale (69)
• tânir 24 ani, pasional, stilat, posesor aparta
ment și mașină doresc prietena, deosebită Tel. 
0745/167717.

• MMbn to numai 10 zile societăți co
merciale efectuând toate serviciile nece
sare (statut, procură cazier, depunere cap
ital, depunere ■ ridicare acte, autorizară 
ștampilă informații tel. 230191, 
0788/189103.

■ IM să câșdgl mal mult ? Muncește 12 
ore pe săptămână în ttapul tău Uberf Com
panie multinațională ce comercializează 
produse casnice caută consultanți de 
vătalfcl pentru Valea Jiului 0722/566535 șl 
DeviHunedoara 0722/676066.

• seărt toc de muncă în calitate de coordona- 
tor al muncii în construcții sau fabrică de mate
riale de construct», teUra/025051.

Prestări servicii (72)
• Traniport zHnk colete pentru studențl la 
Timișoara. Tel. 0740/420521.

• pierdut camei de sănătate seria 13148486, pe 
numele Brenclu loan. îl declar nul.

• pierdut camele de sănătate, pe numele 
Corobea Susana ■ seria 13378753, Corobea Emil 
Eugen - seria 13286946, Cacuci Marius Cătălin ■ 
seria 13287065, eliberate de Boșorod. Se declară 
nule.

* Coepaaflva da Consum Râu de Mori anunță 
afișarea tabelului cu membrii cooperatori exis- 
tend la data de 15.032005 la sediul Cooperativei 
din Rău de Mori, nr. 4.
• se convoacă adunarea generală a acționar
ilor de la S.C. Agromec SA Turdaș și a Asociației 
Agricole Jurdașana" la data de 20 martie 2005, 
ora 15, în sala Căminului Cultural Turdaș cu

• caut ti îngrijesc o femeie în orice localitate 
din Județ. Tel. 613529.
• madRez matematică orice nivel. Lucrez 
numai cu un singur elev. Tel. 0720/400456.
• mediez matematică V-Vlll, garantez rezul
tate pozitive! Tel. 0721/610343
• transport marfă la prețuri rezonabile, cu Ford 
Transit, o tonă tel. 0722/328820.
• traniport mobU cu auto de 1,2 tone și 14 
mc volum, Asigur și demontarea la cerere.

Oferte locuri de munca (74)
• agenție de publicitate din Deva, lider în ves
tul țării, angajează agent publicitar, salariu 
atractiv, comision, studiile superioare consti
tuie avantaj. Tel. 0745/5547808.

• abler auto agreat RAR situat în Deva, carti
er Oltuz, execută reparați) auto, tlnlchlgerie, 
mecanică electrică Informații 0723/784787, tar- 
it® n^QOciaJDiio.
• fcnna anrtooiânr.2Devaanfla|eazâ tractorist 
cu experiență salariu convenabil. Tul. 
0724/523833,0722/379481.
• MIM MAMM Deva angajează web- 
deslgnerl, solide cunoștințe In MStudlo MX+. 
CV-urile se vor trimite pe: Jobs®medla-graph- 
lcs.ro. Detalii la: 0723-316924.
• IC IOCMA PREST SRL angajează agent 
vânzări pe raza Jud. Hunedoara. Informații la toi. 
234349, CV se trimit la fax 234349.

SIMAL ' te 
EXIM SRL «
DEVA

• K Totaătaris SRL Deva angalează laenți 
vânzări, șoferi distribuitori șl manlptwiți. 
CV la fax 0254/222344.

Solicitări locuri munca (73)

• mame nemeu m«aicina generala solicit
angajare în domeniul medical. Tel. 07453/961533.

CMimlex CMNNlai Centrai
Tei: 230^30,233470,233488 
Fax: 224.550,
www4lnM8.ro, slnulOimart.ro

MoblNer de apartament,
■ 1 * 

MaMIIaw rid Msmi IVIvDlllvi II DU vil^ 

uși PORTA '

Tapițerii, Camere do
iinweț

S-a deschis în Deva, 
Sir. Depozitelor, nr.l, 

noul depozit en gros al 
SC Z&D PREST CONST IMPEX SRL, 

cu o gama diversa de produse 
alimentare și nealimentare.

Va așteptam cu drag, zilnic, 
între orele 8 -17,30, 

și sâmbăta 
între orele 8-14.

AACRAS
ar ■•grupul « stădibche

S.C AGRAS GRUPUL 
WIENER STADTISCHE 

angaleazi Inspector 
daune auto.

