
Facturi mai mari Bfl Vaida - director 
la căldură tehnic la Mintia

/p. 5 Nk /p. 9

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

“Pace” în procesul 
Belu - Petrovschi

/p. 7 

pp?d~ și-a ales 
conducerea

/p.S

«Astăzi: 
Utilități 
Pagina 4 CUVÂNIW.

FONDAT 1989 

APARE LA DEVA
Tel.0254/211275

Anul 16, nr. 3918

Vineri
18 martie 2005

12 pagini

4000 lei (0.40 lei noi)
Vremea va fi plăcută. Cerul va fi vari
abil. Sunt posibile ploi spre seară.

dimineața la prânz seara

Magistrații amenința

AStaZI, Cuvântul liber vă oferă gratuit suplimentul TV cu 32 de pagini integral color intr-un nou format.

■ Incredibil: structura 
de combatere a crimei 
organizate nu are nici 
autoturism, nici PC.

MlHAELA TăMAȘ__________________________

inihaela.tamas@inlcrmmedia.roDeva - Magistrații hunedo- reni, prin Colegiul de conducere al Parchetului de pe lân

La Colegiul Național „Decebal” din Deva 25 de clase au făcut o „Vizită prin țările Uniunii Europene și... România”. Fiecare clasă a încercat să recreeze atmosfera specifică fiecărei țări, cei mai convingători fiind, evident, românii. (Foto: Traian Mânu)

gă Tribunalul Hunedoara au trimis, ieri, o petiție către Consiliul Superior al Magis- traților. Nemulțumirea lor este legată de lipsa acută de materiale necesare, atât pentru magistrați, cât și pentru polițiștii criminaliști. Parchetele din județul Hunedoara se confruntă de mai mulți ani cu deficit de personal. Organigrama prevede un număr de 55 

de procurori, dar nu a putut fi acoperită această schemă. Nici la capitolul dotare situația nu este „roz”. La Parchetele de la Brad și Hațeg dactilografierea se face cu mașini de scris de pe vremea „răposatului” și în fiecare an au fost blocate fondurile pentru achiziționarea calculatoarelor. Polițiștii de la combaterea crimei organizate nu au în

5dotare nici autoturism, nici computere, nici dotări materiale specifice. Parchetele din județ au trimis în judecată, anul trecut, 1837 inculpați, iar 3100 au primit amenzi. Dacă cererile magistrațior nu vor fi soluționate, aceștia amenință că vor bloca activitatea; Petiția este semnată de 8 procurori, în frunte cu prim- procurorul Tiberiu Medeanu.

J

Gata cu compensateleDeva (I.J.) - De ieri, doar 10% din farmaciile hunedorene mai dau medicamente compensate. „Cine își depășește plafonul lunar stabilit cu CJAS va plăti depășirile din buzunarele proprii”, declară Constantin Cărăuș, Colegiul Farmaciștilor. Mai mult, medicamentele de tip B, compensate 90% nu se vor mai deconta decât în proporție de 50%, mai declară sursa citată.
Cititorii primesc mai multSâmbătă, Cuvântul liber vă prezintă oferta a zece agenții imobiliare! Și asta nu este tot! Pregătiți-vă pentru mai multe infor-
cuvÂm mâții, divertisment, sport, a- nunțuri de publicitate mai multe și mai variate, adică pentruo ediție de 16 pagini!
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Parcul de tractoare din agricultură
După Revoluție, în județul Hunedoara numărul utilajelor agri
cole aflate în proprietate privată a crescut exponențial, de la 
1391 în anul 1990, la peste 4000 în 2002.

Făt mort la gunoiCălan (M.S.) ■ Cadavrul u- nui făt de sex feminin a fost descoperit ieri, pe asfalt, lângă o ghenă de gunoi din orașul Călan.Cadavrul nu avea mâna dreaptă, polițiștii apreciind că ea ar fi fost smulsă și mâncată de câini.Din primele cercetări, polițiștii călăneni au constatat că fătul a fost născut prematur.în cursul zilei de astăzi le- giștii vor efectua o autopsie a cadavrului.
Registrul iar la Cameră?
■ La această inițiativă 
a deputatului Rușanu, 
oficialii ORC răspund 
cu un NU! categoric.Deva (C.P.) - Deputatul hu- nedorean, Dan Radu Rușanu, va susține o inițiativă legislativă prin care Registrul Comerțului să revină în administrarea camerelor de comerț. în anul 2002, Registrul Comerțului a fost preluat de Ministerul Justiției.„Dacă se analizează activitatea ORC Hunedoara se va constata că serviciile oferite firmelor s-au îmbunătățit de când funcționăm separat de

Furturi de energie electricăPetroșani (M.S.) - Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Deva a câștigat 114 procese cu tot atâția consumatori din Valea Jiului care au furat energie electrică din sistem. Pentru depistarea furturilor de energie electrică, societatea a efectuat, de la începutul anului 1500 de verificări la diverși con
CCI. Noi ne-am mutat recent într-un nou sediu unde putem funcționa corespunzător. A- vem la dispoziție 100 mp alocați pentru arhivă, iar relațiile cu publicul se derulează la 3 ghișee și nu într- un hol cum era înainte.Acum toate veniturile se îndreaptă exclusiv pentru necesitățile Registrului și nu primesc alte destinații. Dacă se va lua o astfel de decizie, nu mi-aș mai asuma răspunderea pentru coordonarea activității, mai ales dacă ar presupune mutarea din actualul sediu”, declară Viorica Vălean, directorul ORC Hunedoara. 

sumatori din zonă. în urma controalelor, pe rolul Judecătoriei Petroșani au fost depuse 55 de dosare civile, iar la posturile de poliție din Valea Jiului au fost înaintate 45 de plângeri penale. Alte 56 de dosare se află la executorii judecătorești pentru recuperarea pagubelor produse de hoții de curent electric.
Aproape 3,5 milioane de școlari vor intra, de azi, în vacanța de primăvară care va dura două săptămâni, până în 3 aprile. Singurii exceptați de la această regulă sunt elevii de clasa a VIII-a, care vor încheia cursurile în 10 iunie, întrucât prima probă a testelor naționale este programată pe 20 iunie.

(Foto: Traian Mânu)

Noi directoriDeva (V.N.) ■ Prefectul județului, Cristian Vladu, a nominalizat noi persoane pentru conducerea unor instituții din Sănătate.Astfel, ca director la Spitalul Județean Deva, a fost menționat dr. Dan Florea. Ea Direcția de Sănătate Publică a județului va fi numit în locul dr. Lucia Bulugean un director susținut de PNL. Deocamdată se cunoaște doar numele noului director adjunct al DSP: dr. Ana Chiș Șerban.
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•Anulată. Premierul libanez desemnat, Omar Karame, a anunțat miercuri anularea unei manifestații a susținătorilor Siriei, care urma să aibă loc la Tripoli, în Libanul de Nord, și a invitat forțele pro și antisieriene să renunțe la demonstrațiile de masă.• Contraatac. Taiwanul va profita de noua lege antisecesiune adoptată de China pentru a încerca să obțină statutul de membru al ONU, a anunțat vicepreședintele taiwanez, Annette Lu.

Groapă 
comunăKirkuk (MF) - O groapă comună în care se a- flau cadavrele a 81 de kurzi uciși în timpul regimului lui Saddam Hussein a fost descoperită în apropiere de Kirkuk, la 255 de kilometri nord de Bagdad.
Propus de 
BushWashington (MF) - Președintele american, George W. Bush, l-a propus pe secretarul adjunct al Apărării, Paul Wolfowitz, drept candidat pentru funcția de președinte al Băncii Mondiale. Americanii îl aleg pe președintele Băncii Mondiale, iar europenii îl desemnează pe cel al Fondului Monetar Internațional, potrivit unui acord în vigoare de la crearea celor două instituții financiaro multilaterale, după încheierea celui de-al doilea război mondial.
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Nu admite actele de tortură
■ Președintele Statelor 
Unite, George W. Bush, 
a declarat că nu încura
jează actele de torturăWashington (MF) - Președintele american, George W. Bush, a declarat miercuri că nu încurajează comiterea actelor de tortură, precizând că a primit asigurări din partea statelor în care Statele Unite trimit prizonieri că aceștia nu vor fi victime ale unor astfel de tratamente.„Considerăm că este necesar să ne apărăm și să nu încurcăm actele de tortură”, a declarat Bush, în timpul unei conferințe de presă.

Pr »‘dintele SUA, George W.
BUSh (Foto: EPA)„în contextul creat după atentatele de la 11 septembrie 2001, Statele Unite trebuie

să-și apere cetățenii, dar și a- liații. Arestarea persoanelor suspecte și trimiterea lor în țara de origine, cu promisiunea Guvernului respectiv că acestea nu vor fi supuse unor acte de tortură, reprezintă o metodă de a realiza acest o- biectiv", a afirmat președintele american.
AmendamentCamera Reprezentanților s-a pronunțat miercuri împotriva torturii și a adoptat un amendament care interzice Pentagonului să finanțeze o- perațiuni contrare prevederilor Convenției Națiunilor U- nite împotriva relelor tratamente.

Amendamentul a fost adoptat cu o majoritate de 420 de > voturi, la inițiativa democra- \ tulul Ed Markey, care a dispus, săptămâna trecută, un proiect de ■ lege interzicând „delocalizarea torturii”.Declarația președintelui Bush este insuficientă, a declarat Markey, denunțând e- xistența unei „așa-zise proceduri de restituire extraordinară, o metodă utilizată de CIA și celelalte agenții guvernamentale, care constă din transferarea deținuților în țări ca Siria, Uzbekistan, E- gipt sau Arabia Saudită”, regimuri care tolerează metodele de tortură aplicate deținuților.
Anatoli Ciubais 

(Foto: EPA)

Ținta unui 
atentat
Mosccm (MF) - Un 
dispozitiv exploziv a 
fost detonat ieri 
dimineața, la trecerea 
mașinii directorului 
regiei ruse de elec
tricitate (SEU), Anatoli 
Gubais, care a fost 
atacat apoi cu tiruri 
de armă, fără a fi 
rănit a anunțat 
poliția locală. Per
soane necunoscute 
au deschis focul 
asupra mașinii blin
date a directorului 
SEU, In timp ce 
coloana acestuia 
infra pe sc*»  a 
Minsk, înir^1spbiir- 
L • - -
vkepremier, Ciubais 
face parte din con
ducerea Partidului 
Uniunea Forțelor de 
Dreapta (5PS), aflat în 
opoziția extraparla
mentară.

Bagdad (MF) - Irakul va avea un nou Guvern peste două săptămâni, a apreciat miercuri candidatul șiit la funcția de premier, Ibrahim Jaafari, după ședința inaugurală a noului Parlament.La rândul său, numărul doi în ierarhia partidului Dawa, Jawad al-Maliki, a declarat că cele două părți încearcă, în prezent, definitivarea unui acord scris asupra programului de guvernare, la solicitarea kurzilor, care beneficiază de 77 de mandate în Adunarea Națională.

Potrivit acestuia, părțile discută și asupra distribuirii posturilor din cadrul Consiliului prezidențial, format din șeful statului, doi vicepreședinți, membrii Guvernului și președinții Parlamentului.Maliki a anunțat că președintele kurd va avea drept vicepreședinți un șiit și un sunnit, iar președintele Parlamentului va fi tot un sunnit. Negociatorul kurd, ministrul Afacerilor Externe în exercițiu, Hoshyar Zebari, și- au exprimat încrederea în ajungerea la un acord.

implice în 
României

Vor să se 
aderareaBruxelles (MF) - Majoritatea membrilor Comisiei de Afaceri Externe a Parlamentului European tind să dea aviz pozitiv integrării României și Bulgariei în UE, însă încearcă să se asigure că Parlamentul va fi implicat în luarea unei eventuale decizii de amânare a aderării acestor țări cu un an.Spre deosebire de celelalte extinderi europene, îh cazul Bulgariei și României există o procedură spe-

cială, cunoscută sub numele de clauză de salvgardare, conform căreia Consiliul European poate decide a- mânarea aderării acestor țări dacă ele nu reușesc să adopte toate măsurile necesare la timp.în mod oficial, prerogativele Parlamentului în procesul de integrare se încheie după exprimarea u- nui aviz pozitiv, dar euro- parlamentarii caută în prezent metode de a rămâne implicați în proces.

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

Două explozii 
Î'M i AfganistanKabul (MF) - Cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte 31 rănite, ieri, în două explozii simultane care s-au produs în Kandahar (sudul Afganistanului), în contextul vizitei secretarului de Stat american, Condoleezza Rice, la Kabul.Exploziile s-au produs în contextul în care secretarul de Stat american, Condoleezza Rice, a efectuat, ieri, o vizită la Kabul. Miercuri, un militar american și cinci afgani au fost uciși în explozia a două mine în districtul Shin- dand, situat la 300 de kilometri nord-vest de Kandahar.La Kabul, secretarul de Stat american a vizitat contingentul american din Afganistan, care are misiunea de a-i căuta pe membrii fostului regim ta- liban și pe liderii al-Qaida.

I 
t

!j. -• <• uz -
Die a Moscovei. Fost

•' i

Vaiemtih Buda
vatefitiA.budaelnfonmMdis.ro

Na statale a ultimului dictator ii Franco a fost ridicată de pe piedes- din Madrid. (Foto: epa)

Proteste<nulul iordanian, condamnând astfel atentatul sinucigaș af cărui autor ar fi un iordanian șl în urma căruia au murit la Hilla, la 28 februarie, 125 de oameni. (Foto: epaj

IC Studenții Irakieni demonstrau ieri în Bagdad contra Guver-
■» t i -i J > A* >•> i j >•.

Tă erea împrejur a PRM

Astenia de primăvară a lovit clasa politică din România în weekend-ul trecut. Intrarea în sezonul călduț, altfel prilej de bucurie pentru majoritatea românilor, mari consumatori de lobodă și ștevie, provoacă reacții ciu-a date îrt rândul celor care se dedulcesc cu carnea fragedă a politichiei. în decurs de numai câteva ore, două vești aduse pe banda de la baza ecranului tv au bulversat un sfârșit de săptămână liniștit; stricându-ne siesta pro-

gramată pentru savurarea succesului vizitei lui Băsescu în SUA. Dacă până acum știam câ extremele se pot întâlni, iată că de sâmbătă avem dovada că ele se și pot sincroniza.Știrile simultane că CV Tudor și vecinul său de pe palierul extremismului naționalist, Laszlo Tokes, vor să-și ia o pauză de diazepam și să-și lase de izbeliște „oițele" cărora le-au fost baci până deunăzi, au provocat pen-

tru scurt timp stări de spirit diferite, de la frisoane de plăcere până la tahicardii, dintr-un capăt în Celălalt al spațiului mioritic. Gestul teatral al episcopului reformat de a-și da demisia din funcția de președinte al unei organizații a ungurilor transilvăneni a fost îndreptat câteva minute mai târziu, același personaj fiind repus rapid pe scaunul abandonat, scutindu-i astfel de palpitații pe zărghiții care ghicesc sub sutana sa reîncarnarea unui erou al descălecării.In ceea ce-l privește pe Vadim, trebuie să recunoaștem că ideea sa de a se retrage, fie și numai formal, din prim-planul vieții de partid a fost una surprinzătoare. Dacă mișcarea întâiului între circarii care evoluează

sub cupola Parlamentului este una ale cărei consecințe sunt greu de anticipat în acest moment, motivele acestei replieri strategice pe o poziție din spatele avanposturilor sunt evidente. Până și președintele PRM și-a dat seama că partidul-revistă pe care l-a creat a ajuns într-un punct mort. Erecția maximă de procente de la alegerile din 2000, care au plasat această formațiune pe locul doi în topul partidelor autohtone, nu le-a folosit la nimic discipolilor lui Vadim, nevo- iți să stea cu popularitatea între picioare tot pe băncile Opoziției.Prezența tribunului extremist de Butimanu, repudiat de lumea civilizată, în fruntea acestui partid privează iremediabil PRM de șansa participării la o guvernare,

indiferent de culoarea politică a câștigătorilor scrutinului electoral. Nici încercările disperate ale lui C.V. Tudor de a-și drege măcar reputația de antisemit, prin angajarea unui consilier evreu și propulsarea unui reprezentant al poporului lui'David, Nati Meir, în Parlament, nu au reușit să convingă pe nimeni de bunele sale sentimente față de cei a căror exterminare o cerea cu câțiva ani în urmă. Practic, în acest moment lui Vadim îi rămânea, în afara retragerii, doar varianta circumciziei pentru a-și atinge scopul. El a ales varianta mai comodă, deși mai puțin igienică, a tăierii împrejur a partidului și rebotezarea lui în rit ecumenic european. Rămâne de văzut cine se va lăsa păcălit de această schimbare.
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• Tomograf. Prefectul județului, Cristian Vladu, a declarat ieri că în județ există încă alte patru persoane pregătite să utilizeze to- mograful din cadrul Spitalului Județean, dar> cinci nu au și „patalamalele" necesare. Acest lucru va fi remediat cu sprijinul Ministerului Sănătății, pentru că este nefiresc ca un singur medic să deservească tomograful. (V.N.)• Recurs respins. Ieri, la Tribunalul Hunedoara s-a judecat recursul înaintat de Dan Vasilie împotriva arestării sale preventive pentru 29 de zile. Recursul a fost respins. Reamintim că Vasilie a fost arestat cu câteva zile în urmă, fiind acuzat de șantaj, ultraj contra bunelor moravuri și uzurparea de calități oficiale. (V.N.)
Deva - Ieri, la sediul redacției Cuvântul liber a avut loc 
extragerea câștigătorilor. Aceștia sunt așteptați la sediul 
redacției pentru a intra în posesia premiilor:

llașcu Ionela, Hațeg -

Hașa Gliogor, Deva -

Mantache Carmen, Hunedora -

1.000.000 lei
(100 lei noi)

1.000.000 lei
(100 lei noi)

1.000.000 lei
(100 lei noi)

vineri, 11 martie ■ Directorul Companiei Na
ționale a Huilei, Petroșani,

loan Stamin Purcaru a fost schimbat, iar locul său a 
fost ocupat de Daniel Surulescu.

