
Cerul va fi variabil

dimineața declarat dezertor va fi anche-

Orăștie - Caporalul Cristi- 
aii Branea a plecat sâmbătă 
seara, în junii orei 22,30, din 
Centrul de Instrucție Jandar-

chetul Militar. Potrivit regie- 
montărilor legale, caporalul 
Cristian Branea riscă o pe-

Militarul în termen a fost 
încorporai n noiembrie 2004.

Sport
Devenii au răpus 
Olanda

mi (CIJ) Orăștie, fără să aibă 
aprobare. După trei zile de 
absență el a fost declarat ieri 
dezertor și dat în urmărire 
generală. Militarul a părăsit 
unitatea îmbrăcat în unifor
ma gri-bleu, dar fără să aibă 
asupra sa armament, muniție 
sau alte materiale interzise, a 
precizat, într-un comunicat, 
comandantul CIJ Orăștie, co
lonel Vaier Oltean.

persoane poate achiziționa 
trei autoturisme Dacia cu 
aproximativ 50 de milioane, 
urmând ca apoi să primească 
dublu în momentul în care își 
achiziționează una nouă. Un 
alt moții x ntru care astfel de 
mașini sunt căutate este acela 
că, după ce un cumpărător 
plătește 15 milioane de lei 
pentru o Dacie mai veche de 
12 ani, o folosește un an sau 
doi după care obține pe ea 30 
de milioane. Deci este un chi
lipir. Ori se știe că românii 
se dau în vânt după chilipi
ruri”, susține Nicolae Șerban.

Termenul limită în acest an 
pentru plata acestora este 30 
noiembrie.

Deva -Deși Mircea Moloț, 
președintele Consiliului Jude
țean Hunedoara, și-a expri
mat de câteva ori dorința ea

Audiat în dosarul 
Revoluției

instituția pe care o conduce 
Să vândă partea care îi revine 
din clădirea viitorului Palat 
Administrativ, lucrul nu este 
posibil. Asta deoarece există 
anumite clauze, în contractul 
semnat în urmă cu aproxi
mativ 15 ani, care nu permite 
acest lucru. Mai mult, CJ nici 
nu poate termina, în condi
țiile în care ar avea banii, 
lucrările la noul sediu, întru
cât, potrivit acelorași clauze,

Subvenții la motorină ioc
Deva (L.L.) - Pentru efectuarea Lucrărilor 

agricole mecanizate, producătorilor agricoli 
li se acordă un sprijin financiar de 5.000 
lei/litrupentru cumpărarea de motorină, 
dar de la începutul acestei luni motorina s- 
a scumpit deja cu 2.200 de lei, ceea ce în
deamnă aproape jumătate din ajutorul pro
mis de stat în județul Hunedoara, din cei 
șase distribuitori autorizați de produse pe
troliere doar unui singur livrează motorină 
subvenționată pentru agricultori. /p3

IU JNn)iâmaR3 Franco- 
f< tei, la Sala Melite, devii 
Șcdffi"tȘenerale “Andrei 
Mureșanu” Deva au susținut 
o scenetă în limba franceză. 
Decorurile sunt lucrările 
elevilor de la Liceul de
Artă Deva. (Foto: Traian Mânu)

Petrila (M.T.) - Un co
pil de șase ani a dispărut 
de la domiciliu, din 
Petrila, sâmbătă dimi
neața, în jurul orei 8:00. 
Ion ni T. se juca pe malul 
râului Jiul de Est, în a- 
propierea podului aflat 
lângă puțul 3 Est al E.M. 
Petrila. Este posibil ea 
băiatul să fi căzut în ape
le râului Jiu.

Dăscălii vor sene proiecte
Deva (R.I.).- Timp de trei zile acțiunea 

„Școala Proiectelor” se află în județul Hune
doara, la Colegiul Tehnic Agricol „Alexan
dru Borza” și la Școala Generală „I l linie 
Stanca” din Orăștie.

Acțiunea se adresează instituțiilor pi 
lice-și private care doresc să atragă resurse 
nerambursabile în comunitate, din care, să 
implementeze diferite proiecte.