Cerințe: studii tehnice de spe
cialitate, operare PC. Expe

riența In domeniu constituie 
un avantaj. CV-urile se trimit 

la fax: 0254/216646.

k_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/

SC Contaudlt Evalex SRL Deva, în calitate de administrator Judiciar al SC Carmen Silva SRL. Orăștie, numit prin 
j încheierea nr. 1466/CA/2004 pronunțată de Judecătorul sindic al Tribunalului Hunedoara, Secția Comercială șl Contencios Admk 

i nistrattv în dosar nr. 4837/2004, In conformitate cu dispozițiile art. 56 of. 4 din Legea nr, 64/1995, repifoUcată șl cu încheierea 
î de ședință din 15.03.2005, pronunțată de Judecătorul sindic în același dosar, publică prezentul 

î ANUNȚ
Prin care aduce la cunoștință tuturor creditorilor cunoscuțl ei debitoarei SC Carmen Silva SRL Orăștie, cu sediul în OrăștleS, 

| str. G. Coșbuc nr. 7, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J20/465/200tt 

având ‘CUI 11582230, că la dosarul de Insolvents menționat s-a depus raportul administratorului Judiciar cu propunerea eh 

Intrare în faliment a societății falite.

■ Prin încheierea mal sus amintita a fost fixată data ședințe) adunării creditorilor pentru aprobarea raportului administrator» 

i lui judiciar la 22.03.2005, ora 10.00, la sediul țMmalulul Hunedoara,, apnbare căra este admisibilă șl prin scrisoare, cv
| legalizarea semnăturii creditorului de către notarul public, comunicată prin brice mijloace șl înregistrată la Tribunalul Hunedoara ,

i în dosarul nr. 4837/2004 cu cel puțin 3 zile înainte de date flxarfă pentru exprimarea votului.

&

SC angajează:
- CONTABH.-ȘEF (director econo
mic): stadii de specialitate; 
■CONTAM ■ SERVICIUL CON
TABILITATE (de preferință cu 
studii economice);
- VÂNZÂTOARE-MAGAZIN DEVA;
- VÂNZĂTOARE-SUPERMARKET 

BRAD;
- MUNCITORI NECALIFICAȚI - 
DEPOZIT.

CV-urile și adele de studii la lax: 
0254/219300.

Relații h ML 074MB4 209.

/f>r

www4lnM8.ro
slnulOimart.ro
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Felicitări (67)
• Viața iâ-ți fie ca o primăvară! Mulți ani cu 
sănătate și bucurii pentru Viorel Crișoveanu. 
Grădinița nr.l

Vând ap. 1 cameră (01)
• ga Nvrt, ocupaHă imediat, ultramodernă; 
zona Policlinica Dacia, etaj 1, 0745/253413, 
218734, seara

Vând ap. 2 camere (03)
• <Mttatntnt 2 camere, Aleea Salcâmilor, bl. 32 
ap. 45, et 1, multiple Îmbunătățiri, Preț 590 mii. 
negociabil, tel., 0726/761587. Nu sunt agent 
imobiliar.
• apartament 2 camere, în circuit, etaj 3, Al. 
Jiului, multiple îmbunătățiri, preț negociabil, fără 
agenții imobiliare. Tel. 220575.
• apartament 2 camere, semidecomandat, 
renovat recent, contorizat, gresie, faianță. Aleea 
Păcii, Deva, nu sunt agent, preț 950 mii. Tel. 
0744/103035.
• apartament 2 camere, semidecomandat, zoria 
împăratul Traian, etaj 1, S30 mii., 0745/253413, 
218234.
• apartament 2 camere, semidecomandate, 
faianță, gresie, balcon închis, gaz contnrizp* 
apometre, repartitoare, zona Bălcescu rtnriu. 
preț 29J000 euro, negociabil, tel. 0741/997462.
• apartament ca 2 camere + terasă acoperită, 
gresie, faianță, contorizări, gaz, apă. reparti
toare. Preț58u mit, negociabil Tel, 229017.
• apartunant ca 2 camere decomandat,' 
amendat modem, 56 mp, etaj 3, zona 22 Decern* 
brie, Deva Preț U mid. negociabil. Tel. 266071.
■ tpaitazant cu 2 camere în Deva, pentru 
locuință sau spațiu comercial Fără intermediari. 
Preț 735 mii. negociabil. Tel. 0723/335189,220723.
• apartamM ca 2 camere, Al. Salcâmilor, bL 32, 
ap. 45, etaj 1, cu multiple îmbunătățiri. Preț 590 
mii. negociabil Tel. 0726/961587.
• kiOrtștii. str. Avram lancu, bl. 6, sc. B, ap. 33. 
Preț 500 mii. tel. 0726/743877.
• lagant apartament 2 camere, decomandate, 
zona lido, etaj 7/8, parchet, gresie, faianță, 3 
balcoane, preș 31.000 euro, tel. 227610, 
0741/154394, exclus Intermediari.
• urgent apartament 2 camere, semidecoman
date, Bd.1 Dec. centra1 îtaj2,50mp,950mil.lei, 
tel. 0245/211654,0727/460541.
• vând apartament cu 2 camere, decomandat, 
balcon, gresie, faianță, parchet contorizări, ST- 
60 mp, zona Eminescu. Preț 950 mii. negociabil. 
Tel. 0742/290024.