■ După ce s-ă îmbătat, un bărbat din Tuștea s-a cer
tat cu soția și a plecat să doarmă în cabina unui 
paznic, unde după ce a adormit a căzut pe un reșou, 
suferind arsuri pe 40 la sută din corp.

■ Un bărbat din Călan, 
aflat la furat de fier vechi

și-a găsit sfârșitul sub un zid de cărămidă, dintr-o 
clădire dezafectată.

sâmbătă, 12 martie

I
duminică, 13 martie 

| tat la Timișoara,

■ Echipa „ U. Remin", din 
Deva câștigă meciul dispu- 

i, cu scorul de 32 la 27.

1 ■ Prețurile carburanților la 
J stațiile Petrom au fost deluni, 14 martie

azi, majorate.

■ Amai căzut un cap de interlop. Dan Vasile un cunos
cut interlop local a fost prins și arestat de polițiști.

■ A demisionat directorul adjunct al Spitalului Ju
dețean Deva, Liviu Rad.

■ Directorul Calor nu vrea 
să negocieze prețul gigaca-

marți, 15 martie
---------------------------- -—- -----------sa i iryuLitic

lorrei cu actualul director de la Mintia.

miercuri, 16 martie
-----------------------------------------------—i 111111 a i , uaic
I scop pregătirea procesărilor de lapte, 

joi, 17 martie

■ Are loc la D.A.D.R un se
minar, care a avut drept

~] ■ Magistrații hunedoreni 
J amenință cu înghețarea 

activității dacă nu vor fi deblocate locurile vacante și 
fondurile.

■ Farmaciile nu mai eliberează medicamente com
pensate decât în limitele plafonului stabilit cu CJAS 
Hunedoara.

Qrăjtie: Muzeul de Etno
grafie și Artă Populară 

Deva: Expoziția „Tradiție 
și performanță în sportul 
românesc*  poate fi vizi
tată și în 
week-end, 
între orele 
9.00- 
16.00, fiind 
găzduită de
clădirea Magna Curia a 
Muzeului Județean Hune
doara. La Secția de 
Științele naturii, amatorii 
acestor științe pot viziona 
o expoziție cu caracter 
permanent.

Casa de Cultură Deva.
Casa de Cultură „Drăgan 
Muntean". La ora 12.00 
vernisajul expoziției 
„Geoparcul Dinozaurilor 
Țara Hațegului"
Casa de Cultură Brad. 
Expoziția de pictură a 
artiștilor plastici amatori 
din Brad, dedicată femeii 
și primăverii.

Teitni

Brad: Muzeul Aurului

Sarmlzegetusa: Muzeul 
de Arheologie

Teatrul Dramatic „I.D.Sâr- 
bu*  Petroșani.
în 18.03.2005, în locali
tatea Sadu, la orele 
10.00 - 12.00, va avea 
loc piesa „Maimuțica 
Poznașă”. Preț bilet: 
20.000 - 50.000 lei.

Carta
Petroșani: Muzeul Mine
ritului

Deva: Galeriile de Artă 
„Forma" Deva. Expoziția 
organizată de Muzeul 
Județean în colaborare 
cu Ambasadele Slovaciei 
și Ungariei în România, 
„Pictura murală medieva
lă. Secolele XII - XIV", 
este deschisă publicului 
devean în perioada 4 - 
27 martie 2005.

Bibliotecile sunt deschise 
șl sâmbăta Intre orele 9 - 
13. _________________
Biblioteca județeană 

.Ovid Densusianu*  Deva.
Expoziție despre biodivet- 
sitatea Terrei. Expoziție 
„Centenar Jules Veme*,  
în cadrul Săptămânii 
Francofoniei. Ambele 
expoziții pot fi vizionate 
pe holul instituției.
• „Răzbunăto
rul”. Roman 
semnat de
Frederick 
Forsyth, 
autorul thriller-

■ Autorul furturilor din 
locuințe, a avut o ten
tativă de evadare, în 
fața Judecătoriei.

Mihaeu TĂmaș
mihaela.tamas@informnicdia.roDeva - în urma infracțiunilor comise în județul Hunedoara, Alioșa Albert Szakcs, zis Alin, de 24 ani, din Petroșani a fost cercetat de către procurori și trimis în judecată. Bărbatul a fost reținut pentru o infracțiune de tâlhărie, 21 de infracțiuni de furt calificat și trei tentative la această infracțiune, prejudiciul total fiind de peste trei miliarde lei.
Tehnicile de „operare”Alioșa pătrundea în locuințe prin forțarea dispozitivelor de închidere sau prin geamurile mici, neasigurate în mod corespunzător.Decupla curentul elecric și acționa chiar dacă proprietarii erau în locuință. Purta îmbrăcăminte de culoare închisă, cagulă și mănuși. De câteva ori a fost surprins de
Hoți de miciHunedoara (M.T.) - Doi minori, din Hunedoara, au prejudiciat mai multe societăți comerciale cu peste 15 milioane lei.Numărul tinerilor infractori minori este în continuă creștere, unii dintre a- ceștia fură pentru că familia are o situație financiară pre- cară, iar alții din cauza anturajului. Virgil L., de 15 ani, a- flat în abandon școlar și Da- ' niel C.» de 14 ani, elev au fost identificați și prinși de lucrătorii Biroului de Investigații Criminale. Cei doi sunt autori a trei furturi din societăți comerciale.Aceste fapte au figurat în evidențele polițiștilor, in dosarele cu autori necunoscuți. în urma acțiunilor efectuate de polițiști, prejudiciul a fost recuperat în proporție de zece la sută. Pentru că sunt minori, cei doi vor fi cercetați în stare de libertate.

Pisica neagră este celebru pentru agilitatea sa. proprietarii imobilelor în care acționa, dar niciodată a- ceștia nu au reușit să-l imobilizeze. In majoritatea cazurilor a sustras bijuterii, bunuri de valoare, bani și cheile autoturismelor.
în fața instanțeiInculpatul numit „pisica neagră” a recunoscut numai patru din infracțiuni și a susținut că banii și unele bunuri găsite asupra sa proveneau

din perioada în care fusese plecat în străinătate. Anul trecut Alioșa a fost trimis în judecată pentru că a anunțat existența unor bombe în incinta unor instituții publice. Fiind transportat Ia unul din procese, Alioșa a reușit să scape din mâinile polițiștilor care îl conduceau spre Judecătorie. A reușit să sară peste un gard, cu cătușele pe mâini. Din fericire, a fost prins repede de către polițiști.

Nou preț la CUDeva (Redacția) - De la 1 aprilie a.c. prețul abonamentului Ia „Cuvântul a liber” va fi
CUVÂNTUL de 59.000 de lei plus taxele poștale. Este prima schimbare de preț după doi ani. Ea vine la 8 luni după ce Cuvântul liber a trecut de la un format de ziar alb-negru, în opt pagini, cu cinci apariții săptămânale, la un cotidian color, in 12 pagini, cu șase apariții săptămânale. Abonamentul rămâne și pe mai departe cea mai avantajoasă formă de a intra în posesia ziarului.Prin abonament, față de cumpărarea zilnică a ziarului de la chioșc, economisiți 80.000 de lei lunar.Pentru cei care fac abonamente pe trei, șase sau 12 luni oferim un discount progresiv.Abonamentul la Cuvântul liber rămâne oferta cea mai avantajoasă pentru cititorii de presă hunedoreană.
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■ Săptămâna Franco
foniei este marcată, 
în județul nostru din 
17-24 martie 2005.Deva (S.B.) - Ieri, la Biblioteca Județeană “Ovid ’ Hjăaanu” Deva, în des- Săptămânii Fran- «nSmei, a fost vernisată expoziția “Lumea imaginară a lui Jules Veme” și vizionată videocaseta “Les voyages de Jules Verne”. La această primă manifestare care susține francofo- nia au participat elevi de la Colegiul Național Sportiv “Cetate” Deva. Astăzi, la ora 10.00, în Sala Melite (str. L. Blaga) va avea loc un colocviu dedicat lui Jules Verne, invitat de onoare fiind scriitorul Ion Ho-

bana. Colocviul va fi urmat de o lansare de carte. Volumul, semnat de I. Hobana, este intitulat “Jules Verne- chipuri, obiceiuri și peisaje românești”. Cartea va fi lansată, după-amiază, și la Hunedoara. Luni, 21 martie, manifestările vor f J 1 icate Zilei Francofoniei, la care vor participa și elevi hunedoreni.

Lumea lui Jules Verne.

Stan (Woody Harrelson), 
un agent FBI, refuză să 
creadă că cei doi au 
renunțat la furat. El 
crede că ei pun la cale 
furtul unuia dintre cele 
mai mari diamante din 
lume.
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ului "Ziua Șacalului" 
relatează povestea tul
burătoare și șocantă a 
acestei cărți care începe 
în fosta Iugoslavie 
sfâșiată de război. Atunci 
când tânărul voluntar 
american Ricky Colenso 
este omorât cu bestiali
tate, bunicul său, miliar
darul canadian Steven 
Edmond, jură să-l 
răzbune.

• ’Curcube
ul*.  Editura 
Polirom ne 
oferă roma
nul lui D.H.
Lawrence,
„Curcubeul", prjtna ediție 
necenzurată dih Româ
nia. Declarat bbscen în 
momentul publicării 
(1915), romanul este

/

povestea a trei cupluri 
(din trei generații), Tom 
Lydia, Anna Will șl Ursula 
Anton, care împart 
cartea în tot atâtea 
secvențe.

Magazinul CIP-AUDIO- 
VIDEO-FILM, deschis în 
week-end (pentru vân
zare) în incinta Supermar- 
ket-ului Ulpia Center, 
et.l. și (pentru vânzare și 
închiriere) 
magazinul 
de pe B-dul 
I. Maniu, 
deschis in
clusiv sâm
băta între 
orele 9.00 și 
19.00.

• „Legile atracției*.  Un 
film în cate dragostea 
este prezentată într-un 
mod amuzant, într-o 
minunată confruntare 
romantică. 
Pe Audrey 
Woods 
(Juliane 
Moore) și 
Daniel 
Rafferty 
(Pierce
Brosnan) rivalitatea din 
sala de judecată i-a 
transformat în cei mai 
căutați avocați de 
divorțuri din New York.

Filme noi •

ce pot fi 
închiriate
la prețuri, .
conve
nabile.

Deva, Cinema „Patria”. 
Prețul biletului: 25.000 
lei lunea și 35.000 lei în 
restul zilelor. în perioada 
18 -24 martie va rula 
comedia de acțiune cu 
aventuri:
• 'Hoț de diamante*.  Fil
mul american "Hoț de 
diamante” (After de Sun
set) este un film în care 
doi hoți profesioniști fug 
într-un paradis tropical, 
pentru â se bucura de 
roadele jafului lor. Cei 
doi sunt Max „Regele Ali- 
biurilor”, Burdett (Pierce 
Brosnan) și frumoasa lui 
complice Lola (Salma 
Hayek). Ei ajung pe Insu
la Paradisului, din Arhi
pelagul Bahamas, însă.

• „Supreme Club*,  din
Deva, B-dul N. Bălcescu, 
bl. 12A - parter, oferă, 
zilnic între orele 9.00- 
2.00, distracție cu ruleta 
electronică, cea mai 
savuroasă cafea și satis
facție deplină. Rezervări: 
0254/221220.____________
• „Aristocrat*-  club de
noapte cu locații în Deva, 
Str. Pescărușului, nr.42, și 
Simeria, str. Gheorghe 
Doja, nr. 39. Tel. 004- 
0723121382_____________
• „Tip Rom*-  Restaurant
Orăștie. Program artistic: 
Marți-Duminică la ora 
20.00, cu formația ACTIV 
ce prezintă muzică de 
toate genurile. _________
• BurgerSPIzzeria „Casa- 
Grande”, Deva, Aleea 
Transilvaniei, nr.7/23, și 
Deva, str. Horea, bl.4 
parter. 37 sortimente de 
pizza pe vatră, tortelinii, 
salate, desert. Orar? Zilnic: 
9.00-21.00, Duminică: 
12.00 - 21.00. Livrare la 
domiciliu cu transport 
gratuit. Comenzi: tel. 
215555.- Pizza Super 
Grand: 95.000 lei;- Torte
linii cu carne: 64.000 lei.

CampanieDeva (V.R.) - Filiala de' Cruce Roșie a județului de-; clanșează de azi campaniâ?1 publică „întinde o mână de’* bine celui mai sărac ca tine”?1 Acțiunea este dedicată persoa’-'"' nelor vulnerabile social, nein- ’ stituționalizate, cărora din 251 aprilie, li se vor distribui map ales alimente de către 20 de1 „voluntari ai Subfilialei dfe' Cruce Roșie Deva împreună1 cu 10 lucrători din serviciul? de asistență socială al Prima ’ riei Deva. Banii vor fi adu-? nați prin colectă stradală (cu;x participarea a 10 elevi de li-" ceu), prin contracte de sponsorizare propuse tuturor firmelor devene. Doritorii pot-» face depuneri în conti^j R007RNCB3000000004820001 > deschis la BCR Deva, penfrWJ ajutorarea de Paști a pers” nelor defavorizate. La marilifi magazine din municipiu sg» vor colecta produse donate dȘj cumpărători. >
■ bM ■rMbb

. ........ ‘ ‘ ,..T :
Parâng: Din Petroșani, pe 

DN 66, se face la stânga 
pe Str. Cloșca, apoi Zo
rilor și Grai. Vasile Milea 
și de aiti încă aproape 5 
km până la telescaun. în 

partea de nord-vest a 
Munților Parâng se află 
cabane, refugiul Salva- 
mont, 5 pârtii de schi și 
teleferic. Posibilitățile de 
cazare sunt numeroase, . 
la cabane, vile și la par- . 
ticulari.
Straja: Accesul principal 
se face pe DN 66A - 11 ;
km din Iscroni. (Punctul ■ 
de intersecție cu Șoseaua! 
națională Tg. Jiu - Sime- 
ria sau pe linia CFR 
Petroșani - Lupeni. Acce
sul se face cu mașina de I 
la intersecția balizată din 
zona Braia, până la stația ■ 
superioară a telescaunu- , ■ 
lui. Se recomandă lanțuri ■ 
la autoturisme sau trac- , ■ 
țiune 4x4. Capacitate de 
cazare 5000 de Jocuri; 
închirieri de schiuri; dis- 
cotecă; sală_de jocuri; 
baruri; restaurante; pen- i 
tru practicarea sporturilor • 
de iarnă: - 6 teleschiuri șl 
2 pârtii pentru copii. 
Se asigură asistență Sal-1 
vamont și instructori de i 
schj. ,
Tel. 0723/291746, 
0723/635001, 
0723/288073 
Tel. Alarmare 
0725/826668.

•i
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rrumbru eormpofldant al luitfamlel Romine, autor a 
multor hielM Important» In 8.07.18M1 ______
‘116^ niaout scrfitorvlșl Mțtaul Hofl» foman pT 
: tapjevW («Omul recant*. „Zbor țn Mala Murtl*)
,1910 - S-a Discut prozatoarea Ioana Pom» - eu Llatni', 
.Masam Vlișlnltar", Jnicarcam Vlajlriftor". .Urmașii

Energie electrica________ .________________________
;Sur>t programate întreruperi în furnizarea energiei elec
trice:
;08.30-15.00 Deva, Str. Zarandului, bl. A1Z5, sc. I și II
, ... l.tll .... . « ■ Jv.r. ...

I Gaz metan_________ ;..................................... .................
I Se întrerupe furnizarea gazului, metan în Deva:
109.00-15.00 Bd. Decebal, bl. 2; bl. K, sc. III
; Al. Păcii, bl. A7, sc. II

A0»__________ ___________________________________
iNu se întrerupe furnizarea apei în Deva.

Soluția Integramel din numărul 

precedent: S-T-P-A- 

SFARLEAZA - EMUL - LIN - 

GREC - IT - S - OT - ROATĂ - 

PIESA - Rl - DANSA - TI - ZEL

- URSIN - O - ARC - ORE - RR

- AIA - EL - USI - VAZE - OLE

- B - EROI - STAUL - ALTA 214971

Pompieri 
Jandarmerie 
Politie 
O.J.P.C. HD

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă calda 212225
Dispecerat Electrica 929 
a»*- -er gaz .227(791 {

- 111—MmtB CFR : 212725

112
981

TVR 1
790 Jurnalul TVR. Sport.

I Meteo
7145 Agenția 2 firi un sfert
920 CM minute de culturii »
930 Teleshopping 

lOiOO Avanpremieră 
1095 Ochiul magic 
11;00 Portul miracolelor 
11i55Euo-Dispecer 
1290 GanerM 100% 
13^0 SpedaooU lumH 

1330 Desene animate 
1490 Jurnal TVR 
1430 Teleshopping 
15ț00 Trfcuna partidelor par

lamentare 
1530 România politicâ 
1690 Aleseși Emma
0 (comedie romantică, 

SUA 2003) Cu: Kate 
' Widson, Luke Wilson, 

Chino XL, Paul Willson, 
Lobo Sebastian. Alex e 
un tânăr scriitor plin de 
calități, dar cu o mare 
pasiune pentru jocurile 
de noroc

740 Interes general
830 Știrea zilei

850 Sport pro
990 Jurului TVR. Sport

390 Canvkmaâul Mondial 
: de Patinaj Artistic Proba 
- de dans Transmisiune 

directă de la Moscova
*370 Jenata vedetelor Prezin- 
* tă Gianina Corondan 
90 JumaU TVR. Sport, 
i Meteo
190 Nfnsky (dramă, SUA 
□ 1980) Cu: Alan Bates, 

George De La Pena, 
Leslie Browne, Jeremy 

. Irons. Parisul anilor 
1910. Numele tânărului 
și talentatului balerin 
Vaslav Nijinsky e pe 
buzele tuturor celor care 
urmăresc spectacole 
avangardiste ale trupei 
de balet conduse de 
coregraful Serghei 
Djaghilev.