Raia copiilor ințțituționalizațî
Potrivit statistic ilor, ajțnpaȘBv. oralte state. în privința msti- 

țutjonalizării copiilorvârțte sub | jjnj, Rornânia.se «jttMM 
în'urma m^i multor Ewațjțî panVu că în tarlj^K
efectuate foarte mulKaobptii mternațioriWe 
ultimâ oră - sunt ef^Stuate la ibșife 8e'locțiitori. WȘijjE

O echipă operativă a fost 
constituită la nivelul unității tat de procurorii de la Par- 
militare, în acest caz desfă- 
șurându-se cert etări. Se apre
ciază că militarul în termen 
s-ar fi deplasat în municipiul deapsă de 7 ani de închisoare, 
Sibiu, localitatea sa de domi- . dacă va fi găsit vinovat de 
ciliu. Tribunalul Militar, a declarat

Pentru că este dat în Petruță Poenariu, din
urmărire generală caporalul cadrul CIJ Orăștie. 
va fi căutat și de către- forțele 
de poliție. Cazul militarului

Actualitate
Parcul National
Retezat - 70 de ani

/p. 3

■ Guvernul a alocat 
450 de miliarde de lei 
pentru achiziționarea 
de mașini vechi.

Deva (T.S.) - Imediat după 
apariția legii privind acor
darea unei sume de 30 de mi
lioane de lei, pentru o Dacie 
mai „bătrână” de 12 ani, în 
piața auto din Sântuhalm ce
rerea pentru astfel de mașini 
a crescut. Este oarecum o afa
cere, susține Nicolae Șerban, 
reprezentant RAR Hunedoara. 
„O astfel de mașină poate fi 
cumpărată la prețuri cuprinse 
între 10 și 15 milioane de lei. 
O familie compusă din trei

■om810?

beneficiarii trebuie să con
tribuie proporțional cu fon
duri, în ftmeție de suprafața 
din clădire care le este atri
buită. Astfel, CJ este nevoit 
să aștepte după Prefectura 
Hunedoara, Primăria Deva și 
Direcția de Statistică a jude
țului. „Mai sunt necesare 
aproximativ 300 de miliarde 
de lei, pentru ca lucrarea să 
fie terminată”, ne-a declarat 
președintele CJ Hunedoara.
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o Explozie. 0 explozie s-a produs ieri dimi
neață, la Mahaclkala, capitala republicii Da
ghestan, învecinată cu Cecenia, a anunțat 
poliția locală. Explozia a fost provocată de 
un dispozitiv explozibil, însă nu s-a soldat cu 
victime.

Audiat în dosarul revoluției

• Amenințări. Gruparea care a revendicat 
atentatul comis sâmbătă, la Doha, a ame
nințat că va ataca instalații petroliere, baze 
militare occidentale și biserici din Orientul 
Mijlociu: Gruparea se prezintă sub numele 
de „Organizația soldaților Levantului"'.

Asigurări
Ierusalim (MF) - Pre

mierul israelian Ariei 
Sharon, a declarat ieri, 
cu ocazia unei întreve
deri cu membri ai Con
gresului SUA, că Israe
lul nu intenționează să, 
atace instalațiile nuclea
re iraniene. „Premierul 
le-a spus membrilor 
Congresului că Israelul 
nu intenționează să ata
ce Iranul și că va conti
nua să susțină eforturile 
diplomatice depuse de 
comunitatea internațio
nală și în special de 
SUA pentru a împiedi
ca Iranul să 
obțină arma 
nucleară”, a 
spus un res- jSid 
ponsabil

1 ian'

Javier Solana 
(Foto: EPA)

■ După patru ore de 
audieri, Ion Iliescu a evi
tat să stea de vorbă cu 
jurnaliștii

București (MF) - Ion Ilies
cu a fost audiat ieri, timp de 
patru ore, de către procurorii 
militari în dosarul privind re
voluția din decembrie 1989.

Ieri, la ora 9.00, Iliescu, în
soțit de avocat, s-a prezentat 
la sediul Parchetului Militar 
Teritorial București, locul un
de se desfășoară toate audieri
le legate de evenimentele din 
decembrie *89.

După patru ore de audieri, 
Iliescu a evitat să stea de vor
bă cu jurnaliștii.