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• cwnpăr apartament sau garsonieră, în zonă 
centrală. Exclus intermediari. Nu sunt agent 
imobiliar. Tel. 0745/260135.

Vând ap. 3 camere (05)
«r an zamere, decomandat contor

izat 2 focuri, 2 balcoane, et 1, zona Enescu, 1,4 
mid. lei, tel. 228615
• apartament 3 camere, decomandat etaj 2, 
zona Progresul, 1,15 mid., 70 mp, 0745/253413, 
218234, seara.
• apartament3 camere, semidecomandat bd. 
Decebal, etl, contorizat 2 băl, 2 balcoane, fără 
îmbunătățiri. NU sunt agenție imobiliară, prețul 
pieței, tel. 223684,0744/559017.
• apartament 3 camere+boxă, 80 mp, ultra
cental? Kogălniceanu, centrală termică, 
termopan, parchet nou de stejar, tavan dublu 
tapetat nu necesită investiții, etaj IV, acoperiș 
de tablă Preț 13 mid. negociabil. Tel. 216180
• apartament cu 3 camere, central, Deva, 
renovat ușă din stejar, parchet, gresie, faianță 
favabil, balcon închis, apometre, totul nou. Tel. 
0722/564004.
• vând apartament 3 camere, în Simeria, centru, 
decomandate, bloc acoperit interfon, ST 80 mp, 
2 băi, balcon închis, centrală complet contor
izat preț 950 mîl.lei, tel. 0725/737953. Nu sunt 
agent imobiliar.

Vând ap. 4 camere (07)
• apartament 4 camere, semidecomandate, 
zona pieței, etaj 4, bloc acoperit, centrală 
ocupabil imediat tel. 233473,0723/712388.
• wgant apartament 4 camere, decomandate, 
2 băl 2 balcoane închise, etaj intermediar, cu CT, 
gresie, faianță preț 1250 mii. negociabil, tel. 
0723/686162,0742/230817.

Vând case, vile (13)
• casă cu 3 camere, coridor, cămară anexe
gospodărești, curte -10 ari și grădină - 
orașul Geoagiu. Posibilitate introducere 
0723/1345162,226839 (după ora 18).

30 ari, în 
gaz. Tel.

• casă ti Deva sau schimb cu apartament 2-3 
camere, etaj 1, zonă centrală Tel. 0254/215795,
• vând casă în Deva, zona centrală 4 camere, 
bucătărie, baie, curte, garaj, grădină amenajări 
deosebite. Tel. 0720/437889
• vând casă 4 camere decomandate, 2 băi, 
bucătărie, recent renovată curte grădină 600 
mp, ultracentral, str. M.Eminescu, nr. 81. 
informații zilnic.
• vând casă în Deva Str. Griviței, nr. 31, 2 
camere, bucătărie, cămară hol, baie, două curți, 
grădină, ocupabilă imediat, preț 1 mid. lei. Tel. 
217212,236510.
• vând vU în Deva ultracentral, 2 nivele, 5 
camere, 2 băi, 2 bucătării, 2 terase, 2 garaje, 
centrală termică termopane, mansardă. Preț 
125300 euro. Tel. 215212.

Vând case de vacanță (15)
• casă de vacanță construcție 2002, D+P+E, 
stațiunea montană straja 7 camere decoman
date, 3 băi, 3 wc, sc 180 mp, toate utilitățile, 
pretabilă turism. Tel. 0723/320995.
• casă vacanță construcție 2002, D+P+E 
stațiunea montană Straja 7 camere, 3 băi, 3 WC, 
SC 180 mp, toate utilitățile, accept variante. 
073/320995.

Vând case ia tara (17)
• casă ki Batir, curte, grădină poziție centrală 
ideală pentru spații comerciale sau producție, 
ST 1600 mp, 42.000 euro, tel. 0726/025051.
• vând casă în Săcămaș, nr. 98, lângă șosea 
stare foarte bună Preț 450 mii. negociabil. 
Informații: Brâznic, nr. 99 sau tel. 0741/162760, 
0744/133638, până la ora 17.
• vând casă mare, gaz, anexe, curte, grădină 
apă pomi, vie, telefon, teasc, cazan țuică 
mobilier, în corn, Ciugud-Alba. tel. 221328.
• vând casă anexe și pământ ■ 1 hectar, în 
Hondol 125 ■ Ceftej, favorabil apicultorilor, casa 
fiind lângă pădure de salcâm. Preț 300 mii. Tel. 
0742/375788.