I5 Gnd minute de cultură
5 Felicity 
0 Jurnalul TVR Sport 

Meteo (reluare) 
0 O mamă ca tine

0 Eric Braeden, Joshua 
Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson 

10:15 Doctorul de suflete 
* 11:45 Zâmbete Wo pastilă 

12:15 La Bloc 
1390 Știrile PRO TV 

> 1330 De râsul lutnii 
1490 Triunghiul morții 

; fă Partea I (dramă, Rom- 
nia, 1998) Cu: Sergiu 
Nicolaescu, llinca Goia, 
Emest Maftei, Maia 
Morgenstern, Eusebiu 
Ștefănescu, George 
Alexandru, Valentin 
Teodosiu.

1690 Tânăr și neliniștit Cu: 
0 Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Beli, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 
Nicole Thomas Scott 

1790 Știrile PRO TV 
17:45 Teo Cu Teo Trandafir 
1990 Știrile PRO TV Sport

2):15 Raport special
0 (acțiune, SUA 2002) 

Cu: Tom Cruise, Max 
von Sydow, Steve Har
ris, Neal McDonough, 
Patrick Kilpatrick, Jessi
ca Capshow. în anul 
2054, criminalitatea a 
fost eradicată complet 
în Statele Unite, 

' datorită activități 
diviziei, pre-crimă, con
dusă de John Anderton 

23:45 Cavalerul
0 krtunerkuU (horror, 

SUA 1995) Cu: John 
Kassir, Billy Zane, 
William Sandler, Jada 
Pinkett Smith, Brenda 
Bakke. Străvechiul și 
sângerosul conflict din
tre bine și rău, ale 
cănii rădăcini se pierd 
în negurile mileniilor 

1:45 Raport special 
430 Zâmbete tatr-o pastilă 
0 (reluare)

790 Știrile PRO TV Ce se-
ntâmplă, doctore 7 ‘

9:10 Omul ove adm cartea
Cu: Dan C. Mihăilescu

9:15 Tânăr ți neliniștit Cu:

ANTENA 1 ACASĂ
630 In gura presei
790 Obervator Sport Cu: 

Sanda Nicola
890 Canalul de știri 

1090 în gura presei 
1190 Concurs

Interactiv
1290 Hercule 
1390 Observator 
13:45 Vârsta Inocentei

; 0 (dramă, SUA 1993) Cu:
Daniel Day-Lewis, Mi
chelle Pfeiffer, Winona 
Ryder, Geraldine Chap
lin, Staurt Wilson.

1690 Observator 
16:45 Vivere- A trăi cu pasi- 
0 une (Italia, 2002). Cu: 

Edoardo Costa, Giorgio 
Ginex, Edoardo Velo, 
Giuditta Saltarini, Loren
zo Ciompi, Donatella 
Pompadur

17:45 9595-Te învață ce să 
fad

18:55 Sport
Meteo

19:00 Observator. Sport 
Meteo. Cu: Alessandra 
Stoicescu și Lucian 
Mândruță

2<fc15 Him artistic
2330 Luptătorii (acțiune, 
0 SUA 1995) Cu: Boio 

Yeung, Michael Bernar
do, William Zabka. De 
departe, Miami pare un 
oraș liniștit și vesel, 
însă, în anumite zone 
interlope orașul e foarte 
periculos, mai ales pen
tru luptătorii mercenari 
care participă la 
sângeroasele lupte 
inegale, desfășurate pe 
viață și pe moarte. 
Atunci când fiul șefului 
poliției din Miami, Lew 
Rawlins este omorât de 
un luptător, tatăl lui își 
îndreaptă furia și 
amărăaunea împotriva 
tânărului magnat Lance 
Stuart, proprietarul unui 
cazinou

130 Concurs interactiv 
230 Observator (reluare) 
330 Dmazaurii

590 Poveștiri adevărate 
(reluare)

530 Iubirea mea, păcatul 
O (reluare) 

790 Extravaganta 
El Anastasia

8:15 Te voi 
0 învăța să iubești

9:15 Rubi (reluare) 
11:15 Șapte femei (reluare) 
1235 îngerul nopții 
13:15 Răzbunarea 
14:15 Pisica săbatid. Cu: 

g Marlene Favela, Mario 
Cimarro, Carolina 
Tejera, Sergio Catalan, 
Adamari Lopez, Julio 
Alcazar 

1530 Iubirea mea, păcatul
0 (reluare)

1730 Powștiri adevărate - 
emisiune cu povești 
reale despre viață, 
prezentată de Lucian 
Viziru

17:55 Vremea de acasă 
1890 Rețeta de acasă 

e 18:10 Gitenas. Cu: Saul - 
‘ 0 Lisazo, Dolores Heredia

19:15 Te voi îhvăța
S să iubești

20:15 Numai iubirea. Cu:
0 Corina Dănilă, Alexan

dru Papadopol, Oana 
Zăvoranu, Bianca 
Neagu, lurie Darie, 
Anca Pandrea, Vlad 
Rădescu, Tora Vasilescu, 
Dan Bordeianu, Carmen 
lonescu. Ioana Gingh- 
ină, Adela Popescu, 
Oliver Toderiță

2130 Un bărbat adevărat 
2330 Extravaganta Anasta- 

0sia. Cu: Notkis Batista, 
Juan Pablo Raba, Kiara, 
Hilda Abrahamz, Dora 
Mazzone, Saul Marin, 
Luciano D'Alessandro, 
Crisol Carabal, Gustavo 
Rodnguez, Mayra Ale
jandra

030 Răzbunarea
130 Poveștiri adevărate 

(reluare)
290 Un hirturt adevărat 
490 Mutica da Acasă 
445 ReȘeta de acasă

730 Desene animate
890 Teleshopping 
830 CeZAR și Tipar 
990 Sărută-mă, prostulel
S (reluare)

1090 Tonomatul DP 2. Emisi
une de divertisment cu 
știri din lumea muzicală, 
invitați în platou, dedi
cații și mesaje în direct 
prin SMS

1130 Gnd minute de cultură 
1145 Pasiuni
1240 EURO Dispecer 
12:45 Oltenești la TVR 2 

1330 Teleshopping 
1490 Desene animate
1430 Insula pirațlor 
15:00 împreună în Europa

Magazin interetnic
1690 Lecția de privit 
1630 Gnd minute de cultură 
1645 Jurnalul TVR Sport

Meteo
1790 Sănită-mă, prostulel 
1755 Euro Dispecer
1890 Jurnalul Euronews pen

tru România
18:15 Gnd minute de cultură 
1830 Auto dub
1990 Soția lui Lorenzo 

2090 Dragul de Raymond 
2030 Castele și mănăstiri din 

El Austria
2190 NBA Action 
2130 Jurnalul TVR 
2290 Jurnalul Euronews pen

tru România
22:15 D'ale Iu' Mitică.

Prezintă Mitică Popescu. 
Printr-o înțelegere între 
notar și nepotul doam
nei Stănescu Elena din 
Movileni, județul Olt 
aceasta a rămas fără 
agoniseala de-o viață.
In nenumărate rânduri a 
fost insultată, bătută și 
amenințată cu evac
uarea de către nepotul 
Donea Ion.

2115 Umbrele întunericului 
090 Alternative TV 
290 Dragul de Raymond 
230 Baschet LA Lakers - 

i Pacers Meci din 
NBA

590 Auto dub

i

1

r

790 Teleshopping 
730Levintza 

prezinte 
7:55 Sport cu 

Florentina
890 Teleshopping
830 Sunset
S Beadt

930 Dragoste 
0și putere 

1090 Kensky Show 
10:55 dip Art 
1190 Monica Prezintă Mono- 

ca Puiu
1290 Sport, diete 

șiovedetă 
1230 Teleshopping 
12:55 Bani la greu 
13:50 Teleshopping 
14:25 Sunset

pBeach 
1535 Dragoste

QȘtputere 
15:50 Camera de râs 
1630 A două șansă.(come-

0die, SUA 2002) 
16:50 Kensky Show 
1890 Focus. Sport Meteo.

Cu: Cristina țopescu 
1990 Monica. Prezintă Moni

ca Puiu.

20300 Serginio Show - talk 
show de divertisment 

2190 Ce vor fetele Cu: 
Andreea Raicu

2390 Poveste din Bronx
«(dramă, SUA, 1993) Cu: 

Robert De Niro, Chazz 
Palminteri, Joe Pesci, 
Kathrine Narducci. La 
începutul anilor '60, 
băiețelul unui șofer de 
autobuz din Bronx 
câștigă încrederea 
mafiotului din cartier, 
care va deveni pentru el 

i un al doilea tată. Un 
film care vorbește 
despre violență, rasism 
și despre acele alegeri 
care-ți modifică pentru 
totdeauna viața. Filmul 
a fost lansat în cadrul 
festivalului internațional 
de film Toronto

190 Focus 
290Banilaaeu

890 Pisica doamnei Ash- 
0 boro (Aventuri, Canada, 

2003) Cu: Shirley Knight
930 Joshua (Dramă, SUA, 
02002)

1190 Povestea lui Robert
13 Wraight (Dramă, Cana

da, 2003) Cu: Jonathan 
Scarfe, Alan Scarfe 

1235 Călărețul singuratic
0 (Dramă, SUA 2003) Cu:

Chad Murray 
1495 O familie cu probleme 

0 (Comedie, SUA 2002) 
, 15:40 Agentul Cody Banks

(Aventuri, SUA 2003) 
1725 Joey Ep. 11 - Joey și 

călătoria
1890 Pisica doamnei Ash- 

Ci boro (Aventuri, Canada, 
2003)

! 19:30 Grama, cinema, dra
ma Ep. 12

2090 Huff Ep. 11 - Suspiciuni 
Cu: Hank Azaria, Paget 
Brewster, Andy 
Comeau, Blythe Danner 

2190 Huff Ep. 12 - Toți caii 
regelui

2290 Feardotcom (Horror, 
13 Marea Britanie, 2002) 

2340 Răsplata (Acțiune, SUA 
2002)

120 Tentațiile Jessicăi Stein 
(3 (Comedie, SUA 2001)

Cu: Jennifer Westfeldt

0990 Știrile TV Sport 0995 Box 
profesionist (reluare) 11:30 
Rugbi Total! (reluare) 12:10 
Faceți jocurile! Concurs de 
pocher 13:10 Rodeo 14:10 Fot
bal: Copa Libertadores 2005 
(reluare). Această competiție 

, este echivalentul Ligii Campi- 
> onilor. Sud-americanii...prin 

definiție practică cel mai frumos 
fotbal. Totul la ei..este la spec- 
tacoL.pase cu călcâiul, fente, 
driblinguri, jonglări cu balonul. 
Argentina, Brazilia... poate ță
rile care dau cei mai mulți fot
baliști ai lumii 1630 Fotbal 
Cupa UEFA (r) 1830 Știrile TV 

. Sport 1fe6 Fotbal Liga Cam- 
r pastor Cheisea-Barcelona:;)

t

i

J

06.30-07,00 Observator (r) 
11.00-12.00 Emisiune de 

divertisment
23.45-24,00 Observator

4 '

0990-11.00 Reluarea emisi
unilor de joi

20.00 Știrile TELE 7 Deva
20.10 Chestiunea hunedo- 

reană
21.05 Muzică
21.50 Știrile TELE 7 Deva (r)

12.15 Misterele părintelui 
Dowling.

13.00 Fiicele lui McLeod
14.00 Privire în trecut (dramă, 

2004)
1545 0 întâlnire neașteptată 

(dramă romantică, 
2003)

1730 Domnișoarele de 
onoare (dramă, 1988)

19.15 Când prietenia ucide 
(dramă, 1996)

21.00 Fiicele lui McLeod 
22.00 Lege și ordine: Intenții 

criminale

23.00 Jordan.
13.00 Povestea OZN-uriloc 

Mit sau realitate 
14.00 în căutarea faraonului 

pierdut
1590 Termitele atacă
1690 Amante, Amanta și 

iubitul ei
17.00 Câmpuri de bătălie
1890 Aventuri la pescuit cu 

Rex Hunter
1830 Pasionat de pescuit 
19.00 Competiția mașinăriilor 
20.00 Vânătorii de mituri 
21.00 Pe urmele dinozaurilor, 

Dispariția dfoozaurilor
2290 Viafa secrete a curselor 

de Formula Unu
2390 Cuse <
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• Finanțări pentru ONG-url. Colectivul zonal Deva-Brad al ANDIPRZM a derulat„Proiectul Partenerlat 3D" prin care în Brad 
jk s-au aprobat două programe ce au atras W' finanțări de circa 7200 de lire sterline. Banii au fost utilizați pentru funcționarea ONG- urilor, dar și pentru comunitate. (C.P.)• Ocupare. Potrivit AJOFM, prin acordarea de servicii de consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau inițierea unei afaceri s-au creat 9 locuri de muncă. în plus, prin ocuparea forței de muncă în lucrări publice de interes comunitar s-au mai angajat 139 de personae. (IJ.)

Zeci de diențîDeva (C.P.) - Zeci de i deveni stau zilnic la cozi pentru a lua credit doar i cu buletinul. Sistemul e j practicat de unele magazine care comercia- î lizează produse electronice și electrocasnice. Solicitanții susțin că i modelul este convenabil ; pentru că nu mai trebuie să aștepte și să întocmească dosare pentru a lua un credit.
Lacrima Minișca
(Foto: Traian Mânu)

Tratament 
restricționatDeva (I.J.) - Medicii care vor prescrie tratamente scumpe pentru bolnavii de diabet și nuvor justifica acest lucru vor fi sancționați. Tratamentul recomandat fiecărui pacient va trebui însoțit de justificări ale trecerii la trepte terapeutice superioare. Tratamentele respective vor fi verificate de cătreComisia de Diabet. Me- y dicii vor fi obligați să p realizeze planificarea alfabetică a pacienților pentru consult și distribuirea medicamentelor, pentru 60 de zile, începând cu ziua de 11 a «•■’fiecărei luni în care se Vrealizează aprovizionarea cu medicamente pentru acești bolnavi.

Miting
Brwoells (IJ.) - Un 
număr de aproximativ 
400 de sindicaliști de la 
CNSLR - Frăția au plecat 
ieri dimineață pentru a 
participa la Euromitingul 
de la Bruxelles, miting 
ce va avea loc în data 
de 19 martie. Două 
dintre autocare, au fost 
pline cu sindicaliști arde
leni. Anii trecuți, au ieșit 
la Euromiting numai 
câțiva reprezentanți de 
la Frăția. „Sindicaliștii n- 
au lăsat acasă barierele, 
vestele cu tricolorul pic
tat și cu sigla confe
derației în mijloc, 
steagurile, goarnele și 
fluierele", ne-a declarat 
Lacrima Minișca, lider al 
sindicatului CNSLR - 
Frăția a județului Hune
doara. La Bruxelles, în 
acest an, sunt așteptate 
și celelalte confederații 
sindicale, dar în număr 
mult mai mic. Cei mai 
fericiți că ies în fața 
Europei să-și apere 
drepturile sunt pensio
narii din Federația 
Națională a Sindicatelor 
Pensionarilor.

i-a determinat pe cei 
de la Calor SA să 
reducă agentul termic.

Iha Jurcohe__________________
lna.jurcoMelnfonnmedla.roDeva - Locatarii mai multor blocuri din Deva acuză de încărcarea exagerată a facturilor la căldură pe februarie. Acum, căldura de afară ii determină pe proprietari să deschidă geamurile, dar, în același timp, plătesc și facturile de căldură.
Negocieri proasteLocatarii acuză proasta colaborare între Electrocen- trale Mintia și SC Calor SA pentru stabilirea consumului de energie termică pe fiecare locuință, având în vedere lipsa aparatelor de măsură pe

mari la căldurăfiecare bloc in parte. „Există pierderi foarte mari pe rețea pe care ne obligă să le băgăm pe notele de plată ale locatarilor”, a declarat Ionel Rlstea, administratorul Asociației de proprietari nr. 86 din Deva.
Calor se conformeazăFacturile de căldură, au fost In medie, in februarie, cu 15% mai mari decât în ianuarie. Directorul SC Calor SA susține insă că de vină

loan Crlstea, director CALOR.

sunt administratorii. „Facturile cresc pentru că sistemul de funcționare a gigacalorimetrelor este dereglat pe motiv că nu toți proprietarii sunt branșați la instalația de încălzire centrală. De altfel, conductele nu sunt izolate în proporție de 100% și de aceea încă mai există pierderi”, declară loan Cristea, director Calor.
Se cere căldurăReclamațiile potrivit cărora încă este căldură, chiar dacă afară mercurul termometrelor arată 20 grade Celsius, nu închid încă centralele termice. Aceasta pentru că nu toți proprietarii vor să renunțe deja la căldură. „Fiecare poate să-și regleze în case temepratura cum dorește. Agentul termic furnizat de noi are 40-45 grade Celsius”, mai precizează Cristea.