Ion Iliescu (Foto: EPA)

în urmă cu o săptămână, 
senatorul PSD Ion Iliescu de
clara, referindu-se la eventua-

la sa audiere in procesul Re
voluției, că in acest caz nu a- 
re ce să evite sau să omită.
Expert în revoluție

„Am scris despre revoluție 
nu știu câte cărți, le dau bi
bliografie să se pună in pri
mul rând în temă cu toate a- 
ceste chestiuni. Sunt lucruri 
pe care le-am relatat când a- 
veam memoria mai proaspă
tă. Au trecut 15 ani de atunci, 
dar nu evit niște întâlniri 
când voi avea timpul nece
sar”, declara Iliescu.

In acest caz au mai fost au- 
diați până acum generalii în 
rezervă Iulian Vlad și Victor 
Athanasie Stănculescu. Procu
rorii militari l-au pus recent

sub acuzare pe Stănculescu.
Membri ai Asociației 21 De£/ 

cembrie 1989 București au so-’1 
licitat conducerii Ministeru
lui Public reexaminarea unor 
dosare privind revoluția din 
'89, cauze care nu au fost îna
intate instanțelor.

Evenimentele petrecute în 
1989 au fost cercetate de pro
curori ta mai multe dosare. 
Printre acestea, ta perioada 
1996-2000, la Secția Parche
telor Militare a fost constitu
it un dosar în căre s-au de
clanșat cercetări în legătură 
cu uciderea a 86 de persoane, 
la Televiziune, precum și cu 
evenimentele de la s -Uf s Ra
diodifuziunii, din decembrie 
1989.
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Îngrijora* 
re ia UE
Bruxefles (MF) - înal-

U tul Reprezentant UE 
WiM Pontică Exter- 

i nă, Javier Solana, a 
i declarat că organiza- 
j țiaeste îngrijorată 
i din cauza violențelor 
i din Kirghizia, unde 

susținătorii opoziției 
s-au confruntat cu 
forțele de ordine, du
pă recentele alegeri 
legislative contestate. 
„Urmărim cu atenție 
evoluția evenimente
lor din Kirghizia".
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Navă chineză alungată 
din apele taiwaneze

Taipei (MF) - Paza de Coastă taiwaneză 
a anunțat, ieri, că a alungat o navă de spi
onaj a Chinei care intrase în apele terito
riale ale insulei, relatează AFP.

„Nava a plecat după ce a fost abordată 
de Marina taiwaneză șl de Paza de Coastă”, 
a anunțat un oficial taiwanez, fără a oferi 
detalii.

Potrivit cotidianului taiwanez United 
Daily News, nava chineză Xue Long a fost 
reperată duminică în largul insulei, declan
șând 0 operațiune de căutare.

Incidentul intervine în contextul relații
lor tensionate dintre Taiwan și regimul co
munist chinez, care a aauptat recent o lege 
antisecesiune. Documentul prevede utili
zarea forței ta cazul ta care Taiwanul își 
declară oficial independența. Insula este 
considerată de Beijing parte integrantă a 
Chinei, chiar dacă este independentă de fac
to din 1949.

Noua lege a stârnit proteste la Taipei, un
de sunt programate manifestații, sâmbătă.

Potrivit experților militari, China și-a 
intensificat operațiunile de recunoaștere în 
largul Taiwanului.

CUVANm.
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arsenalul n
Seul (MF) - Coreea de 

Nord a declarat, ieri, că și- 
a sporit arsenalul nuclear, 
la doar câteva ore după a- 
pelul pentru revenirea la 
masa negocierilor, adresat 
de secretarul de Stat ameri
can, aflat ta turneu ta re
giune. Aceste declarații au 
fost făcute la puțin timp 
după ce Condoleezza Rice a 
cerut regimului de la Phen
ian să facă alegerea „strate
gică” de a renunța la .arma 
atomică și de a reveni la 
masa negocierilor. Ea a su
gerat, luni, că răouarea

SUA are limite. Eforturile 
diplomatice pentru ieșirea 
din impas continuă. Pre
mierul nord-coreean, Pak 
Bong Ju, a sosit în China, 
ieri, pentru o vizită de șase 
zile, această țară fiind prin
cipalul aliat al Phenianului. 
El s-a întâlnit cu omologul 
său chinez, Wen Jiabao, 
înainte de a fi primit de 
președintele Hu Jintao. Re
luarea negocierilor referi
toare ța, programul nuclear 
nord-coreean, lucru dorit de 
Beijing, va figura pe ordi
nea de zi a discuțiilor.