CUV*|®

• «Mă anexe și pământ (10 ari) lângă casă 
vând fito și lucemă Bârsău, 118 - Narau. Tel. 
0742/3757®.
■ casă modestă în Sântandrei, nr. 101, tel. 
217489,0724/106136.

Vând garsoniere (W
• garsonieră decomandată amenajată în 
blocul cu Lido, gresie, faianță repartitoare, 
jaluzele verticale. Tel. 0723/507169.

decomandată ST-42 mp, fără 
. 1 800 mit., negociabil. Tel.

&drK menții imobiliare.

Cumpăr garsoniere (20)

Imediat Teii
■pț g - terâ în Deva, plata

Vând terenuri (21)
• teren MmK- 6500 mp, la ieșire dfrr Deva 
spre Simeria Tel 0743/011772.
• teren Mrtvto pentru construcție casă în 
sukrint,(a șCsea,FS12 rn. facilități gaz, curent 
Tel. 220269,0W029O58
• «ând II parcele teren a 500 mp, zona 
Căprioara. Relații tel. 211124.
• VândââO mp teren intravilan, grădină 20x60 
mp, fa Tulești, Hațeg, lângă școală 12.000 mp. 
tel. 212272,0723/732560.
• vând 1218 mp teren Intravilan, la șosea la 3 
Ion de Hunedoara, apă gaz, curert, loc drept FS 
12 m, tel. 0723/005667.
• vând grădbiă, comuna Berthelot 87 ari (lângă 
Primărie),5 km de Hațeg, lângă șosea.
• vând turtii intravilan :va ;T=700 mp, 
panoramă excelentă utilități. Preț 18 euro/mp, 
negociabil. Tel. 0720/437889
• vând'___
mp/ltoWMubaa

1210 mp teren Intravilan, la șosea la 3

ipjțtavton In Sântuhalm, ST 9400 
_______ JJMtareț 12 euro/mp. nego- 
tetffiBÎ/O»®*#

Cumpăr terenuri (22)
• cumpăr teren arabil fa zona Orăștie, Geoagiu, 
Aurel Vlaicu, suprafață minim 1 ha, tel. 
0723/546733,248801.
• cumpăr teren pentru construcție casă în 
Deva, tel. 6745/3649®

Vând spații comerciale (25)
• vând Mâpi comercial în Simeria, tel, 220648.
• vând Mdifcf comercial, ultracentral, ST 57 mp, 

■OtaȘti Fel. 0723/382799.

închiriere » termen lung, 
garsonieră mobilată în Deva. tei. 0721/055313.

• tathktati '
etaj L bloc Mranța. Telefon

: pa terfrten kiig garsonieră mobilată, 
Miorița. Telefon 216180

/Transilvan ta”? amerfajat contort zatPreț 90 
euro/lunăTeL0721/817232
• ofer pentru închiriere apartament cu 2 camere 
decomandate, nemobitat amenajat rmarti- 
toare, suprafață rrare. Preț 90 euro/hma. TeL
721/817232

Auto romanești (36)
• vând Dada 1300, cu remorcă tel. 246239.

• vând Dada 1310 Break, at 1988 5 trepte, lot 
ungaria, VT 2007, stare bună preț negociabil. 
Tel. 0744/700235
• vând trader cu remorcă înscris în circulație, 
tel. 0254/242665.
• vând Dada 1310, AF 1991, în stare foarte bună 
de funcționare, radio casetofon, închidere 
centralizată alarmă preț negociabil 50 mit tel. 
229527,0723-OMZ12

324, Diesa, an fabricație 1986, RAR 
2006,preț negociabil, Țek0724/306127.
• vând canto Rata, 10 tone, stare de 
funcționare,'prețnegociabil, tel. 0745/482880. ,
• vând Hat Regatta Weekend, 13 diesel, a.f. 
1987, stare buna de funcționare, servo direcție. 
Preț 42 mii. Tel. 0743/139588,262088
• vând Ford Sierra combi, 18, benzină+gaz, AF 
1984, stare foarte bună 2300 euro, negociabial. •
• vânîfortfSWfa'Ctsmbi. AF1984, gaz,, benzină 

stare foarte bună 2300 euro, negociabil tel. 
0723/455092. '
• vând microbuz Peugeot J5, Diesel, 14 locuri, cc 
2500 cmc, AF 1988, supraînălțat cat 3, persoană 
fizică stare bună preț 5500 euro, tel. 229034.
• vând orice model de Peugeot modele dotate 
cu euro 3 și 4, acord 6 luni garanție și 1000 euro 
reducere. Tel. 0742/214971.
• vând sau schimb VW Pasat Variant 13 TDI, arf. 
2002. recent adus, impecabil, cu Dacia sau Cielo, 
af. după 1998. Preț 11800 euro. Tel. 0723/238551.
• yând^r - AF 1980. preț negociabil, tel.