Asigurări 
pentru agențiDeva (C.P.) - Aproximativ 80% din agenții imobiliari vor rămâne fără locuri de muncă. în momentul de față se pregătește un proiect de lege ce va reglementa piața imobiliară. Mai exact prevede obligarea celor care oferă servicii de consultanță imobiliară de a avea o asigurare de răspundere profesională, iar agențiile imobiliare ar putea fi nevoite să dețină un capital social minim de 500 de milioane de lei. Se va constitui și un Registru Național, unde se va menționa dacă un agent are asigurare de răspundere profesională și ce sume a virat către fondurile de garantare.

Ultima creație a designer-ului Belinda . Fairbanks pe podiumul Festivalului de Modă de la Melbourne, Australia.
(Foto: EPA)

S.C. «A&B EXPERT INSOLVENȚA» S.R.L. 
societate de reorganizări și lichidări judiciare, cu sediul în 

Municipiul Hunedoara, str. George Enescu, nr. 16/3, a fost 
numită administrator judiciar al S.C. «ORIZONT HIDRO» S.R.L., 
cu sediul Tn Deva, Str. Crângului, nr. 23, județul Hunedoara 

înmatriculată la O.R.C. Hunedoara -Deva sub numărul J 
20/1757/1992, prin Sentința nr. 2078 / CA / 14.09.2004 - 
Tribunalul Hunedoara, dosar nr. 5422/2004.

S-a constatat că nu există posibilitatea reală a unei reor
ganizări efective a activității, fapt pentru care administratorul 
judiciar, In Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au 

dus la apariția insolvenței debitorului, a propus intrarea în fa
liment a S.C. -ORIZONT HIDRO- S.R.L. Deva. Data ședinței 
adunării creditorilor s-a fixat la 22.03.2004, ora 11, la sediul 
Tribunalului Hunedoara, cu mențiunea că este admisibilă 

votarea prin scrisoare cu legalizarea semnăturii creditorului 
de către notarul public, comunicată prin orice mijloace și înre
gistrată la tribunal cu cel puțin 3 zile înainte de'această dată. 

Ordinea de zi are un singur punct, respectiv aprobarea Rapor
tului administratorului judiciar privind intrarea în faliment a S.C. 
-ORIZONT HIDRO • S.R.L. Deva. Prezentul anunț se publică în 
temeiul art. 56, al. 4, din Legea nr. 64/1995 republicată.

OFERTA CONNEX

Codeorf te alegere înlimita stocului dlsperaM.

La Connex ai numai avantaje!
• 6 luni d» reducere: 4 USD abonament 
lunar în loc de 7 USD;
• 60 minute gratuite lunar* *;
* 5 cent minut, orice destinație nationals, 
prin activarea gratuitâ a unei eXtraopțiuni 
Connex, pentru primele 6 luni.
In plus, ai 12 USD în p uncte de loialitate ți 
primești lunar gratuit 25 mesaje scrise ți 
5 O mesaje multimedia, în primele 3 luni. 
Detalii în magazine.
* Prafurile nu confin TVA
**Oferta valabilă până la 31 martie pentru 
abonamentele Connex Numere Favorite, Connex. 
Ore Favorite; pentru Connex Standard+25, ai 25 
minute nafionaleincluselunar.

Mobil B

S-a deschis In Deva,
Sir. Depozitelor, nr.l, noul depozit en gras al 

SC Z&D PREST CONST IMPEX SEL,
cu o gama diversa de produse alimentare și 

nealimentare.
Vă așteptăm cu drag, zilnic, 

între orele 8 - 17,30, și sâmbăta 
între orele 8-14.

S.C. AGRAS GRUPUL WIENER STADTISCHE 
angajează inspector daune auto.Cerințe: studii tehnice de specialitate, operare PC. Experiența în domeniu constituie un avantaj. CV-urile se trimit la fax; 0254/216646.
\' ■ 'J

lna.jurcoMelnfonnmedla.ro
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• Nâstase vrea pădure. Prefectul Cristian Vladu a dezvăluit ieri în fața ziariștilor o informație despre fostul prim-ministru Adrian Năstase. Se pare că acesta este în■ tratative cu proprietarii unui composesorat £din zona Rîu Mare pentru a cumpăra 2000 ț’cde hectare de pădure. (V.N.)

!-'• Furturi. Lucrători ai Biroului de Investiga- ' ții Criminale Hunedoara au stabilit că autorii a trei furturi din societăți comerciale din localitate, cu un prejudiciu de peste 15 milioane de lei, sunt doi tineri din Hunedoara., ;J\le referim al Virgil L., 15 ani, aflat în aban- ț<don școlar, și Daniel C„ 14 ani, elev. (V.N.) »î*
—

Valentin Neagu
valent In. neagugln form media.ro

Senatorii, PNA și 
corupția

Cu siguranță, corupția este în prezent tina dintre marile tare ale României și românilor. Despre ea auzim în fiecare zi. Din cauza ei ne critică străinii și ne arată obrazul. Cu toate acestea, încă nu s-au găsit soluții pentru a nu ne mai arăta unii și alții cu degetul. Nici faimosul, criticatul, și mult blamatul PNA nu a făcut mare lucru. Probabil de aceea senatorii au decis ieri că PNA se va ocupa exclusiv de anumite cauze.Proiectul de lege prin care se prevede reducerea competenței Parchetului Național Anticorupție stipulează ca această instituție să efectueze urmărirea penală numai în cauzele privind marea corupție. Ce înseamnă acest lucru? Că valoarea pagubei materiale produse prin săvârșirea infracțiunilor de corupție care vor intra în competența PNA să crească de la 10.000 euro la 100.000 euro. Și încă un lucru interesant: s-au scos ae sub competența cercetării PNA agenții de poliție, vicepreședinții con- sililor județene, viceprimarii municipiului București și cei ai sectoarelor, viceprimarii municipiilor și orașelor. Să vedem ce înseamnă marea corupție de acum încolo...
• Prefectura Județului Hunedoara:
Cristian Vladu, prefect 11.00-14.00

• Primăria Municipiului Deva:
Gaura Sârbu, secretar 08.00-10,00

• Primării MunldpUui Hunedoara:
Nicolae Schiau, primar începând cu ora 09.00

• Primăria Municipiului Orăștie:
losif Blaga, primar

• Primăria Municipiului Brad:
Aurel Cico, viceprimar începând cu ora 09.00

14.00-16.00

• Polipa Municipiului Hunedoara:
Comisar Costal Cozac, adjunctul șefului Poliției Munici
piului Hunedoara 14.00-16.00

• PoHția Municipiului Petroșani:
Comisar-șef Didel Babeș, adjunctul șefului Poliției Muni
cipiului Petroșani : 10.00-12.00

pe
4t

PPCD și-a alesformată din doi reprezentanți■ Președintele noii for
mațiuni la nivel jude
țean este Emil Danci, 
fostul lider al PNȚCD

Daniel I. Iancu_______________
d*nlei.lan<u>infomBm*d4i.roDeva - Prima ședință a biroului de conducere județean al Partidului Popular Creștin Democrat s-a desfășurat miercuri după-amiază, la sediul filialei județene. în cadrul a- cesteia a fost constituită, pentru început, comisia pentru a- plicarea Protocolului de Comasare în județul Hunedoara,

ai PNCȚD și doi ai URR. 
Nou birou de conducereCu aceeași ocazie a fost constituit un nou birou de conducere județean din 11 membri, reprezentarea celor două formațiuni politice fiind dată de raportul între numărul de voturi obținut în 2004 pentru alegerea CJ. Președinția organizației județene va fi asigurată de către Iosif-Emil Danci (fostul președinte al PNȚCD), în timp ce prim-vi- cepreședinte a fost ales Paul Ciobanu (ex-președintele URR Hunedoara). în perioada ur-

conducereamătoare, președintele, va desemna secretarul județean și apoi va numi cei opt secretari executivi. „Vom avea în vedere constituirea de birouri de conducere locale acolo unde URR a avut filiale sau grupuri de inițiativă. în celelalte localități vor fi păstrate conducerile actuale până la alegerile care vor avea loc peste aproximativ șase luni. Un alt obiectiv este purtarea de discuții în vederea unificării polului popular creștin-demo- crat la nivel de județ, având deja stabilită o întâlnire cu reprezentanții Acțiunii Populare”, a declarat Emil Danci. Emil Danci, președintele PPCD.

Primarul Devei a promis în campani- a electorală că va construi la Deva un bazin de înot acoperit. Cred că mulți iubitori ai înotului s-ar bucura foarte mult dacă ar fi și în Deva un astfel de bazin și nu ar mai trebui să călătorească până la Hunedoara. 
Antoniu Ghec,
Deva

Țmi place sintagma x„Minte sănătoasă într-un corp sănătos” și în acest sens cred că cel mai indicat ar fi să se construiască o bază sportivă. Știu că sunt săli de sport, dar nici una nu întrunește toate condițiile pentru un program sportiv complex.
IțA Toma, 
Deva

Qălile de sport exis- âtente în oraș sunt insuficiente și nu satisfac toate necesitățile. Este foarte important să le oferim oamenilor spații bine echipate unde să poată practica orice sport, iar o bază sportivă complexă ar fi necesară.
Sorin, 
Deva

Mureșul este o locație neexploatată până în acest moment. Cel puțin la noi în județ, pentru că alții au știut să se folosească chiar și de un lac pentru a construi și atrage turiștii. Cred că ar fi indicat să se amenajeze un parc pe malul Mureșului.
Nicoleta Lolea,
Deva

Sunt un iubitor al sportului extrem. Spații amenajate pentru practicarea acestuia nu sunt și iubitorii acestuia nu au unde să-l practice. Cu costuri relativ reduse ș- ar putea amenaja unele spații pentru practicarea sportului extrem.
Sebastian,
Deva

Denumfre societate Localitate Adresa Meserie

CONDOR SA DEVA

MEDIA TRADING SRi DEVA'
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AS.DAVA ORÂȘTIE

asistent social, 

barman

DEPOZITELOR, 21 administrator 1

* > OEPOZfT&OR, 5 agera coraetdal S-' ft

AL. ARMATEI, 1 agent comercial 1

■:i • ' ' A4A4L»Ml.' ,1 agera iie pază, centra . M«ț. Rifelt 9

O. GOGA, 25 agent turism 1

1

3

Nr.loc

ASOCIAȚIA' RENAITRE

CONALTEX

ORĂȘTIE PR1CAZULUI

HUNEDOARA LIBERTĂȚII, 6

VULCAN CRIVIEUA, 61
PETROȘANI INDEPENDENȚEI

4.
1

MONA TRADITION* i

RAPID OR SRL

HUNEDOARA
Farmacia .Energofarm" non-stop, str. 
George Enescu, nr. 14, ®-> 717659.
Farmada .Green Une*. non-stop, Bd. 
Republicii, nr. 8.®-> 748199.
Farmacia «Amica*, str. George Enes
cu, nr. 7. ®-» 713045.
DEVA
Farmacia .SensMu*, non stop, str.
Victoriei, nr. 1. ®-» 222380.

Farmada nr.1 .Remedia*,  non-stop. 
Piața Victoriei, nr. 29. ®-> 211616, 
224488. _____ - ____
Farmada „Tacomi - Humanltas fc*,
Str. Aleea Transilvaniei, bl. 7. ®-» 
211949.
ORĂȘTIE
Farmada «Oros*.  sâmbătă, orele 
8-20 duminică, orele 8 - 14, str. N.
Bălcescu, nr. 7. ®-*  240976.
PETROȘANI
Farmacia .Piață", non-stop, str.
Avram Iancu, nr. 5
BRAD -
Farmada .Remedia*,  sâmbătă și 
duminică, orele 9-13, str. Avram 
Iancu, nr. 48. ®-» 612887.

barman

barman

Policlinica Stomatologie Deva, str M. 
Kogălniceanu, zilnic 8-20
Cabinet medical incRvidual STOMATO, 
dr. Dumitru Gudea, Călan, Str. Inde- 
pendenței, 18A. ®~» 731509.________
Cabinet Stomatologic, dr, Chiț Matei, 
dr. Crăciunel Adinel&Eiena, Hune
doara, str. Avram Iancu, nr. 9. ®~» 
0744-556016. _________
Cabinet Chirurgie maxtto-fadaH, dr. 
Zdberecz Rkhard, Hunedoara, Piața 
Eliberării, nr. 5. i>~* 717686.

Cabinet dr. B&kfea Eugenia, Orăștie, 
Str. 1 Mai, nr. 1. ®-» 242461.

4---- ȘL

Ia CUVÂțfjyji Și câștigi în fiecare vineri!Află cum poți câștiga:• Decupează și completează talonul de concurs publicat vineri în ziar.• Depune plicul în urnele speciale Cuvântul liber, din Deva, vineri, sâmbătă, duminică și luni sau la sediul redacției din Deva, Str. 22 Decembrie, nr.37 A.• Poți să ne trimiți plicul prin poștă:Cuvântul liber, C.P. 3, Deva.• Extragerea norocoșilor câștigători va avea loc miercuri, 23 martie 2005, la sediul redacției Cuvântul liber.• Numele câștigătorilor vor fi publi-

cate în paginile ediției de joi, 24 martie a.c.• 3 premii x 1.000.000 lei (100 lei noi)Informații suplimentare se pot obține la telefon 0254-211.275.Regulament:Trimiterea talonului eompletat înseamnă acceptarea condițiilor de participare la concurs. Premiile nu sunt transmisibile. La acest concurs nu pot participa angajații SC Inform Media SRL și nici rudele acestora de graded I sau II.
T

Talon de concurs * 18
Nume_____________________
Adresă___________________
Telefon___________________
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Petrovschi șl 
Beluîmpăcați 
de Ardaf* Meciuri scumpe. FRF va cheltui 79.000 de euro și 1,8 miliarde de lei pentru meci- urile pe care naționalele de tineret și senioriș ale României le vor disputa cu reprezenta- .. tivele Olandei și Macedoniei. Partidele România - Olanda vor avea loc pe 25-26 martie, în timp ce meciurile Macedonia - România k se vor disputa pe 30 martie. (C.M.)• Strategia ANS. Președintele ANS, Florian Gheorghe, a declarat, ieri, că programul de investiții al ANS ar trebui regândit. „Cred că investiția în reparații și modernizări de baze sportive ar trebui înlocuită cu înființarea a 10-12 centre naționale de pregătire pentru echipele naționale", a precizat Florian. (C.M.)

Arbitrii jl observatorii etapei a 14-a, vinari, 18 martie, 
ora 15.30 , ;,

■ Sponsorul FR Gim
nastică a „convins-o" 
pe fosta gimnastă să 
renunțe la plângere.

ClPRIAN MARINUț_________________
ciprljn.marimitț  Inform media.roBucurești - Oana Petrovschi și antrenorii lotului de gimanstică s-au împăcat, litigiul dintre ei putând fi considerat încheiat după ce ARDAF, sponsorul Federației Române de Gimnastică, s-a oferit să participe la încheierea acestui conflict. în cadrul procesului de la Tribunalul București, fosta gimnastă a revendicat sume de bani pe care le-ar fi dat lui Belu după unele concursuri private, iar acesta i-a înapoiat trei mii de euro. Octavian Mănăstireanu, președintele Societății de Asigurare Reasigurare ARDAF, a

declarat, ieri, că firma a încheiat cu Oana Petrovschi o tranzacție benefică pentru fosta gimnastă care duce la stingerea procesului civil dintre aceasta și antrenorii Octavian Belu și Mariana Bitang.
Clauze confidențialePotrivit lui Mănăstireanu, tranzacția care a fost încheiată, ieri, conține mai multe clauze confidențiale, cea mai importantă dintre ele referindu- se la valoarea acesteia. Președintele ARDAF a evitat să spună dacă prețul tranzacției îl reprezintă o sumă de bani, un bun mobil sau imobil sau costul operațiilor pe care Oana Petrovschi spunea că ar avea nevoie să le facă.
Nu meritau așa cevaMănăstireanu a adăugat că societatea de asigurări s-a implicat în acest litigiu, pe mo

tiv că era nedrept ce li se întâmpla antrenorilor lotului o- limpic și că, din respect pentru cei doi tehnicieni, lucrurile trebuiau să intre pe un făgaș normal. El a precizat că prin această tranzacție se încheie și conflictul cu Federația Română de Gimnastică. Potrivit lui Mănăstireanu, Oa

na Petrovschi nu a participat la această tranzacție, fosta gimnastă desemnând-o pe a- vocata sa să încheie contractul în numele ei. La următorul termen, Oana Petrovschi ar trebui să-și retragă plângerea împotriva celor doi antrenori ai lotului de gimnastică al României.
CS Vukan-Taiacom Arad
Remus Avram - centru; Romei Dan $1 Elprian Tranca 
(toți Timișoara) - asiste?'
Observator - Gheorghe Croitoru (Turnu Severin)_______

Soda Ocna Mureș -Victoria Nldiac
Florin Danciu (Simeria) - centru, Remus Azamfirei (Vul
can) și Aurelian Băleanu (Deva) - asitențl.
Observator - Petre Kadar (Brașov).

Dan Monea - centru, Demn ‘incu și Octavian T re nea 
(toți Cluj) - asistenți.
Observator - Constantin Pintilie (Rm. Vâlcea),O Fruntea Qrtd - Sparta Mtobț
Iștvan Kovacs (Cărei) - centru, Constantin Por CSatu 
Măre), lanoș Glazer (Poiana Codrului) - asistenți. 
Observator - ton Mureșan (Timișoara^__________________

Avui Brad-CS Den K
Andrei Huzu - centru, Mihail Biându și Claudiu Nan 
(toți Sibiu) - asistenți.
Observator - Florin Mierea (Timișoara)
Metalul Aiuri - stă.