Relații excelente
Berlin (MF) - Germania 

sprijină în continuare Româ
nia ta procesul de aderare la 
UE, apreciază eforturile făcu
te de autoritățile de ia Bucu
rești în privința concurenței, 
a justiției și combaterii co
rupției, iar investitorii ger
mani doresc să dezvolte afac
eri și să se implice ta marile 
privatizări din România.

Cancelarul german Ger
hard Schroeder a declarat, 
luni, la finalul întrevederii cu 
președintele Traian Băsescu 
că relațiile româno-germane 
sunt excelente. El a adăugat 
că, de aceea, în întâlnirea cu 
șeful statului român s-a discu
tat cu precădere despre proce-

sul de aderare a României la 
UE.

Schroeder a menționat că 
în 2004 Consiliul European a 
decis încheierea negocierilor 
de aderare a României și a 
stabilit ca dată țintă de inte
grare 1 ianuarie 2007. Cance
larul german a mai spus că 
țara sa dorește să sprijine ta 
continuare România pe acesț 
drum. (

Schroeder a afirmat eă ta, 
cele trei puncte criticate ante* 
rior, respectiv concurența, in-“; 
dependența justiției și comba- j 
terea corupției, s-au făcut pro
grese remarcabile și datorită 
eforturilor președintelui Bă
sescu.
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■ Kofi Annan a cerut 
liderilor mondiali să 
adopte proiectul de 
refomare a organi |

r York (MF) - Secretatul 
general al ONU, Kofi Annan, a 
cerat, luni, liderilor mondiali 
să adopte în bloc, înainte de 
luna septembrie, proiectul de 
reformare a Națiunilor Unite 
și de combatere a sărăciei.
Obiective

„Obiectivele de Dezvoltare 
ale Mileniului (ODM) pot fi a- 
tinse, dar numai dacă statele 
membre sunt dispuse să adop
te, în cursul acestui an, o se
rie de decizii clare și concre-, 
te”, a declarat el în fața Adu-
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Secretarul general al ONU, Kofi 
Annan (Foto: EPA)

nării Generale a ONU.
Referindu-se la summitul 

internațional prevăzut să se 
desfășoare între 14 și 16 sep
tembrie, la New York, Annan 
a afirmat în fața delegaților: 
„Vă prezint acest raport cu 
șase luni înaintea reuniunii,

pentru ca Guvernele pe care 
le reprezentați să aibă timp 
pentru a-1 studia. Sper.eă lide
rii mondiali Să fie gata pen
tru a lua deciziile necesare în 
luna septembrie. Vreau ca a- 
ceastea să fie adoptate în 
bloc”.

Annan a susținut ideea ex
tinderii Consiliului de Securi
tate de la 15 la 24 de membri.

El a recomandat un cod de 
declanșare a războaieloi defi
nirea jerorismului, crearea u- 
nei Comisii pentru Consolida
rea Păcii, pentru a ajuta țări
le care au fost implicate într- 
un conflict, precum și înlo
cuirea Comisiei pentru Drep
turile Omului, extrem de cri
ticată, printr-un Consiliu 
strâns.

în Ucraina Ministrul 
ucrainean de Externe, Bo
ris Tarasyuk, l-a tatâm- 
pinat ieri pe omologul său 
român Răzvan Ungureanu 
la Kiev. (Rota: EPA)
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Soktații americani supraveghează o demonstrație a irakienilor care au protes
tat ieri fi potriva evacuării lor din imobile ale statului aflate ta Zona Verde. din Bag
dad.——------—— ------ ——-----------------------
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Moțiune de la PSD
București (MF) - Un grup 

de 96 de deputați PSD au de
pus, ieri, ta plenul Camerei 
Deputaților, o moțiune simplă 
cu tema „Deprofesionalizarea 
și politizarea administrației 
publice, principii ale guvernă
rii Tăriceanu”, care va fi dez
bătută ta 29 martie.