Microbuze. Dube (38)
• vând toi|t Iveco 50C13 Turbo Daily, oglinzi 
electrice încălzite, clic de remorcă radio- 
casetofon, alarmă închidere centralizată Preț 
600 mii. Tel. 0722/314123.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând motocoaitoaie Carpatina model nou, 
stare bună preț negociabil, Brad, tel. 610192.

Moto-velo (41)
• vând 2 anvelope JR 78-15 noi, pentru ARO sau 
TV, preț 3 mii. bucata, tel. 0727/058309.

Piese, accesorii (42)
• cumpăr ewwaM. tel. 0724/278233, 
0745/662433.
• vând (Merita piese Lada noi, originale, aripi 
față ușă stâhgaetc.Tel. 770687

Mobilier și interioare (47)
• mobto In comandă din pa! și lemn masiv. 
Binale: clasice și termopan, debitare bușteni, 
0724/642188

Decese (75) Comemorări (75)

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

SZEGEDI ANA
Corpul neînsuflețit se află depus la Casa Mortuară Deva. 
Sltyba de înmormântare va avea loc vineri, 18 martie 
2005, ora 12, la Casa Mortuară Deva, iar înmormântarea 
la Cimitirul Reformat din Orăștie.

Dumnezeu s-o odihnească în pace!

rv Familiile Pliuțăși Singer, cu adâncă durere, anunță 
încetarea din viață, la vârsta de 82 de ani, a celei 
care a fost sora, cumnata și mătușa noastră

DOBOHJ MĂRIOARA
Te vom păstra mereu în sufletele noastre! înmor
mântarea va avea Ioc în Cimitirul Ortodox din orașul 
Hațeg, vineri, 18 martie 2005, ora 14.

Colegii de la SC Carpatcement SA Deva împărtășesc alături 
de domnul Ovidiu Cetean durerea pricinuită de trecerea în 
neființă a socrului său

LUCIAN SECOȘAN
Suntem alături de familia îndoliată.

Secoșan Marioara - soția și familia Cetean, fiica 
Daniela, ginerele Ovidiu și nepotul Daniel, cu inimile 
cernite de ducere anunță încetarșa dț viață a ce><v

caîe aibst ■ ■ t .
prof. LUCIAN SECOȘAN

îți vom păstra o neștearsă amintire. Corpul neînsuflețit se 
află depus la Casa Mortuară din str. M. Eminescu.
Funeraliile vor avea loc vineri, 18.03.2005.

■ r, Dumnezeu să te odihnească în pace!

• vând Wren. dulap birou șl dulap metalic, preț 
negociabil, tel. 0742/414020.229439.
• vând canapea extensibilă, două fotolii și 
măsuță, birou furnir, servantă, mochetă fond 
albastru 125/3,15, mașină automată, aragaz cu 
trei ochiuri, masă sufragerie + 6 scaune. Tel. 
218084,074/939993,0724/543045.
• vbtoti (toito ai pentru o persoană, 1500.000 
lei. plapumă (Un lână, 200.000 lei, tel. 226818

încărcător, cabluri audio-video, casetă, adap
toare, geantă, stare excepțională. Preț 11 mii.; 
negociabil. Tel. 0724/292943.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

•Mdetata comercială vinde antene de 
satelit digftale 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 0723/481776 sau 
0745/840474.

• vând urgent cameră video digitală Panasonic 
NV R215, zoom optic 18x, zoom digital 700x, 
night shot, telecomandă, acumulator,

Televizoare (48)
• vând televizor color, preț negociabil, 
tel.0254/219385.

EVIDENTIAZĂ-TE!
r

rv Au trecut zile, săptămânii luni de lacrimi și dor și 
p iată că astăzi, 17 martie 2005, se împlinește un an de

U la plecarea de lângă noi a dragului nostru soț, tată 
și fiu,

ing. ALDA PETRU.
Veșnică recunoștință, neștearsă amintire și pios omagiu 
sufletului său. Mulțumiri celor care au fost cu gândul 
alături de noi. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Soția Mariana, fiul Sorin și părinții.