‘I

Campionatul Național de 
judo, etapa județeană\ Hațeg (C.M.) - Reprezentanții cluburilor r CSS Deva, AS Retezatul Hațeg și Inter Petri- la vor participa, duminică, începând cu ora 9.30, la etapa județeană a Campionatului National de Judo, rezervat juniorilor III. Competiția este organizată de Direcția pentru Sport a Județului Hunedoara în colab- filorare cu AS Retezatul Hațeg și Primăria Hațeg și va fi găzduită de sala de sport a Colegiului IC Brătianu din Hațeg. întrecerea se va desfășura la 17 categorii de greutate, 10 rezervate băieților și șapte fetelor. Ocu- panții locurilor I vor primi din partea DSJ Hunedoara diplome și tricouri și vor reprezenta județul la etapa zonală, iar cei de pe locurile doi și trei vor fi răsplătiți doar cu diplome.

iavoriți ai etapei județene a Campionatului Național de Judo care se va desfășura duminică, 20 martie, la Hațeg.
(Foto: Traian Mânu)

Festivalul speranțelor gimnasticii hunedorene
■ Cupa Mărțișorului, 
ultima verificare înain
tea campionatelor 
naționale școlare

ClPRIAN MARINUț_________________
c ip ri i n. m ari nut a Inform media, roDeva - Peste 40 de gimnaste de categoria a a m -a și a IV- a de la cele două cluburi hunedorene cu secții de gimnastică, CSS Cetate Deva și CSS Petroșani, au participat, ieri, la Cupa Mărțișorului. Competiția a fost organizată de Asociația Județeană de Gimnastică în colaborare cu Direcția pentru Sport a Județului, fiind găzduită de sala CSS Cetate Deva.
Visând la medaliiSocotită de antrenori ca întrecere de Verificare a stagiului de pregătire înaintea participării la Campionatele Naționale Școlare care se vor desfășura în luna aprilie la Buzău, competiția a fost abordată cu multă seriozitate de micile gimnaste. Stimulate de prezența părinților și a presei și sperând la cât mai multe medalii care să le împlinească visul de fi

Puntea suspinelor crauză întot
deauna probleme.

Mrtoti _ _______________

viitoare campioane, participantele au încercat din răsputeri să demonstreze că sunt foarte bine pregătite. 
Premii de la AJH și DSJCompetiția a fost dominată de reprezentantele CSS Cetate Deva, la ambele categorii sportivele de aici ocupând toate locurile de pe podium la cele patru aparate și câștigând locul I la general în concursul pe echipe. La final, atât echipele CSS Cetate, cât și cele ale CSS Petroșani au fost premiate cu echipament sportiv de Voichița Tebieș, președinta AJ Gimnastică și Ica Buciuman, inspector în cadrul DSJ.

2. CSS Petroșani
Antrenori CSS Cetate: Dana

1. Nedeea Vlasiu
2. Raluca Haidu
3. Luiza Zamfirescu

1. Ionela Sandu
2. Nedeea Vlasiu
3. Raluca Haidu

MM
1. Nedeea Vlasiu
2. Alexandra Urdea
3. Raluca Haidu ■

U
1. Nedeea Vlasiu
2.- Raluca Haidu
3. Luiza Zamfirescu
Cj-KIz-lm-

Cetate Deva;
2. CSS Petroșani. 
Antrenori CSS Cetate:

1. Diana Rusu
2. Beatrice Mărgărit
3. Delia Neag

1. Diana Rusu
2. Claudia Ciortea
3.
IM

Delia Neag

1. Rodica Mîșnită
2. Diana Rusu
3. Delia Neag

Sd__
1. Diana Rush
2. Delia Neag
3. Beatrice Mărgărit
Echipa:
1. CSS Cetate Deva;

Componentele echipei CSS Cetate Deva.

Start lansat în Divizia 
Națională de Rugby
■ Minerul Lupeni s-a 
resemnat cu ret
rogradarea, dar Știința 
Petroșani mai speră.

ClPRIAN MARINUț_________________
dpr1afl.ffiarinutclrtformmedia.roPetroșani (C.M.) - Returul Diviziei Naționale, primul eșalon rugbystic din România, demarează, azi, cu partida Minerul Lupeni - Steaua, joc care aduce față în față lanterna roșie și lidera clasamentului.Bucureștenii vor juca la Lupeni fără să aibă în lot șapte dintre cei mai buni jucători ai lor, aflați în cantonamentul naționalei României pentru partida de sâmbătă cu Ucraina, dar chiar și așa minerii sunt resemnați nu doar cu înfrângerea ci și cu retrogradarea. Echipa din

Lupeni care se confruntă cu mari probleme financiare a acumulat doar cinci puncte în turul campionatului, fiind la o distanță de opt puncte față de penultima clasată.
Studenții sperăNici situația celeilalte e- chipe hunedorene din Divizia Națională nu este foarte roz, dar jucătorii Științei Petroșani care vor juca, mâine, acasă, contra celor de la Farul Constanța sunt mult mai optimiști. Studenții ocupă locul 7 în clasament, la distanță de un punct față de penultima clasată și visează să încheie campionatul pe locul 5.„Băieții au demonstrat că sunt în formă la turneul de la Iași și sunt deciși să lupte pentru a obține cât mai multe puncte și a urca în clasament”, preciza loan Rațiu, antrenorul Științei.

Minerul Lupeni a început 
cu dreptul returulLupeni (C.M.) - Lidera Diviziei C7, Minerul Lupeni, a câștigat, ieri, cu scorul de 3-1, partida din prima etapă a returului, disputată pe teren propriu în compania echipei Inter Blaj (locul 10). în eiuda terenului greu, „minerii” au dorit să ofere spectacol celor peste 2000 de spectatori pre- zenți în tribune și au atacat aproape în permanență poarta oaspeților. Scorul a fost deschis de Toader (23) care a reluat în plasă o minge respinsă de portar la un șut al lui Daj și a fost majorat de Daj (min. 59), după un excelent un-doi cu Radu. Ca orice echipă românească la 2-0, lidera s- a relaxat, iar Inter n-a stat prea mult pe gânduri și a

redus din handicap prin Bogdan (70) care a speculat o eroare a portarului Botezatu. Ultimul goleai partidei a fost marcat de Câmpean, acesta finalizând un atac prelungit al miner-, iior cu un șut printr-6 pădure de picioare.
aidhm- Minatul: Teren: 

_ț_ Spectatori: 2000
Au marcat: Toader (23), Daj 
(58), Cîmpean (84)/ Bogdaty 
(70)
Minerel: Botezatu -

. Totarr ijl Gîrnpean, PQea, 
lumperdeari - Daj (85 Szo- 
radi), Damian, Cismașiu, 
Radu - Diaconescu (70 Eli 
sei), Toader (88 Rancz).

media.ro
dpr1afl.ffiarinutclrtformmedia.ro
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• împrumut. Mijlocașul Marek Heinz nu va putea fi împrumutat la echipa Sparta Praga, din cauza unor probleme juridice, astfel că el -.va rămâne la formația Borussia Monchenglad- 3 bach, a anunțat, ieri, clubul ceh, citat de AFP.(MF) 9••• Renunță la carieră. Atleta Ludmila For- 2 mano va, în vârstă de 31 de ani, dublă cărnii pioană mondială în proba de 800 metri, nu va participa la nici o competiție în sezonul-j 2005 deoarece este însărcinată în două luni, •a anunțat, ieri, presa cehă, citată de AFP.(MF) 2?• Pregătiri. Gruparea FC Barcelona dorește 2să sărbătorească eventuala câștigare a cam- 2pionatului Spaniei prin organizarea unui mare carnaval brazilian pe străzile din Barcelona, a anunțat ieri cotidianul Mundo De- portivo, citat de AFP.(MF)
Arbitru amenințatNantes (MF) - Arbitrul francez Bertrand

Real nu renunță la „galactici"

Layec a declarat că „a primit apeluri telefonice de amenințare” după un meci și a de-

Bertrand Layec

pus „plângere la jandarmerie”, informează, in ediția de joi, cotidianul Ouest- France, citat de AFP. „După unul dintre ultimele mele meciuri, am primit apeluri telefonice anonime de amenințare, la fel ca familia mea. Am depus plângere la poliție. Nu credeam că voi ajunge să mi seîntâmple așa ceva. Dacă nu ar fi existat cazul Anders Frisk aș fi păstrat asta pentru mine. însă, cred că aceste lucruri trebuiesă înceteze”, a afirmat Layec. Arbitrul suedez Anders Frisk a anunțat, sâmbătă, că renunță la cariera de arbitru din cauza amenințărilor cu moartea formulate la adresa acestuia de suporterii echipei Chelsea, dupăÎnfrângerea din meciul cu FC Barcelona, scor 1 - 2, din prima manșă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor.
Renunță la programul liberMoscova (MF) - Sportivul rus Evgheni Plușenko a anunțat că nu va participa, joi seara, la programul liber din cadrul Campionatelor Mondiale de patinaj artistic și dans pe gheață de la Moscova din cauza unei inflamați! la mușchii aductori. Plușenko a avut probleme încă de luni, când au avut loc calificările pentru programul scurt, insă el a câștigat grupa din care făcea parte. Problema sportivului a părut să se agraveze marți, in timpul programului scurt, când a ratat o săritură cvadruplă. în prezent, patinatorul rus ocupă locul trei in clasamentul general al CM, cu 111,26 puncte, după elvețianul Stephane Lambiel (118,28) și francezul Brian Joubert (112,66).
S-a îngrășatEvgheni Plușenko a afirmat, marți, că dincauza unei inactivități forțate are cinci kilograme în plus. El a precizat că această greu- .tate l-a făcut să resimtă „accidentări mai • vechi la genunchi, spate și la abdomen, ulti- jma fiind cea mai dureroasă”. Plușenko a că- jjzut în cot în timpul unui antrenament, ceea 5 ce i-a provocat o puternică durere la ver

if tebrele cervicale iar miercuri nu s-a antre- f nat cu ceilalți patinatori, deși regulamentul £ prevede că sportivii trebuie să se pregăteas- »ică în același loc în timpul competiției.

* Evgheni Plușenko s-a accidentat. (Foto: epa)

■ David Beckham, Mi
chael Owen, Raul, Ro
naldo și Zinedine Zi
dane rămân la Madrid.Londra (MF) - Președintele clubului spaniol de fotbal Real Madrid, Florentino Perez, a declarat că gruparea madrilenă nu va renunța, în această vară, la jucători precum David Beckham, Michael Owen, Raul, Ronaldo și Zinedine Zidane, a anunțat cotidianul The Sun. Presa spaniolă a notat, în ultimele zile, că unii „galactici” ar putea pleca de la gruparea din Madrid, ca urmare a rezultatelor slabe din acest sezon.
Presă bună„Le-am spus jucătorilor că nu este adevărat Nu am spus niciodată că vreun jucător de la Real Madrid ar fi de vânzare. Nu îmi vine să cred că fotbaliștii pot fi criticați ast-

Pregătiri în regim de avarie
■ Poli Timișoara este 
decimată din cauza ab
senței a cinci jucători 
convocați la națională.Timișoara (D.Ș.) - Echipa de handbal masculin Politehnica Timișoara s-a întors în sală la pregătiri după trei zile de pauză. Bănățenii se antrenează eu efectivul de jucători redus deoarece cinci jucători au fost convocați la loturile naționale: Novanc, Grasu, Sa- doveac Eenici și Mijin. Pivo- tul Marius Novanc face parte din lotul de seniori care s-a
Mitu a marcat
■ Arădeanul Sorin Bo- 
tiș a marcat un gol în 
meciul câștigat de Fe- 
rencvaros, la Diosgyor.Rjjeka (MF) - Jucătorul român Dumitru Mitu a marcat două goluri pentru formația sa, NK Rijeka, în meciul terminat la egalitate, în deplasare, scor 2 - 2, în compania formației Slaven Belupo, în manșa secundă a sferturilor de finală ale Cupei Croației la fotbal. Dumitru Mitu a marcat în minutele 3 și 78, iar echipa sa NK Rijeka s-a calificat în semifinalele Cupei Croației, după ce în meciul tur a remizat pe teren propriu, scor 1 - 1. în Belgia, echipa Lierse s-a calificat în

pentru Real (Foto: epa)Ronaldo și Zidane, exponențiali fel, în special Becks, Ronaldo și Zinedine Zidane. Raul este un jucător extraordinar și este căpitanul nostru. El a fost și va rămâne unul dintre cei mai importanți jucători din istoria clubului”, a spus președintele Florentino 

deplasat în Iordania pentru un turneu cu 5 meciuri amicale. România va evolua, în ordine, cu Siria, Qatar, Iordania B, Liban și Iordania A.
Au răspuns provocăriiStagiul tricolorilor seniori se va încheia în data de 24 martie. Interul stâng Andrei Grasu și extrema dreaptă Marius Sadoveac au răspuns convocărilor la reprezentativa de tineret, care s-a reunit la Sighișoara pentru a pregăti meciurile de calificare la Campionatul European. Ac
semifinalele Cupei, după ce a învins, cu scorul de 2 - 0, formația Charleroi. La Lierse, jucătorul român Marius Mitu a fost titular și a evoluat pe toată durata partidei. în campionatul Ungariei, Sorin Botiș a marcat un gol în meciul pe care formația sa, Ferencvaros Budapedata, l-a câștigat, în deplasare, cu scorul de 3 - 0, în fața echipei Diosgyor, în etapa a XVII-a. Botiș a marcat după numai două minute de la primul fluier al arbitrului. în etapa a XXIII-a a diviziei secunde din Germania, jucătorul Levente Csik a evoluat tot meciul pe care echipa sa, Dinamo Dresda, l-a câștigat, pe teren propriu, cu scorul de 2 - 1, în fața formației FC Koln.

Perez. Președintele grupării madrilene a precizat că fotbaliștii antrenați de Van- derlei Luxemburgo ar trebui să fie apreciați și nu criticați de presă. „Ei dau totul pentru club. Lucrează chiar și în zilele lor libere pentru a pro

țiunea echipei naționale de tineret se Încheie la sfârșitul lunii, în data de 28 martie. Jucătorii Cristian Fenici și Daniel Mijin participă la un stagiu de pregătire centralizată al naționalei de juniori I. Cei doi jucători timișoreni vor sta la Medgidia până în data de 27 martie.Campionatul Ligii Naționale de handbal masculin se va relua In data de 2 aprilie. Echipa antrenată de Ionică Cărăbaș va evolua în această etapă pe terenul campioanei en-titre, HCM Constanța, 

mova clubul în lume, însă sunt criticați pentru aceasta. Nu este corect”, a mai spus j președintele Perez.
Un antrenor iubitFlorentino Perez a precizat că antrenorul principal al echipei, brazilianul Vanderlei Luxemburgo, este susținut în continuare de conducerea clubului. „Vrem ca el să fie antrenorul care să construiască viitorul Realului. Dorim acest lucru și i-am spus-o. Nu vreau să vorbesc despre alți antrenori ale căror nume le-am văzut în ziare. Luxemburgo este un tehnician foarte bun și pe care îl respectăm”, a menționat oficialul spaniol.Formația Real Madrid a fost eliminată din actuala ediție a Ligii Campionilor de către echipa italiană Juventus Torino. Real ocupă locul al doilea în campionatul Spaniei, la 11 puncte diferență de FC Barcelona.

echipei St. Louis Cardinals, Jason Marquis, a fost unul dintre protagoniștii partidei cu fbrmația Boston Red Sex, dispu- ,: tată miercuri în liga americană de 
Florida.Echipa din Si. Louis aremari șanse să ajungă în playioff-ul competiției.

■ >(Fow: EPA)

Așteaptă licențaBucurești (MF) - Fostul internațional Florin Rădu- cioiu a fost respins, ieri, la examenul susținut pentru obținerea licenței de impresar FIFA, chiar în ziua în care a împlinit 35 de ani. „Nu a fost simplu și asta e, nu e nici o problemă. Mai mult ca sigur o să cer reexaminarea în septembrie. Ziua mea nu are nici o legătură cu examenul de azi. Dacă eram in Franța sau Italia era același lucru”, a declarat Florin Răducioiu.
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• Spectacol pentru bibliotecare. Elevii claselor l-IV și preșcolarii din Mărtinești au oferit părinților, bunicilor și bibliotecarilor "Forța Bana"
din zonă Orăștie, cu ocazia susținerii unui S cerc metodic organizat de Biblioteca' Județeană Hunedoara, un spectacol artistic dedicat primăverii ilustrat prin versuri și sceneta „ledul cu trei capre". (S.B.)• în România, 1,6% analfabeți. Conform ultimului recensământ UNESCO, ne situăm pe aceeași poziție cu Polonia, Spania, Grecia și Croația. Cercetarea s-a făcut începând cu 1970. Previziunile cercetătorilor susțin că, până în 2010, rata analfabetismului din România va rămâne neschimbată, iar în 2015 va scădea cu 0,1%. (R.l.)

AmânareDeva (D.I.) - Preluarea patrimoniului Cor- j pului Gardienilor Pu- i blici de către CJ nu va ; duce, încă, la desfiin- f tarea acestei instituții, i așa după cum era i prevăzut, de la 1 aprilie, i ci evenimentul va fi ] amânat pentru începutul anului viitor. ^Transformarea efectivelor de gardieni publici în cadre ale așa- numitei Politii Comunitare este imposibilă, i ^deoarece aceștia nu întrunesc condiția mi- ■“nimă prevăzută de lege: să aibă diplomă de bacalaureat.
Ziua școliiBrad (R.l.) - Școala f Generală „Mircea Sân- timbreanu” împlinește i astăzi 42 de ani de la î înființare. „Ziua școlii i 1 va fi sărbătorită printf J o serie de acțiuni: cui- £ turale, unde vom prezenta datini și obiceiuri, dramatizări după operele lui Mircea Sântim- breanu, dansuri populare, urmate de activități cu caracter sportiv: i <*taeciuri  de baschet și '«-aAtbal”, spune directorul școlii, Ovidiu Suciu.