Inițiatorii solicită demiterea 
' ministrului Administrației și 
Internelor, pentru „gravele 
încălcări" ale legii petrecute 
șub „patronajul” acestuia.

Prii moțiune se cere: înce
tarea imediată a oricăror acți
uni de deprofesionalizăre și 
politizare; respectarea legis
lației referitoare la criteriile 
de intrare în rândurile func
ționarilor publici; acceptarea 
voinței poporului și încetarea 
orfeărei tentative de modifi
care a actualei legi; respecta
rea normelor europene asu
mate de România în ceea ce 
privește profesionalizarea și 
depolitizarea administrației.

Y
1

4 

l

TELEFOANE REDACPE: 
Tel. 0254-211275,-212157, 
fax 218061
ADMINISTRAȚIA: 211275
RECLAMĂ: 211275
MICA PUBLICITATE: 212157

Director: Comei Poenar
Redactor șef: Adrian Sâlâgean
Redactori: Viorica Roman; Valentin Neagu, Ina Jwcone. Ciprian Marinuț, Clara Pâs, Daniel I. lancu, Raluca 
lovescu, Sanda Bocaniciu, Loredana Leah, Mihaela Tăffiaș, Tiberiu Stroia
Fotoreporter: Traian Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goța, Atila Kurta, Iu liana Tarța
Corectori: Alice Negru, Luiza Marinuț

Abonamentul lunar iajCuvântul fiber 
se poate face prin intermediul factorilor 

poștali, la oficiile poștale din teritoriu 
sau la sediul redacției.

Redamații 
privind 

difuzarea 
ziarului la 
telefonul 
211275



miercuri, 23 martie 2005 T >.i

0

• Adunare generală. Despărțământul, : <
„Aurel Vlaicu" Orăștie al ASTREI a organizat 
ieri după-amiază Adunarea Generală Anuală
a membrilor asociației. Pe ordinea de zi a 
figurat prezentarea activității pe anul 2004, 
programul acțiunilor pe anul în curs, situația 
bilanțului contabil etc. (D.l.)

• Ziua Mondială a Meteorologiei. Meteo
rologii deveni vor sărbători astăzi, alături de 
colegii lor din țară și din lume această zi. 
Anual se alege o temă de interes major pen
tru omenire. Cea din acest an s-a decis să 
fie „VREMEA, CLIMA, APA Șl DEZVOLTAREA 
DURABILĂ". (I.J.)

/'~'a și gazetar, am avut și am o mare
V_>apreciere pentru careul demisionar din 

fruntea redacției Adevărul. De aceea, mi se 
pare aproape de neexplicat cum această con
centrare de inteligențe clarvăzătoare nu pri
cep un adevăr atât de simplu: voința propri
etarului e sfântă. Să scrii ani de zile despre 
principiile economiei de piață și să te faci de 
râs când rigorile ei bat la ușa ta mi se pare o 
încheiere de capitol ridicolă pentru Cristian 
Tudor Popescu și Co.

Adrian SăLăGEAN

MfriaiLsaJagean#! rrfonnmedia.ro

Adevărul 
proprietarului

ce drept la urma-urmei această
K_^echipă de ziariști de elită ține morțiș să 

dicteze pe banii altuia? Că și-au tocit pixurile 
12 ore pe zi în acea redacție, că au ridicat 
prin munca lor prestigiul ziarului la cele mai ■ 
înalte cote, că fără ei ziarul nu ar fi ce este?

Nu am cunoștință ca vreunul din aceste 
argumente, de tip proletcultist, să scoată din 
garanție dreptul de proprietate. Patronul dic- 

unci 1tează cine conduce, și ce, chiar și a 
câl^acțiurWHul^pdâte «duce $.........
E dreptul lui. Epoca ziaristului care cu o 
mană semnează articole și cu cealaltă con
tracte de publicitate a apus. E timpul ca dis
tribuția muncii și politica de trust să intre și 
în redacțiile ziarelor mari din România.