Soția anunță cu durere în suflet că se împlinesc 6 
săptămâni de la trecerea în neființă a celui care a fost 
bunul și iubitul soț

prof. VÂRTOPEANU GRIGORE
Comemorarea va avea loc sâmbătă, 19 martie 2005, ora 
11,30 la mormântul ain strada Eminescu, Deva.

Dumnezeu să-l odihnească în pace

La 21 martie se împlinesc 2 ani de la intrarea în 
neființă a celei ce a fost

MARIA ISOPENCU
Surorile și nepoții îi aduc un omagiu și anunță pe cei ce 
au cunoscut-o că slujba de pomenire va avea loc la 
Biserica din Cimitirul Ortodox de pe strada Eminescu, 
sâmbătă, 19 martie, ora 10.

■ vânt TV color, sport cu telecomandă, DVD, 
DVX, boxe Universum, 120 W, video, 6 capete șl 
DVD, tel. 711063,0723/455092.

Aparate foto si telefonice
(50)

• vând pomi fructiferi (nuci). Preț 50 mli/but 
Tel. 0740/849723.
• vând vad de lapte rasa Holstein negru sa 
Bălțată românească, cu sau fără viței. Te 
747912 sau după ora 20.Tel. 0740/029399.
• vlntoi pal mici de găină, diferite rase, te 
214778

• vâna telefon Siemens' A35, stare toarte bună 
de funcționare, încărcător de cameră original. 
Preț 750 mii lei. Tel. 0721/985256.
• vând telefon Siemens A35, stare foarte bună 
de funcționare, încărcător de cameră original. 
Preț 750000 lei. Tel. 0721/985256

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând foarte ieftin haine pt. copii (1-5 ani), 
frumoase. Tel. 217182.
• vând rodite de mireasă, model deosebit alb 
cu flori bleu, preț negociabil, tel. 0721248658

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând 2 vaci, 10 tone fân, o bucată abrict și 
presă, tel. 220339.

• vând 5 tone lucemă, corn. Hărău, 10 mii. toată 
sau 2000 lei/kg, tel. 0726/890917,648798.

• vând fân și otavă de grădină, Hunedoara, tel. 
0723/005657.
• vând găH ouătoare rasă din Franța, primele 
luni de producție, tel. 0726/710758 0254/282399.

• vând plantă decorativă „Differtbachia", 
înălțime 2,50 m, preț 750.000 lei, negociabil, tel. 
228748 Zilnic.

Electrocasnice (56)
• vând mM termică valllant cu tiral natura 
stare bună de funcționare. Preț 5 mii. Tel. 73032!
• vând copiator Minolta A3 - 30 copii/minu 
stare buni cu garanție șl consumabile ieftini 
Preț 300 euro. Tel. 0723/335189.
■ vând mașină de spălat automată italian; 
stare bună, 16 programe, 3500500 lei, tel. 22103 
0744/783015.
• vând mașină de spălat automatică, Italian; 
stare bună, preț 3.500.000 lei negociabil. Te 
221039,0744/783615

Oferte locuri de munca (74)
• SX. TOTAUTARIS angajează șoferi profi 
sioniști pentru punctul de lucru din municipii 
Brad. Condiții: domiciliul stabil în Brad, te 
230450,222344.

Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcai 
încearcă variantele speciale contra cost.
ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONULI

• chioșcul de ziare de lângă
■ Comtitn;
! • chioșcul de ziare din stația
| de autobuz Orizont- Micro 15;
■ • chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma;

■ • chioșcul de ziare de lângă
■ Alimentara Dacia;
i • chioșcul de ziare intersecția 
Zamflrescu B dul Decebal.

cuvw
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• Avion prăbușit. Un număr de 49 de per
soane și-au pierdut viața după ce avionul în 
care se aflau, un Antonov-24, s-a prăbușit
la aterizare și a luat foc ieri, în regiunea 
Neneț din Marele Nord rus. w * '

• Arestați. Doi jurnaliști care lucrează pen
tru instituții de presă britanice au fost ares
tați marți, în Malawi, pentru publicare de 
informații false, în urma articolelor despre 
abandonul palatului prezidențial care ar fi 
bântuit de fantome.

Funcționează cu alcool
Sao Paulo (MF) - Primul avion care 

funcționează pe bază de alcool, produs în 
serie, a fost livrat marți de către producă
torul brazilian de avioane Embraer unei 
companii agricole.

Utilizarea de alcool din trestie de zahăr 
pe post de combustibil prezintă o mai mare 
eficiență tehnică și costuri de cel puțin trei 
ori mai mici. în același timp, un avion care 
funcționează pe bază de alcool poluează mai 
puțin decât cele pe bază de combustibili 
obișnuiți. Alegerea tipului de alcool folosit 
este justificată de faptul că Brazilia este un 
mare producător de trestie de zahăr. Pe de 
altă parte, un motor cu alcool este cu 5% 
mai puternic decât unul obișnuit.