Cristian Vladu 
(Foto: Traian Mânu)

„Minuni" 
la primării
Dae (V.N.) - „Corpul 
de Control al Prefecturii 
județului Hunedoara a 
descoperit tot felul de 
minuni pe la primării", a 
declarat ieri Cristian 
Vladu, prefectul 
județului. Cu toate 
acestea, prefectul Crist
ian Vladu a precizat că 
aceste controale care se 
fac 'm prezent nu au 
rostul de a tăia capii 
cuiva, d de a indruma 
și sprijini oamenii acolo 

„.upde nu se cunosc 
lucrurile. Numai după 
ce se constată că 
neregulfle persistă se 
vor lua alte măsuri. Una 
cfintre „minunile" 
amintite de prefectul 
juețului este cea de la 
Primăria din comuna 
Rîu de Mori. Se pare că 
aici au fost cumpărate 
două calculatoare tip 
laptop, dar ele sunt in 
prezent folosite de cu 
totul alte persoane.

Teatrului ID. Sârnu din Petroșani în stradă pentru a promova premiera piesei „Hangița” de Carlo Goldoni. Actorii au străbătut principalele artere din Petroșani și s-au oprit pentru a împărți fluturași cu afișul spectacolului. (Foto: Sanda Bocariiciu)

Vaida - director tehnicDeva (C.P.) - Victor Vaida, fostul director al Termocentralei Mintia, ar putea fi numit director tehnic în cadrul aceluiași agent economic. „Luni va avea loc AGA unde se va lua o decizie. îh acest moment eu consider că voi rămâne la Mintia. în plus îmi voi continua activitatea de profesor universitar”, a declarat Victor Vaida. Acesta a fost eliberat din funcția de director ge- neral al Termocentralei, pe acest post fiind numit Victor Bucaleț.

■ în anii de glorie, 
mina de la Barza era 
numită Academia 
Mineritului Românesc.

Loredana Leah_______________
lofedina.leahginformnietfia.njBrad - Andron Junea și Nicolae Pantea au dorit să retrăiască anii petrecuți alături de colegii cu care au lucrat în mina de aur de la Barza și să reînvie pentru câteva momente spiritul de solidaritate și unitate care a existat între minerii de aici. Au invitat la o șuetă 150 de maiștri și 10 directori, colegi de-ai lor de la mină. A fost păstrat un moment de recu

legere în memoria celor 60 de colegi decedați. Nicolae Junea consideră că perioada petrecută la I.M. Barza i-a adus cele mai mari satisfacții, fiind „o adevărată școală de formare a unor caractere puternice”.Am fost uniți„Noi am fost căutători de aur și munca în subteran prezintă multe riscuri, dar atunci toată lumea mergea cu drag la muncă. Eram toți pentru unul și unul pentru toți, pentru că spiritul de colegialitate funcționa. în subteran nu existau șefi și subalterni. Eram colegi și toată lumea își făcea meseria cel mai bine”, afirmă Andron
Greșeli în titlu de proprietate
■ Un localnic din 
Abucea a primit în acte 
o suprafață de teren 
mai mare decât deține.Deva (M.T.) - L.T. din Abucea a primit de la Primăria Dobra, un titlu de proprietate pe terenul pe care îl are în folosință. în acest act au trecut o suprafață mult mai mare de teren decât cea avută. în titlul de proprietate apar 41 de ari, deși titularul avea doar trei. Vinovați pen

tru aceste greșeli sunt comisia locală a comunei Dobra și comisia județeană Hunedoara, pentru aplicarea Legii 18/1991. Modificarea acestui act se poate face doar pe calea acțiunii de rectificare a titlului de proprietate, în justiție. Dacă se dorește înaintarea unei astfel de acțiuni, trebuie plătit un timbru și o taxă de timbru judiciar și probabil o expertiză tehnică, topografică. în cazul unui câștig de cauză i se va restitui suma de bani.

Foștii mineri de la I.M. Barza trăiesc bucuria revederii.

! 11 . I14

■ .

4,.

**1-v * >
s *

.... A

Junea. Prezent la întâlnire, fostul lider sindical de la mina Barza, actualul primar, Florin Cazacu a afirmat că „sunt fericit că m-au invitat, iar faptul că după atâția ani
acești oameni trăiesc bucuria revederii denotă că minerii au avut un colectiv minunat. Sunt mândru că am muncit și trăit într-un asemenea colectiv mai mult de 17 ani”.

Acțiunea „Fâ-te auzit!"Deva (R.L) - A treia participare a Școlii Generale „Eminescu-Petofi" la programul „Ziua Primăverii în Europa” s-a desfășurat sub sloganul „Fă-te auzit!”. La acțiune au participat elevi ai claselor V-VIII care s-au organizat în mai multe grupuri: primar și consilieri pe de o parte și diferite grupuri de interes, pe de altă parte.

Prin acest joc de rol elevii au fost puși în situația de a decide ce este folositor pentru comunitatea locală și cât de importantă este implicarea fiecăruia.Elevilor din clasa a patra li s-au adăugat preșcolarii de la Grădinița cu.pro- gram prelungit Nr. 2 din municipiul Deva împreună cu care au reprezentat pe hartă statele europene.
ARTICOL PUBLICITAR -

Premiu de Excelență primit de firma TOPTECH
Compania TOPTECH din DEVA, 

a primit Diploma te Excelență șta 
fost premiată pentru cele măi mari 
vânzări în anul 2004 în .ROMANIA 
a echipamentelor TOSHIBA, copia
toare digitale și ,videoproiectoare. 
Distincția a fost conferită cu ocazia 
întâlnirii partenerilor TOSHIBA din 
ROMÂNIA, în prezența Domnului 
Alfredo Neumann, Dealers Channel 
Manager la TOSHIBA EUROPA.

Firma TOPTECH este din nou dis
tinsă pentru rezultatele excepționale 
din anul 2004, la fel cum pentru 
anul 2003 a primit Premiul pentru 
cea mai bună promovare a pro
duselor TOSHIBA in ROMANIA, sau 
pentru 2001 Premiul Partenerul anu
lui în ROMÂNIA, primit tot de la 

TOSHIBA.
Clasarea constantă în topul 

firmelor de profil a primit și 
recunoaștere internațională, 
TOPTECH fiind o prezență obișnuită 
la manifestările organizate de 
TOSHIBA pentru cele mai bune firme 
partenere. BARCELONA 1998,

TUNISIA 1999, PUERTO RICO 2000, 
'CAPETOWN 2004 sunt o parte din
tre evenimentele la care TOPTECH 
și-a câștigat dreptul de a fi 
prezentă.

De-a lungul anilor, TOPTECH a 
ajuns să fie recunoscută ca unul 
dintre cei mai puternici parteneri 
TOSHIBA, având în acest moment 
exclusivitatea în județele HUNE
DOARA și SIBIU pentru o mare parte 
dintre echipamentele concernului 
multinațional.

Cu sedii in Deva și. Sibiu, cu 30 
de angajați, toți cu studii supe
rioare. cu o-logistică puternică, 
TOPTECH estrf b companie în con
tinuă ascensiune, care se implică 
în toate segmentele pieței IT&C din 
ROMANIA.

Sorin Nădăban, directorul gene
ral al companiei, afirmă : “Din 
1992, TOPTECH a evoluat foarte 
mult, practic a crescut și s-a matur
izat cu fiecare an, adaptându-se 
cerințelor pieței, având ca principal 
obiectiv satisfacția clienților și

autode-pășirea. Astăzi TOPTECH 
este un nume recunoscut în multe 
zone din ROMÂNIA, în special 
datorită rezultatelor avute ca parten
er TOSHIBA, dar și pentru realizările 
din sfera calculatoarelor și rețelelor 
de calculatoare. Oferim acum și 
soluții complete clienților noștri, cu 
facilitați financiare, contracte de 
închiriere de echipamente, contracte 
de tip service total cu toate cos
turile incluse. Promovăm o serie de 
soluții interesante software, din 
domeniul managementului docu
mentelor, cu arhivare șl regăsire, 
flux de documente. De asemenea 
avem o soluție completă proprie și 
originală de GPS monitor, inclusiv 
cu transmitere a datelor pe telefonul 
mobil. Ne pregătim să promovam și 
o soluție ERP performantă care să 
cuprindă sub aspect informatic 
toată activitatea unei companii".

Pentru cine dorește mai multe 
informații despre companie sau pro
dusele și serviciile oferite, site-ul 
companiei este www.toptech.ro.

650 de mineri 
pe listePetroșani (M.S.) - Circa 650 de angajați ai CNH Petroșani s-au înscris deja pe listele de disponibilizări colective, au anunțat surse din cadrul agentului economic. Patru sute dintre salariații în cauză îndeplinesc condițiile de pensionare. De la CNH- Petroșani urmează să fie concediați colectiv, începând cu 11 aprilie, un număr de 1200 de mineri, care vor beneficia de plăți compensatorii, ajutor de șomaj și venituri de completare. După restructurare, în Companie vor mai lucra 13.000 de angajați.

electrostatică cu pulbere, 
rfa*  într-o gamă largă de

Dimensiuni de gabarit maxim: 4,7m x 1,6m x 0,6m

Timișoara Str. Lalelelor nr. 23
Telefon: 0266-207.499 sau 0742-208.806 

Persoana de contact: Șulț Ibolya
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SC MCM SANITFARMVET SRL DEVA
Unic distribuitor al VIPROMIN 2000 SALONTA 

prin depozitul ANIMIX 
situat pe Calea Zarandutui, nr.79, Deva

•Nutrețuri combinate;
• Concentrate proteino-vitamino-minerale; 
•Premixuri ți suplimente complete.

Produsele ANIMIX au Implementate sistemele de calitate ISO 
9002 - 2000.15014001 -1994 și sistemul de siguranță alimentară 

HACCP, conform normelor date de Uniunea Europeană. 
Calitate excepțională, la prețuri avantejoar I

ftilm in

Relații ia tel. 0254 - 219971.0723 - 627031.
i

http://www.toptech.ro
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• firmă Importatoare produse de tutun, 
caută reprezentant, în Deva CV la fax 
0259/447152.

• caut contabilă cu experiență în contabilitate 
primară cunoscătoare CIEL, gestiune salarii, 
pentru magazin în Hunedoara Candidații sunt 
rugați să depună o copie după Bl/Cl plus CV la 
fax 213870, până în data de 22.03.2005. 
Persoanele selectate vor fi contactate pentru 
interviu.
• MEDU QRAPHICS Deva angajează web- 
designed, solide cunoștințe în M.Studio MX+. 
cv-urile se vor trimite pe: jobs@medla- 
graphics.ro. Detalii la 0723-316924.
• persoană studii superioare selectez urgent 
persoană pentru activitate profitabilă 100-150 
USD în domeniul Wellness. Tel. 0742/350957
• SC anga|oază persoană pentru contabilitate 
primară experiență minimum 2 ani. Cerințe: 
vorbitor limba italiană Tel. 206320.
• SC BOEMA PREST SRL angajează agent 
vânzări pe raza jud. Hunedoara. Informații latei. 
234349. CV se trimit la fox 234349.
• satoctâm 7 persoane pentru colaborare 
companie internațională Salariu inițial - 60-180 
USD.Tel.0742/38872t
• satoctâm inpsnt persoane cu studii supe
rioare pentru colaborare companie 
internațională indiferent de vârstă tel. 
0742/350957
• coordonator AVON, caut colaboratori serioși, 
cu putere de muncă câștig nelimitat premii, tel. 
222902,0722/375315.

MICĂ PUBLICITATE /IO

Adto străine (37)
• 4nd orice model de Peugeot, modele dotate 
cu euro 3 și 4, acord 6 luni garanție și 1000 euro 
redfcere. Tel. 0742/214971.
• fald Seat Cordoba, stare perfectă de 
funcționare, a.f. 1998, motorină, climă, airbag, 
eleitric, închidere centralizată. Tel. 224580, 
072J/560870.
• fata Stofa 120 L, AF1980, preț negociabil, tel. 
0727-056774.
• autocariea Hat, 8 tone, cu macara cu braț 
telacopic, rabatabil, neînmatriculat, preț nego
cia», teL 229248,0722/772477.Microbuze. Dube (38)
• 4m dubiță Iveco 50C13 Turbo Daily, a.f. 2000, 
og^l electrice încălzite, die de remorcă, radio-

Dfnn, alarmă, închidere centralizată. Preț 
600ynil. TeL 0722/314123,
• wtod microbuz marca Robur, 21 locuri, a.f. 
1994 motor diesel, încălzire tip Sirocol, ideal 
transport muncitori sau navetă sate, bonus 
piese de schimb. Preț informativ: 140 mii. Tel. 
0743/595228Camioane, remorci (39)

autocamion Fiat, 8 tone, cu macara 5 
tonă braț telescopic rabatabil, neînmatriculat, 
prețnegociabil. Tei. 229248,0722/772.477

• wind factor 41 CP, a.f. 1985, în patru pistoane 
cu tosnoare și remorcă, în stare perfectă de 
funcționare. Preț 190 mii., negociabil. Telefon 
683*11.
• vând Tractor U650, stare bună, înscris în 

culație, revizie tehnică + plug suedez cu 3
oraad -disc(combinatorC2600) + 2grapecu 
colți. Preț 200 mii. negociabil.Utilaje, uneite, industriale si agricole (40)
• câmpăr imnjfană în stare bună, ofer preț la 
vedere. Tel. 0724/560870,224580.
■ vlnd mașină rotopercutantă germană, 
mașină autofiletantă cu acumulatori, mașină de 
șlefuit rotundă, circular manual electric Bosch, 
butelie aragaz, motor electric 220/1500, aparat 
fottftu casetofon și căști V3000 nou. Tel. 260570.
• vând motocosltoaro Carpatina, model nou, 
sta$ bună, preț negociabil, Brad, tel. 610192.

• vând Mmănătoare de porumb, tip românesc, 
SPG4, SPC 6, SPC 8 rânduri. Tel. 0744/391242.
• vjnd tractor U 650 și utilaje agricole. Tel. 
0742/018068,242574.
• vlnd factor U650, a.f. 1984, cu remorcă 5 tone, 
baseulabilă lateral (a cincea roată) - a.f. 1986. 
Preț informativ: 160 mii, negociabil. Tel. 
0745/595228.
■ vlnd titytoc - mașină de festonat - nou, mono- 
fazic, și piese de schimb motor electric, pedală, 
araifere. cuțite. Tel. 217543Piese, accesorii (42)
■ ăhnpâr «ropatoți tel. 0724/278233, 
0749/662433.
• vind 2 discuri de frână ventilate, set de 

uleKrie motor Aral OW-30, sigilat, toate noi, de 
Aurii 80 butoiaș. Tel. 0723/779477.Garaje (43)
• Mdfa gang în Deva, pe str. I.L Caragiale (bl. 
9). Tel. 213671.
• urgent vând garaj zona pieței, preț 100 mii. lei, 
negociabil, tel. 215212,0722/564004Mobilier si interioare (47)
• metil te comandă din pal șl lemn masiv. 
Binale: clasice și tenmopan, debitare bușteni, 
0724/642188.
• Otattl Vroi un dormitor durabil, elegant și 
ieftin? Atunci sună la tel. 213483.
• vând bMntocâ .Agata": turnir cireș-mat, 
lungime 4 m, 2 dulapuri cu o ușă, 2 vitrine, bar. 
Tel.J34674.
• vând hfau, dulap birou și dulap metalic, preț 
negociabil, tei. 0742/414020,229439.
• fald dUteg cu vitrine șl compartimente de 
hai® și cărți, fumler cireș, lungime 1,6 m. Preț 3 
milSeitel. 233084,

• vând roabU de bucătărie. Preț convenabil. 
Tel. 0745/260135.

• vindem donneză pentru o persoană, 1500.000 
lei, plapumă din lână, 200.000 lei, tel. 226818.Televizoare (48)
• fald televizor color, preț negociabil, 
telD25V219385.
o vânt TV color, sport, cu telecomandă, DVD, 
DVX, boxe Universum, 120 W, video, 6 capete și 
DVD, tel. 7110&. ,723/455092.Audio-video, antene și instalații satelit (49)

•sodeMe comercială vinde antene de 
satelit digitale începând cu 65 milioane lei, 
un an garanție, recepționează peste 25 
programe românești și 600 străine, 
montarea și deplasarea incluse în preț. 
Informații la telefoanele 0723/481776 sau 
0745/840474.Aparate foto si telefonice (50)

• vând telefon mobil Motorola E365, Cameră 
foto, display color, garanție, stare perfectă. Preț 
35 mii. Tel. 0727/773142.
• vând telefon mobil Nokla 6610, în garanție, cu 
handsfree. Preț 200 euro, negociabil. Tel. 
0721/248658.
• vând telefon mobil Siemens A50, stare foarte 
bună de funcționare, față și butoane de schimb, 
husă stand-by 4-5 zile. Preț 15 mii. negociabil. 
Tel. 0722/965166.îmbrăcăminte, încălțăminte articole sport (52)
• vând rochie de mireasă model deosebit, alb 
cu flori bleu, mărimea 40-42. Preț 25 fnil- Tel. 
0721/248658Electrocasnice (56)
• vând congelator cu 4 sertare, stare bună 
mașină de spălat mică din plastic și centrifugă 
nouă Tel. 221894
• vând urgant ladă frigorifică cu 4 sertare și 
frigider Arctic, în stare bună cu 4 mii. lei, nego
ciabil, tel. 229238
• vând ladă frigorifică Arctic cu 5 sertare, foarte 
puțin folosită - preț 3 mii, și frigider Arctic, stare 
foarte bună de funcționare ■ 25 mii. Tel. 217286, 
după ora 18
• vând mașină de spălat automată italiană 
stare bună 16 programe, 3.500.000 lei, tel. 221039, 
0744/783015.Plante și animale, agroalimentare (57)
• vând 4 soiuri de stoloni căpșuni și puieți 
piersic de vie, orice cantitate. Tel. 0721/643432.
• vând S scroafe gestante, Hărău, nr. 149. Tel. 
0724/090025.
• vând 6 tone lucemă corn. Hărău, 10 mil. toată 
sau 2000 leiAă tel. 0726/890917,648798
• fald cal de tracțiune, 4 ani. Tel. 280532.
• fald lân 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 „Dlffenbachia", 
înălțime 250 m, preț 750.000 lei, negociabil, tei. 
228748, zilnic.
• vând pomi fructiferi (nuci). Preț 50 mil/buc. 
Tel. 0740/849723.
• vând vad rasa Holstein și Bătțatâ 
românească cu sau fără viței. Tel. 074Q/D29399 
sau 747912, după ora 2000.
• vtadam pul mici de găină diferite rase, tel. 
214770.Altele (61)
• cumpăr (navă din recuperări de 15 - 3 țoii, 20 
bucăți în lungime de 2,2 ■ 25 m. Tel. 
07254/560870,224580
• vând canturi militară veche cu o stemă pe 
pafta. Preț 150 euro, tel. 0723/005657
• vând curt pt. 2 persoane, compus din 
dormitor, verandă închisă terasă accesorii: 2 
saltele pneumatice, aragaz camping. Preț 200 
euro, negociabil. Tel. 0722/856326.