r>rin simpatie,, ziariștii care pleacă de la 
1 Adevărul, aU pentru mine aura celor 

patru mușchetari aflați în luptă cu tarele sis
temului. Demisiile lor pripite trădează însă 

i marca Adevărul. Pentru 
o incertă, anticomercială și apriorică cenzură, 
nu pleci dacă ții la ziarul unde lucrezi. Pleci 
însă atunci când egocentristul „Adevărul 
sunt eu!" ți-a fost spulberat de realitate. E o 
lecție simplă, dar dureroasă, până la urmă de 
viață: cine dă banul, comandă muzica...

h^temuiui. L/emisiiie io 
‘‘Lecuitul declarat pentru 

incertă, anticomerci

■ 0 biserică ortodoxă 
din centrul municipiului 
Orăștie a murit înainte 
de a se fi născut.
DANIEL I. lANCU__________________________

daniei, ia nciitbrfotWNnedla.ro

Orăștie - Cu cinci ani în 
urmă, comunitatea orăștiană 
se bucura în momentul în 
care era pusă piatra de 
temelie a unui nou lăcaș de 
cult ortodox. E vorba despre 
o biserică ce.ar fi trebuit con
struită în vecinătatea unității 
militare a Centrului de In
strucție Jandarmi Orăștie, 
care intre timp și-a amenajat 
o capelă. Momentul de a- 
tunci corespundea cu începu
tul campaniei electorale pen
tru alegerile din anul 2000, 
omul de afaceri ce se angaja 
într-un asemenea demers 
fiind sprijinit de conducerea 
de atunci a PSD. Au trecut 4

înainte 
clădiri
ani, PSD e din nou în 
opoziție, însă biserica a ajuns 
în stadiul de ruină înainte de 
a fi clădire în toată regula. 
Lucrările stagnează, terenul 
este ocupat, și nimeni nu știe 
de ce. Primarul Orăștiei, Iosif 
Blaga, a declarat că.... există
o autorizație de construcție 
pentru acel obiectiv, însă ter
menul de execuție a expirat.
Cine răspunde?

Cel care s-a angajat că va 
construi biserica va trebui să 
răspundă. Dacă nu se mai pot 
continua lucrările, trebuie să 
se demoleze construcția și șă 
se elibereze terenul, care să 
intre din nou în patrimoniul 
Primăriei. Trebuie să veri
ficăm dacă pentru fundația 
respectivă s-a plătit ceva, 
deoarece ocupă un domeniu 
public. Nu este normal să 
ținem ocupat un teren, când 
acesta trebuia să aducă ve
nit bugetului local.”

Parcul Național Retezat
■ Retezatul și împre
jurimile lui au atras 
atenția unor mari per
sonalități române.
Sanda Bocaniciu
^rii hnr—irtwinni—iiiijTi

Deva - Parcul Național 

începută în 1923 de profesorul 
Alexandru Borza și savantul 
Emil Racoviță și este primul 
parc național al României. în 
2005 vor fi deschise și centrele 
de vizitare Nucșoara și Qstro- 
vel.

Administrația Parcului 
Național Retezat (APNR) 
propune comunităților din

zonă o colaborare pentru 
prezentarea unor atracții din 
jurul parcului.

DSD și APNR alături de 
Inspectoratul Școlar Județean 
(ISJ), primăriile, școlile și bi
sericile din Sălaș și Râu de 
Mori și Asociația „Ecosilva 
Retezat” (AER), au inițiat, un 
proiect intitulat „înaintașii”.

Prezentate elevilor partici
pant! sub denumirile „Arată- 
ne cum a fost pe vremea buni
cilor și străbunicilor tăi” - 
colectare de fotografii vechi 
care „vorbesc” despre oameni 
și viața lor în satele de la 
poalele Retezatului - și „Fii și 
tu reporter!” - interviuri cu 
vârstnici, cele două părți se

Str. Unirii 
0N 7 UNISEM

■ ■ 7:-* . J

Campanie de 
vaccinări în județ

Teliuc (M.S.) - Direcția de 
Sănătate Publică (DSP) Hune
doara a început ieri o cam
panie de vaccinare a copiilor 
și adulților din cătunul Fron
tul II, comuna Teliucu Inferi
or, unde apele râului Cerna 
au inundat 60 de curți și case 
ale localnicilor, a anunțat 
directorul adjunct al DSP 
Hunedoara, dr. Otilia Sfetcu. 
Copiii sub 14 ani vor fi vac
cinați împotriva hepatitei A, 
iar adulții împotriva teta- 
nosului. Pentru ca populația 
să nu sufere din cauza lipsei 
de apă, în zona respectivă a 
fost identificat un izvor cu 
apă bună de băut.