Funcționează pe bază de alcool. (Foto fan)

„Codul lui Da Vinci" atacat

Fără presă
Londra (MF) - Presa j 

nu va avea acces la că- J 
sătoria civilă a prințului 
Charles cu Camilla Par- î 
ker Bowles, la primăria i 
din Windsor, în 8 âpri- • 
lie. Ea căsătorie vor a- 1 
sista doar 30 persoane. î 
Reprezentanții prințului 
au declarat că acesta a ; 
intenționat din start ca i 
ceremonia să fie „un j 
eveniment personal”. ;

Ci «ul verde | 
în testări

Londra (MF) - O sub
stanță chimică extrasă J 
din frunzele de ceai ver- j 
de ar putea deveni cu- ; 
rând baza unor noi me- i 
dicamente pentru com- j 
baterea cancerului, însă i 
aceeași substanță în ex- 1 
ces, administrată în tim
pul sarcinii, ar putea pro- i 
voca nașterea unor copii - i. 
cu malformații. f

Testele au fost efectu- j 
ate de cercetători brî- ș 
tanici și spanioli. Efec- i 
tul a fost constatat și în ; 
concentrații mici, echi- j 
valențe a 
două sau 
trei cești 
de ceai 
verde pe 
zi.

t'tlIUI de pecar Chacoan este primul care 
s-a născut In captivitate, acum o lună, la 
Municipal Zoo din Asuncion. Paraguay.

(Foto: EPA)

■ Deși cartea lui Dan 
Brown a apărut în mar
tie 2003, Vaticanul a 
tăcut până acum

Los Angeles (MF) - Vati
canul a atacat dur, marți, 
„Codul lui Dâ Vinci”, numind 
cartea o compilație de min
ciuni, însă autorul mențio
nează pe site-ul său că aceas
ta este „un roman, deci o 
operă de ficțiune”.

„Nu citiți și nu cumpărați 
«Codul lui Da Vinci»”, a 
îndemnat, potrivit AFP, car
dinalul Tarcisio Bertone Ia 
Radio Vatican, îngrijorat de

Tarcisio Bertone (Foto: epa)

U2 a intrat în Rock Hall of Fame

Clive Owen
(Foto: FAN)

■ Trupa lui Bono, înfi
ințată în anul 1977, va 
porni un turneu mondial 
în 28 martie

New York (MF) - Trupa ir
landeză U2 a fost inclusă în 
Rock and Roll Hall of Fame, 
în cadrul unei ceremonii care 
a avut loc luni seara la New 
York.

în cadrul ceremoniei, care 
aniversa și 50 de ani de rock 
'n' roll, au mai intrat în Hali 
of Fame The Pretenders, Per
cy Sledge, The O’Jays și Bud
dy Guy. Bono, The Edge, A-

Mercedes de 3,5 euro
Faniiîlvor 
pe Owen 
Berln (MF) - Nu
meroși fani ai filmelor 
care îl au în centru 
pe agentul 007 con
sideră că cel care ar 
trebui să preia rolul 
acestuia este actorul 
britanic Clive Owen. 
Ancheta, la care au 
luat parte 10.000 de 
persoane din toată 
lumea, a fost rea
lizată de Amazon și 
IMDb.com. Cu 32% 
din voturi, Clive 
Owen se află în frun
tea preferințelor pu
blicului, în fața com
patriotului său Pierce 
Brosnan.
Pe locul al treilea fi
gurează australianul 
Hugh Jackman, care 
și-a dovedit comba
tivitatea în rolul de 
vânător de vampiri 
din „Van Helsing".

■ Mașina i-a aparținut 
regelui Carol al ll-lea și a 
fost vândută unui afa
cerist rus

Stuttgard (MF) - Un om de 
afaceri rus a cumpărat pentru 
3,5 milioane de euro un Mer
cedes din perioada interbelică 
ce i-a aparținut regelui Carol 
al II-lea al României, trans
mite BBC online.

Tranzacția este considerată 
una dintre cele mai mari rea
lizate vreodată pe piața de 
mașini.
Doar cinci

Mercedes-ul Benz 540 K 
Roadster, o decapotabilă ele
gantă de două locuri, a fost 
comandat de regele Carol al 
II-lea în 1939, cu un an înainte 
să abdice. Doar cinci aseme- II-lea război mondial.