• vând batoane de diferite culori și mărimi 
pentru nunți și alte aniversări și artificii tort Tel. 
0723/779477.Pierderi (62)
• pierdut camei de asigurat pe numele Crețu 
Janina-Maria,îl declar nul.
• pierdut carnet de asigurat pe numele Lupu 
loan, din Petrila. îl declar nul.

• pierdut camei de asigurat pe numele 
Moldovan Ema Ionela îl declar nul.
• pierdut carnet de asigurat pe numele 
Negrescu Jeana. îl declar nul.

• pierdut carnet de asigurat pe numele Samba 
Marius. îl declar nul.

• ptardut camei de handicapat nr. 458 pe 
numele Todoran viorica. îl declar nul.

• pierdut carnet de sănătate pe numele 
Bucătaru Nicoleta. îl declar nul.

• pierdut carnet de sănătate pe numele Danci 
Gaisilăîl declar nul.

• pierdut carnet de sănătate pe numele Danci 
Georgiana valentina îl declar nul.

■ pterdut carnet de sănătate pe numele Frunză 
GeorgețaJf declar nul.

• pierdut carnet de sănătate pe numele 
Hogman Nicoleta Dorina îl declar nul.

• pierdut camei de sănătate pe numele Iftlme 
Constantin Cătălin. îl declar nul.

• plantat carnet de sănătate pe numele 
Marchidan Doru. îl declar nul.

• e-au pierdut șl se declară nule facturile seria 
BV VDP 6469610-6469650 și chitanțele seria BV 
VOB nr. 7383126-7383150, aparținând SC Prosano 
SRL Brașov.Apeluri (65)
• comunicau noul consiliu director al Casei de 
Ajutor Reciproc a Pensionarilor Deva aleși la 
1103.2005 invită foștii membri ai casei excluși să se 
prezinte la sediu pentru revenire.Prestări servicii (72)
• caut ai îngrijesc o femeie în orice locali
tate din județ Tel. 613529.

• axacut Catari (pervazuri) din marmură pentru 
geamuri. Preț 500 miî lei/ml. Asigur, la cerere, și 
montaj. Tel. 0744/838638 261415 - seara.

SC SALUBRITATE
[tara angajează sudor SA 

1< Tic autogen cu 
cunoștin|e de mecanică 
auto, cu ichime minimă 5 

ani. Informații la toi. 
214143, dl llieș Petrec. 
Interviul va avea loc în 
data de 29.03.2005, la 

secția Utilaje, Str. 16 
Februarie.

C.J.A.S. Hunedoara
In conformitate cu H.G. nr. 172/09.03.2005 publicată in Monitorul Oficial 

nr. 209/11.03.2005 se modifică anexa nr. 2 la H.G. nr. 1417/2002 pentru apro
barea listei cuprinzând medicamentele de care beneficiază aslgurații în trata
mentul ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție 
medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate după cum urmează:

Subtitlul secțiunii B „Medicamente cu restricție la prescriere, bpțlurie 
terapeutică 2" va avea următorul cuprins:

„Nivelul de Compensare pentru medicamentele corespunzătoare acestor DCI 
este de 5O%".

: Centrul Medical Proctoline tratează prin metode modernej HEMOROIZI și FISURI ANALE î ■ FARA OPERAȚII ■ FARA iXTFRNARE
îi Fără pregătire preoperatorie Fără afectarea vieții private

i--------

: PROCTOLINE
I (CNTRUl. MIDIfAL PROCTCn (jCif

www.proctolinc to

Informații • ,r.

Timișoara
0256-221219

• executăm Nfaoăzoiațl cu membrane bitumi
noase și membrane pentru șarpante ■ decor 
Topgunm (import) sau vindem en-gros aceste 
materiale, garanție 12 ani. tel. 0744/579370
• meditez matematică orice nivel de pregătire, 
în Hunedoara. Tel. 749057
• fanoport marfă, local și interurban, cu camion 
acoperit, de 3,2 tone util, 36 mc; dimensiuni de 
încărcare 600 x 240 x 240. Tel. 229611, 
0740/953297.
• Transport iWc colete pentru studenți la 
Timișoara. Tel. 0740/420521.Solicitări locuri de muncă (73)
• student caut loc de muncă în orice domeniu, 
cu program flexibil, experiență vânzător în 
magazin auto-moto, operare PC, cunoscător 
limba engleză Rog și ofer seriozitate, tel. 
0722/255517.Oferte locuri de muncă (74)
• staler auto agreat RAR situat în Deva, cartier 
Oituz, execută reparații auto, tinichigerie, 
mecanică electrică Informații 0723/784787, 
tarife negociabile.
• societate comercială angajează dulgheri 
(cititor de plan). Tel. 0744/588512,0745/595228
• Societate comercială angajează lucrător 
gestionar pentru magazin Ilia Condiții: studii 
medii cu profil agricol. TeL 0742/965373

SC SALUBRITATE
Deva angajează $A 
ȘOFER, posesor 

carnet de conducere 
categoriile B, C, E cu 

vechime minimă 5 anL 
Informații la tel. 214143, 
dl llieș Petrea. Interviul vă 

avea ioc în data de 
29.03.2005 la seefia 

Utilaje, Str. 16 Februarie.

PRODUCȚIE EUROPEANĂ

AVC AUTOIMPORT S.R.l. Importator exclusiv in Romanța 

tel: 0746.145.459 tel/fax: 021 323.04.18

CCIAT COMUNICAT DE PRESĂ

Birtulf-ii (i/l >1 f !')(>')

Ș.im ;>2C .’6Î.8I8
Bi.hov li.'i-.s '■ * V)Sî 

R.iia Mirt (£(>? .’Î2622 
(im->t<tiil,i tiZ-H

• SC. TOTALITARIS angajează șoferi profe
sioniști pentru punctul de lucru din municipiul 
Brad. Condiții: domiciliul stabil în Brad, tel. 
230450,222344.
• SC SARGES COM SRL Călan, tel. 0742/071834 
angajează și Instruiește șomeri prin programul 
de stimulente financiare al ANDIPRZM pentru 
posturile: agent vânzări.Merco (89)
• casă modestă în sântandrei, nr. 101, tel. 
217469,0724/106136.

SC EUROCONSULT 
SRL Arad 

filiala Deva, societate de reorganizări și 
lichidări judiciare, ANUNfA TOȚI 

CREDITORII că s-a dispus deschiderea 
procedurii reorganizării judiciare șl a 

falimentului a 
SC KAJTAR DANIELA SNC Petroșani. 

Potrivit art 75, alin, 1 din Legea nr. 
64/1995 republicată, termenul limită 
pentru înregistrarea creanțelor la grefa 
Tribunalului Hunedoara este data de 

28.03.200S.

INVITĂM PARTENERI 
PENTRU COIABORAREI

ofertă!

OFERTA CONNEX

COhNEX

9©

Avem cea mai
Mediul de afaceri din Regiunea V Vest a primit 

finanțare din partea Uniunii Europene

Camera de Comerț, Industrie șl Agricultură Timișoara anunță 
lansarea proiectului Centrului Regional pentru Instruire AntreprenoriaM 
din cadrul programului de finanțare do UNIUNEA EUROPEANĂ prin 
programul Phare 2002 Coeziune Economică șl Socială Schema de 
Hnanțare Nerambursabilă „Dezvoltarea Resurselor Umane", câștigat la 
finele anului 2004.

Proiectul se adresează firmelor șl viitorilor antreprenori din zonele 
defavorizate aflate în județele Timiș, Caraș-Severin șl Hunedoara din 
cadrul Regiunii 5 Vest (județul Timiș: Nădrag, Tomești, Margins Județul 
Caraș-Severin: Anina, Oțelul Roșu, Oravița, Bocșa, Caransebeș, Reșița; 
județul Hunedoara; Anlnoasa, Uricani, Hațeg, Simeria, Călan, Brad, 
Orăștle, Petrila, Lupeni, Vulcan, Petroșani, Deva, Hunedoara).

Partenerul proiectului este Asociația Camerelor de Comerț și Indus
trie din Regiunea 5 Vest care va derula activitățile comune prin Camera 
de Comerț, Industrie șl Agricultură Caraș-Severin și Camera de Comeiț 
și Industrie Hunedoara.

Grupurile țintă sunt cele două nișe de piață distincte: potențiali între
prinzători, angajați, persoane care doresc să-șl înceapă propria afacere 
șl manageri de mlcrointreprinderi șl I.M.M.-url în vederea folosirii unui 
management performant pentru durabilitatea afacerii.

Activitatea principală a Centrului Regional pentru Instruire Antre- 
prenorială se va materializa prin două cursuri modulate, oferite gratuit, 
care se vor organiza lâ sediile Camerelor de Comerț din județele Timiș, 
Caraș-Severin șl Hunedoara.

Durata proiectului: noiembrie 2004 - noiembrie 2005.
Persoanele Interesate sunt Invitate să participe la seminarul de Infor

mare organizat în data de 31.03.2005, ora 11,00, în sala de ședințe 
din sediul Camerei de Comerț șl Industrie Hunedoara din Deva.

Informații suplimentare privind seminarul de Informare și cursurile 
organizate prin proiect se pot obține la sediul Camerei de Comerț și 
industrie Hunedoara din Deva, Str. 1 Decembrie, nr. 23, cod poștal 
330025, tel. 0254/212924,216792,214865, tac 0254-218973, e- / 
mail: mailto:cclhd0mall.recep.ro, website; www.ccfhdjacep.ro.

mailto:jobs@medla-graphics.ro
http://www.proctolinc
mailto:cclhd0mall.recep.ro
http://www.ccfhdjacep.ro
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Familia veșnic nemângâiată anunță împlinirea a 5 mi de la trecerea în neființă a celui care a fost soț, tată și bunic deosebit
MEZEI PETRUComemorarea va avea loc sâmbătă, 19 martie 2005, ora 12, la Cimitirul Ortodox, din str. Eminescu-Călugăreni. Dumnezeu să-l odihnească!

tLa 21 martie se împlinesc 2 ani de la intrarea în neființă a celei ce a fost
MARIA ISOPENCUSurorile 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.

rs îți vom păstra o neștearsă amintire! Profesionalismul, 
T R generozitatea și omenia cu care ne-ai obișnuit ne fac
U să îngenunchem la această nedreaptă despărțire de tine, bunul nostru coleg, profesor

LUCIAN SECOȘANDumnezeu să te odihnească în pace!Colegii de la Școala Generală „Lucian Blaga” Deva 

Suntem alături de familiile Secoșan și Cetean la nespusa tristețe pricinuită de trecerea în neființă a celui care a fost un om de o aleasă noblețe
LUCIAN SECOȘANDumnezeu să-l odihnească în pace.Fam. Emil și Silvia Băilă

Cu tristețe și adâncă durere în suflet, aducem pe această cale un ultim omagiu celui care a fost iubitul nostru ginere
LUCIAN SECOȘANFie-ți țărâna ușoară! Dumnezeu să te odihnească in pace. Sonerii: Maria și Gheorghe Șendresc

Un pios omagiu celui care a fost un cumnat și unchi iubitor
LUCIAN SECOȘANAmintirea ta va rămâne neștearsă in sufletul nostru.Fam. Dănilă Nfcolae, Elena și Adi

Conducerea Spitalului Județean Deva împărtășește alături de familia Pinciu durerea pricinuită de trecerea la cele veșnice a celui ce a fost
dr. PINCIU ROMULUS

c _TL A trecut un an de când am pierdut pentru totdeauna Rce am avut mai drag în această lume, pe scumpul meu 
U soț

PÂRĂU EMILîn drumul tău spre eternitate, Dumnezeu să deschidă porțile cerului și să-ți dea liniște, pace și odihnă veșnică. Nu te voi uita niciodată. Soția. Parastasul se ține la mormânt, sâmbătă, 19 martie, ora 10.30.

Conducerea Spitalului Județean Deva împărtășește alături de familia Secoșan durerea pricinuită de trecerea la cele veșnice a celui ce a fost
prof, di ECOSAN LUCIAN

rh Fam. Giobanu Vasil ahunță cu durere în suflet 
S R dispariția fulgerătoare a celui care a fost un bun tată,
U socru și bunic

IANCU GHEORGHECorpul neînsuflețit se află depus la Casa mortuară din Deva. înmormântarea va avea loc în 18.03.2005, la ora 1L0O. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

2 camere, decomandat, termopan 
integral, ușă metalică, parchet, gresie, faianță, 
zona Gojdu, et 4. Nu sunt agent impbjliar. Preț 
950 mii. lei negociabil. TeL 0721/582592
• apartament 2 camere, decomandate, ST=56 
mp, 2 balcoane, vedere la stradă, 22 Decembrie,

zruva, preț 31.500 euro, negociabil, tel. 
\j^23/320945

■ apartament 2 camere, decomandate, zona 
centrală, contorizat, etaj 7/9. Preț 900 mii. lei, tel. 
229248,0722/772477
• apartament 2 camere, Deva, 1 Decembrie, etaj 
2, preț 950 mii. TeL 0723/320945
• apartament 2 camere, Deva, str. Mlhai 
Eminescu, parter. Preț 21.000 euro negociabil, tel. 
0723/335.189
• apartament2camere,etaj 1, Str. Minerului, bl. 
28/45, sc 3, contorizat apă și gaz 2 focuri, deco
mandat, bloc de cărămidă, vedere la stradă, preț 
negociabil, nu sunt agent imobiliar. Tel. 
0723/933333
• apartament 2 camere, în circuit, etaj 3, Al. 
Jiului, multiple îmbunătățiri, preț negociabil, fără 
agenții imobiliare. Tel. 220575.
• apartament 2 camere, Orăștie, str. Avram 
lancu, bl, 6, sc. B, at. 3, ap. 33, preț 500 mii. lei, 
negociabil, tel. 0726/7453877
• apartament 2 camere, semidecomandat, luliu 
Maniu, etaj intermediar, fără îmbunătățiri, preț 
850 mii. lei. tel. 0740/855349
• 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 str. 
Împăratul Traian, renovat occidental, centrală 
termică, etaj I. Tel. 0740/855349
• apartament 2 camere, semldecomandate, 
faianță, gresie, balcon închis, gaz contorizat, 
apometre, repartitoare, zona Bălcescu, Astoria, 
preț 29.000 euro, negociabil, tel. 0741/997462.
• apartament 2 camere, ultracentral centrală 
termică, decomandat ST=60 mp, balcon închis 
pe camera mare și bucătărie, prețul pieței. TeL 
0744/341.890

• apartament cu 1 camere decomandate, 
central, cu parchet din stejar, totul contorizat 
Preț 900 mii. Tel. 0723/507169.
• apartament cu 2 camere în Simeria, centrală, 
parchet, faianță, gresie, balcon închis, etaj 4, 
bloc acoperit. Preț 850 mii. negociabil. Tei. 
0720/505771.
• uroent nit 2 camere, decomandat 
ST=56 mp, etaj 3/4, zona Colegiul Tehnic Tran- 
si I vaniaPreț 32.000 euro, tel. 0745/888619
• urgent apartament 2 camere, ultracentral, 
gresie, faianță, centrală termică, balcon cu 
gresie, mobila nouă, etaj 2/4, preț 26.000 Euro,

\ negociabil, tel. 0723/507169
\ • vând apartament cu 2 camere în Simeria, etaj
\ intermediar, fără îmbunătățiri. Preț 420 mii. Tel. 
\ 0727/844590.

, • vând apartament cu 2 camere semideco-
' mandat Bd. 1 Decembrie, central, etaj 2,50 mp. 

Preț 950 mii. TeL 211654,0727/.
• vând apartament cu 2 camere, etaj 3, conto
rizat, parchet multiple îmbunătățiri, str. M. 
’minescu, bl. E80. Preț 1 mid. TeL 220028.

vând apartament pe str. I. Creangă, bl. 29, sc. 
etap' aP- 74 Preț negociabil. Informații la

4nd urgent apartament cu 2 camere, bd. 
fbal. Preț 1,2 mid. Tel. 0740/029399.