Creatorul lui Dolly, premiat
Experimentele lui Wilmut, 

în anii '90, au deschis calea 
clonării primului mamifer, a 
subliniat fundația, care decer- 
neză unul dintre cele mai 
prestigioase premii germane

■ Opozanți ai donării, 
purtând măști de oaie și 
echipamente de labora
tor, au protestat

Frankfurt (MF) - Creatorul 
oii donate Dolly, cercetătorul 
britanic Ian Wilmut, a primit 
luni, la Frankfurt, Premiul Paul 
Ehrlich și Ludwig Darmstaed- 
te, dotat cu 100.000 euro, a a- 
nunțat Fundația Paul Ehrlich. 

popularitatea cărții în rândul 
tinerilor.
Un stereotip

Cardinalul a găzduit ieri un 
seminar care și-a propus să 
demaște „minciunile” din 
carte. Devenit în scurt timp 
best seller, volumul are în 
centru conspirația Bisericii 
de a ascunde faptul că Isus a 
avut un copil cu Maria Mag
dalena.

„Există deja un stereotip 
care circulă în școli, potrivit 
căruia trebuie să citești a- 
ceastă carte ca să înțelegi di
namica istoriei și manipulă
rile pe care le-ar fi comis Bi
serica. Ne-am dat seama de 
răspândirea cărții în școli, de 
aceea am luat poziție”, a 
declarat cardinalul, despre 
care se spune că e unul din
tre posibilii succesori ai lui 
loan Paul al II-lea.

Brown declară că a dorit ca 
oamenii să se gândească și să 
discute teme importante pre
cum religia, credința și istoria.

dam Clayton și Larry Mullen 
Jr, ce au format U2 în 1977, 
când erau încă în școală, vor 
începe un turneu mondial în 
28 martie. Prezentând trupa, 
Bruce Springsteen a vorbit 
despre longevitatea ei și a 
spus că îi știe pe nume pe toți 
cei patru membri, lucru care 
nu este valabil îri cazul nici 
unei alte trupe’ din ultimii 20 
de ani.

La ceremonie a cântat și ve
teranul Jerry Lee Lewis, al 
cărui stil e același și la 69 ani. 
El a cântat „Whole Lotta Sh- 
akin'Gom' Qu^t^ndpe pian 
și bătân ritmul,în scaun.

(Foto: FAN)Mercedes Benz 540 K Roadster

nea mașini au fost produse 
între 1938 și 1939, iar aceasta 
este singura rămasă în stare 
bună.

Mașina a fost dusă la Mos
cova ca trofeu, după ce tru
pele sovietice au ocupat Ro
mânia, la sfârșitul celui de-al 

dm domeniul științei.
Zeci de opozanți ai donării, 

purtând măști de oaie și echi
pamente de laborator, au ma
nifestat în fața clădirii unde a 
avut loc decernarea premiului. 
Ian Wilmut a declarat că va

Un comunicat de presă dat 
publicității de Kienle Auto- 
mobiltechnik, compania ger
mană care a restaurat și vân
dut mașina, susține că înainte 
de 1965 aceasta a fost folosită 
de generali sovietici cu func
ții importante, iar după aceea 
a intrat în proprietate pri- 

Protestatarii (Foto: epa)

investi premiul într-un p®bs' 
iect de cercetare pe șoarec^f 
nu în controversatele experi
mente de donare umană. 

vată. în anii *90, mașina a fost 
dusă la Kiev, în Ucraina, 
„pentru a fi salvată de mafia 
rusească” și păsțrată într-un 
loc secret. în 1996 a ajuns în 
garajul companiei germane, 
iar restaurarea ei a durat 
cinci ani.
Mașină unicat

Mercedes-ul a fost prezen
tat Ia expoziția de mașini 
retro și clasice de la Stuttgart, 
unde a fost remarcată de un 
cumpărător rus, al cărui nu
me nu a fost dezvăluit. Nu 
este clar dacă noul proprietar 
intenționează să ducă mașina 
din nou în Rusia.

„Este una dintre cele mai 
valoroase tranzacții de pe 
piață, pentru că mașina este 
unică”, a declarat Mark Kien
le de la Kienle Automobiltech- 
nik pentru BBC Rusia.

Tumul Râsului
Sofia (MF) - Un Turn 

al Râsului, înalt de 200 
de metri, va fi construit 
în Bulgaria, la Gabrovo, 
oraș cunoscut pentru 
locuitorii săi care au un 
simț al umorului foarte 
dezvoltat.

Turnul va fi un sim
bol al fericirii și opti
mismului, a anunțat fun
dația care promovează 
proiectul. Acesta a fost 
propus de asociația elve
țiană Harila, care a fon
dat Națiunile Unite ale 
Râsului.

Organizația elvețiană 
a trimis o invitație locu
itorilor din Gabrovo pen
tru a participa la o pa
radă ce se va desfășura 
la Geneva în 1 mai.

IMDb.com