3 camere, Deva, Liliacului, deco- 
mandat, 2 balcoane, contorizări, apă, gaz și 
căldură, preț 1,290 mid. negociabil. Tel. 
0723/320945
• apartament 3 camere, semidecomandat bd. 
Decebal, etl.contorizat 2 băi, 2 balcoane, fără 
îmbunătățiri. Nu sunt agenție Imobiliară, prețul 
pieței, tel »«684 0744^59017

Personalul Școlii „Andrei Șaguna” Deva este alături de prof. Mărioara Secoșan - fosta directoare și prietenă a multora dintre noi, la marea durere pricinuită de trecerea in neființă a soțului ei
prof. LUCIAN SECOȘANDumnezeu să-l odihnească In pace!

Cumpăr garsoniere (20)
• cumpăr ganonleră sau apartament cu 2 
camere, zonă centrală, exclus intermediar. Nu 
sunt agent Imobiliar. Tel. 0745/260135.

4 camere, semldecomandate, 
zona pieței, etaj A bloc acoperit, centrală, 
ocupabll imediat, tel. 233473,0723/712388.

• casă ta Deva sau schimb cu apa1 rametri 2-3 
camere, etaj 1. rană centrală. Tel, C2>4/215795.
• vând casă tn Deva, zonă centra®. Preț 4 mid, 
negociabil. Tel. 0727/633250,0744/633250.
• vând casă mare în Deva, zonă ultracentrală, 
ideală pentru sediu societate comercială sau 
birouri, dispune de toate dotările necesare, 
suprafața terenului 1.700 mp. Tel. 216003, 
0727/007253.
• 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. 'Grivițel, nr. 31, 2 
camere, bucătărie, cămară, hol, baie, două curți, 
grădină, ocupabilă imediat, preț 1 mid. lei. Tel. 
217212,236510.

• cază de vacanță, construcție 2002, D+P+E, 
stațiunea montană Straja, 7 camere decoman
date, 3 băi, 3 wc, sc 180 mp, toate utilitățile, 
pretabllă turism. Tel. 0723/320995Vând case la țară (17)
• casă 3 camere și anexe, ST=1600mp, sau 
schimb cu apartament 3 camere cu diferență 
aferentă casei, preț negociabil. Tel. 734898
• casă, ane» și pământ lângă casă; vând fân și 
lucerna. Bârsău 118, Hărău. Tel. 0742/375788.
• vând casă în Cărpiniș, 2 camere, bucătărie, 
baie, cu finisaje moderne. Preț 650 mii. Tel. 
261268.
• vând casă mare, gaz, anexe, curte, grădină, 
apă, pomi, vie, telefon, teasc, cazan țuică, 
mobilier, în corn. Ciugud-Alba. tel. 221328.
• vând casă șl grădină 40 ari, în Geoagiu. Tel. 
0723/134162,226839 (după ora 18).Vând garsoniere (19)
• ganonlerâ decomandalâ, ST-42 mp, fără 
îmbunătățiri. Preț 800 mii. negociabil. Tel. 
0722/161644. Exclus agențiile Imobiliare.
• onnonhrt. eronaHă imediat ultramodernă, 
zona Policlinica Dacia, etaj 1, 0745/253413, 
218234, seara.
• garzonlari, docomamtatâ, Deva, zonă ultra
centrală, etaj 1, termopane, balcon închis, 
parchet ST 40 mp, mobilată, preț 840 mii., tel. 
0726/710903.
• urgent garaonleră dublă, etaj 3, zona Dacia, 
preț 520 mii., tel. 0740/210780.

Familia

comuna Berthelot, 87 ari, 
lângă primărie, 5 km de Hațeg, lângă șosea.
• taren hkăvlan, 2300 mp, teren extravilan 5000 
mp. Tel. 221555
• vând It parcele teren a 500 mp, zona 
Căprioara. Relații tel. 211124.
• vând 121S mp teren intravilan, la șosea, la 3 
km de Hunedoara, apă, gaz, curata, toc drept, FS 
12 m, tel. 0723/005657.
• vând <600 mp teren Intravilan în Deva, vizavi 
de motelul Alaska, în spatele benzinăriei Petrom, 
FS-26 m, posibil acces direct de pe DN7, utilități 
aproape. Preț 8 euro/mp. TeL 0723/635074.
• vând sau schimb 1,7 hectare de teren arabil și 
3,5 hectare de pădure situate în Leșnic, cu 
asemănător în apropiere de Cluj. Tel. 
0745/398410,0264/597241,

• vând teren intravilan -1.000 mp, la 24 km de 
Deva, zonă fbartre frumoasă, acces foarte ușor 
(lângă asfalt), zonă nepoluată și liniștită, ideal 
pentru construcție casă. Preț 3 euro/mp. Tel. 
262O88| 0743/139588,
• vând taren în Deva, ST-700 mp, Intravilan, și 
casă în zonă centrală, Deva, 4 camere, 2 băi, 
bucătărie, garaj, curte și grădină, amenajări 
modeme. TeL 072Q/437889.
• vând taren intravilan 700 mp, str. N. Tonitza, 
panoramă, utilități în zonă, pentru construcție 
casă. Preț 400 mil. Tel. 072Q/348089,218399.
• vând taren Intravilan, 1200 mp, grădină 20x60 
m, în localitatea Totești-Hațeg. Preț 12000 lei (12 
lei noi), negociabil. Tel. 0723/732560,212272
• vând taren Intravilan, 24.700 mp pentru agri
cultură și 6.000 mp teren pentru construcții sau 
agricultură, ambele. Localitatea Totești-Hețeg, 
lângă Canton. Tel. 212272,0723/732560
• vând taren 5=9.000 mp, FS=80 mp, grajd 850 
mp, fânar 650 mp, apă, curent trifazic, la 15 km 
de Deva. Preț 45.000 Euro, tel. 0745/888619
• vând taren ultracentral, S=40 mp, sediu firmă. 
Tel. 0788/282529
• vând taren Intravilan, 6500 mp, la ieșirea din 
Deva spre Simeria. Tel. 0743/011.772

• vând «goni teren Intravilan, ST=5D00 mp, 
FS=50 mp, curent electric, gaz, posibilități racord 
apă, la șosea, loc drept, bun pentru construcții, 
zona. ilroi-Cărpiniș. Preț 8 euro/mp. Tel. 
0745/888619Cumpăr terenuri (22)
• cumpăr teren arabil în zona Orăștie, Geoaglu, 
Aurel Vlalcu, suprafață minim 1 ha, tel. 
0723/546733,243801.
• cumpăr teren intravilan, îngrădit eventual cu 
cabană, zona Cozla sau Almașu Sec, 1000 - 2000 
mp, tel. 0720/437889
• cumpăr teren pentru construcție casă, în 
Deva, tel. 0745/364948.Vând spații comerciale (25)
• vând apar- comercial în Simeria, tel. 220848.
• vând spalb comercial, ultracentral, ST 57 mp, 
în Orăștie. tel. 0723/382799.

• ofer pentru închiriere apartament 2 camere, 
nemobilat decomandat, suprafață mare, 
amenajat, zonă bună, preț 90 euro/lunar. Tel. 
0721/817232

Imobile schimb (30)
• schbnb apartament 3 camere, decomandate, 
contorizat 2 balcoane, etajl, ST=98 mp, zona G“ . 
Enescu, cu apartament 2 camere, similar + ■ 
diferență. Tel. 228615 <<

• caut ootaboratori pentru afacere serioasă, cu " 
plan de marketing deosebit ■ tineri absolvenți, 
cadre medicale șl didactice, pensionari, 
program flexibil. Tel. 0722/776029.Auto românești (36)
• vând Duda 1300, cu remorcă, tei. 246239.Auto străine (37) 'fi

• vând BMW 324, Diesel, an fabricai 1986, RAR -
2006, preț negoclabIL Tel. 0724/306127. '.■ i
• vând Ford Sierra combi, 18, benzlnă+gaz, AF 
1984, stare foarte bună, 23d) euro, negociablal, 
tel. 0723/455092.
• vând Ford sierra Combi, AF 1984, gaz, benzină. î- 
stare foarte bună, 2300 euro, negociabil, tel, . 
0723/455092.

pi f IRP AIYI A "9 A I Daca vre< cu adevarat ca anunțul tiu să fie remarcat,
FV IIjfN I IA7Ae I !■! încearcă variantele speciale contra cost.
fa v i ir fa 111 infan I fa ■ alege și completează talonul!

CHENAR

cm»

• chioșcul de ziare de lângă 
Comtim:
• chioșcul de ziare din stația 
dc autobuz Orizont- Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă
Galeriile de Artă Forma:
• chioșcul de ziare de lângă ! 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersect ia 
Zamfirescu B dul Decehal.

Anunțurile •• preiau zilnic, între orele 8 șl 14 la sediul redacției șl se vor publica in pagina do 
mied publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumi responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mici pata'iciune.
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Robert Blake a fost achitat• Explozie in autocar. O explozie puternică produsă ieri, la bordul unui autocar cu o capacitate de 30 de locuri, a ucis toți pasagerii, în sud-estul Chinei. încă nu se cunosc cauzele exploziei.
► -• Alunecare de teren. Cei puțin 12 per-I soane sunt date dispărute și 20 de case au fost distruse, în urma unei alunecări de te- ren produse într-un sat din nord-estul Turciei.

Dispăruți în furtunăManila (MF) - Trei persoane au murit și Halte opt au fost date dispărute după ce fur- Htuna tropicală Roke a ajuns, ieri, în cen- J>trul arhipelagului Filipine.►:*  Un feribot și un vas de pescuit care se ►. aflau în largul portului Ormoc, pe insula ■ *Leyte,  s-au scufundat din cauza valurilor foarte puternice. Trei persoane au murit înecate, iar alte două au fost date dispărute, în timp ce 25 dintre pasagerii de pe feribot au fost salvați.Șase persoane au fost date dispărute ca urmare a scufundării vasului de pescuit, în timp ce alte nouă persoane au fost salvate din largul mării. Furtuna se îndrepta ieri spre insula Palawan, în vestul arhipelagului. Meteorologii au instituit nivelul trei de alertă, cel mai ridicat.

■ Actorul acuzat că și-ar 
fi ucis soția a fost găsit 
nevinovat de un tribunal 
din Los AngelesLos Angeles (MF) - Actorul american Robert Blake, celebru mai ales pentru rolul din serialul „Baretta” din anii 70, a fost achitat miercuri de un tribunal din Los Angeles, de acuzația de a-și fi ucis soția.Robert Blake (71 ani) a fost judecat începând din 20 decembrie, pentru uciderea lui Bonny Lee Bakley (44 ani), în

Blake aflând verdictul (Foto: epa)

mai 2001. El era acuzat și de faptul că a încercat să angajeze pe cineva pentru a o ucide. Juriul a deliberat opt zile înainte de a da verdictul.Cei doi erau căsătoriți de șase luni atunci când, după ce au luat masa la un restaurant din Hollywood, aceasta a fost împușcată în cap în timp ce se afla în mașină. Arestat în aprilie 2002, actorul s-a declarat tot timpul nevinovat.
Cauțiune de 1,5 milioaneEl a declarat că după dejun au urcat în mașină pentru a pleca acasă, dar și-a dat seama că își uitase ceva în restaurant, o armă, și s-a întors după ea. Când a revenit la mașină a găsit-o pe soția lui împușcată în cap.Blake a fost judecat în stare de libertate, după ce a plătit o cauțiune de 1,5 milioane USD. Victima era cunoscută la Los Angeles pentru pasiunea sa pentru celebrități și oameni bogați.

85 de copii spitalizați

Tabloul era 
un falsSydney (MF) - Poliția australiană a anunțat ieri că a găsit o pânză de Paul Cezanne, aflată în centrul unei anchete de furt de tablouri în Valoare de zeci de milioane de dolari, dar a constatat că aceasta era urțfals. Restauratorul de tablouri John Opit a declarat anul trecut la poliție că i s-au furat de a- casă mai multe tablouri.
« ♦ 

Mărturisiri 
șocante$■ Los Angeles (MF) - Actrița Jane Fonda mărturisește într-o biografie ce va apărea în aprilie Că fostul ei soț, regizorul Roger Vadim, a deter- minat-o să consimtă la orgii sexuale. Fonda (67 ani) scrie că acesta o în- pțraja să convingă alte femei să li se alăture în dormitor, folosind ceea te a învățat pentru rolul Se prostituat^ din „Klu- te”. Altădată, el „comanda” pur și șimplu fete de la agenții. Ea afirmă tă din vina lui a devenit anore- Jcică.

Riccardo Muți
(Foto: FAN)

Criza la 
Scala
Roma (MF) - Templul 
operei italiene, Scala 
din Milano, tra
versează una dintre 
cele mai grave crize 
din istoria sa, la doar 
câteva luni de la re
novarea și 
redeschiderea sa 
spectaculoasă, per
sonalul dorind ple
carea directorului 
muzical Riccardo 
Muți (63 ani) și a 
noului administrator. 
Greu de descâlcit, 
criza este favorizată 
de probleme finan
ciare, de condițiile de 
muncă mai rigide, 
rivalități politice, sus
ceptibilități locale și 
resentimente perso
nale.
Cunoscut pentru ca
racterul său exigent 
și perfecționist, Ri
ccardo Muți se 
plânge de climatul 
de „insinuări, insulte, 
lipsă de înțelegere".

Sub reflectoare Actrița Paris Hilton

■ După ce au consumat 
spaghete, au fost inter
nați din cauza unei toxi- 
infecții alimentareManila (MF) - Un total de 85 de copii și patru părinți au fost spitalizați în Filipine, din cauza unei toxiinfecții alimentare, la mai puțin de zece zile după ce 27 de elevi au murit otrăviți cu pesticide, au anunțat, joi, surse medicale.Copiii, cu vârste cuprinse între două luni și 11 ani, și patru părinți au fost spitalizați miercuri seara. Dintre ei, 58 erau încă internați la

secția de terapie intensivă a spitalului provincial din Tar- lac, a anunțat Aurora Canlaș, un responsabil medical. Ceilalți 31 de copii au fost externați joi dimineața.Pacienții acuză stări de vomă, diaree și dureri de stomac, după ce au consumat spaghete în mai multe grădinițe din orașul Concepcion, situat în nordul țării.Primele analize au dezvăluit prezența unui stafilococ, o bacterie care se înmulțește dacă un aliment nu este bine conservat, se arată într-un comunicat oficial.

Andreea are 1 18 ani, o «]pasionează spor- - j turilâ extreme, '» muzica și dansul.»
| (Foto: Traian Mânu)

Hackerii au fost descoperiți
■ Poliția britanică a de-
jucat una dintre cele mai 
mari tentative de jaf din 
istoria țăriiLondra (MF) - Planul urmărea sustragerea sumei de 220 milioane de lire sterline (422 milioane de dolari) aparținând filialei din Londra a băncii japoneze Sumitomo, relatează BBC News Online.Mai multe persoane au încercat să realizeze transferul electronic al banilor, după ce au pătruns în sistemul informatic al băncii.Poliția israeliană a arestat Un bărbat după ce tentativa de jefuire a filialei din Londra a băncii japoneze Sumitomo a fost dezvăluită de for

Filiala londoneză a băncii Sumitomo (Foto: FAN)țele speciale de combatere a criminalității în domeniul informaticii (National Hi-Tech Crime Unit). Membrii acestui serviciu au anunțat că au lucrat în strânsă colaborare cu poliția israeliană.
O anchetă a fost demarată în octombrie 2004, în urma informațiilor potrivit cărora mai mulți hackeri au reușit să spargă codul de acces al sistemului computerizat al băncii Șumitomo din Londra.

Descris de procuror drept obsedat sexual
■ Apărarea a afirmat că 
acesta ar fi animat de o 
vendetă personală 
împotriva cântărețuluiSanta Maria (MF) - Acuzarea a părut că-și regăsește vigoarea miercuri, în procesul lui Michael Jackson pentru agresiune sexuală a unui minor, după câteva zile în care apărarea a marcat mai multe puncte, detaliind inco

erențele din declarațiile presupusei victime.Procurorul Tom Sneddon l-a prezentat drept un obsedat sexual și a folosit cea mai mare parte a zilei pentru a arăta juriului, prin mărturii ale polițiștilor, cele 15 reviste și alte publicații erotice găsite la Neverland la percheziția din noiembrie 2003.Majoritatea acestora însă erau în mod clar reviste care

se adresează bărbaților he- terosexuali, a arătat apărarea, în pluș, a avea asemenea reviste nu reprezintă o infracțiune, din moment ce comercializarea lor este legală.Sneddon i-a cerut judecătorului să permită audierea u- nei alte presupuse victime, un tânăr care l-a acuzat de fapte asemănătoare pe cântăreț în 1993. Apărarea are timp până azi să depună îh scris obiecții.

s-a fotografiat împreună cu un pui de chihuahua, în Mexico City, unde și-a promovat noul ei film, „House on wax”. (Foto: epa>

a promova noul ei film, „Miss CoiiQBiiialtty 2**.
(Foto: EPA)

Aceștia au reușit să intre în sistem folosind un program special care le permitea să^ monitorizeze fiecare opera-<_ țiune efectuată de pe calculatoarele acestei bănci. Astfel, aceștia au reușit să afle numerele mai multor conturi, parolele acestora și alte informații confidențiale.
Investigațiile continuăPersoana arestată în Israel a început să fie urmărită după ce a încercat să transfere 13,9 milioane de lire sterline (26,7 milioane de dolari) într-un cont al unei bănci din această țară. Aceasta a fost acuzată de spălare de bani și înșelăciune, dar poliția a declarat că investigațiile vor continua.

Premieră Actrița Sandra Bullock a fost prezentă ieri la Syduay pentru