Șantierul deschis pentru construirea bisericii în părăsire.

70 de ani
l vor finaliza cu organizarea 
i unei expoziții și a unui con

curs între micii reporteri și
i va avea loc în 24 mai.
i într-o secțiune specială vor 

fi prezentate articolele scrise

: n.....................
i Credem cu tărie că împreună vom 

reuși să aducem locurilor și oame- 
-, pilor oue trăiesc aici iW&x 

Boașterea pe care o merită.' 
Florina Crișan

............................. . ...............$ 

de copii. Cele mai bune din
tre acestea vor fi premiate.

în centrele de vizitare exis
tente vor fi afișate perma
nent, prin rotație, fotogra
fiile care au fost prezentate la 
expoziția din 24 mai a.c..

Pagube de 13,6 miliarde lei
■ Topirea zăpezilor a 
provocat în județ 
inundații și mai multe 
alunecări de teren.

Buceș (M.S.) - Două alu
necări de teren s-au produs 
pe raza comunei Buceș, în 
satele Stănija și Dupăpia- 
tră, iar un podeț a fost rupt 
de Cișul Alb, la Mihăileni, 
a declarat primarul co
munei, Traian Mărcuș. 51 
de locuințe sunt izolate, iar 
pe DN dintre Brad și Abrud 
se circulă pe un singur 
sens, după ce un zid de pro

tecție s-a surpat. Pagubele 
produse în comună de 
inundații se ridică la 13,56 
mid. lei. Apele Crișului Alb 
sunt în scădere, a anunțat 
colonelul Emil Ciorba, de la 
Inspectoratul pentru Situ
ații de Urgență Hunedoara.

Subvenții la motorină ioc
* Campania agricdlă 
pusă sub semnul între
bării datorită lipsei mo
torinei subvenționate.

Deva (L.L.) - „Direcția Agri
colă Hunedoara a purtat dis
cuții cu toți distribuitorii și 
în acel moment s-a ajuns la 
acordul de principiu ca toate 
zonele agricole să fie aco
perite și agricultorii să nu fie 
nevoiți să facă zeci de kilo
metri pentru achiziționarea 
motorinei”, susține Emil 
Gavrilă de la D.A.D.R. Afir
mația ministrului conform 
căreia motorina subvențio

nată de stat pentru lucrările 
agricole va putea fi achi
ziționată de la toate ben
zinăriile din țară nu este 
reală. Mecanismul anevoios 
prin care furnizorii de 
motorină își pot încasa banii 
i-a determinat pe aceștia să 
nu vândă carburant sub
venționat. Nimeni nu aș
teaptă după Ministerul Agri
culturii. Termenul în care 
aceștia ar urma să-și pri
mească banii de la minister 
este de circa o lună și există 
riscul pe care furnizorii nu 
vor să și-l asume, ca între 
timp prețul motorinei să 
crească din nou.

Salut literaturii
Deva (S.B.) - Revista de 

cultură și artă, ce apare 
trimestrial sub egida Uniu
nii Scriitorilor și a Pri
măriei Hunedoara, „Provin
cia Gorvina” este la cea de- 
a 35-a apariție. Și această 
nouă apariție cuprinde 
noutăți literare și nume 
sonore ale celor care scriu 
pentru bucuria sufletului 
și, mai ales, pentru cititorii 
împătimiți. Revista nu i-a 
uitat niciodată pe românii 
din exil. Ilustrațiile re
prezintă picturile artistului 
plastic Tiberiu Balasz.

Accident grav 
la Leșnic~

Leșnic (M.T.) - Un 
bărbat a fost grav rănit 
în urma unui accident 
produs ieri dimineață, la 
ieșirea din Leșnic spre 
Ilia. Conducătorul auto
utilitarei Mercedes, 
Daniel Codrin, de 35 de 
ani, a intrat în depășirea 
unui autoturism. Nu a 
observat că din față, de 
pe contrasens circula 
autoturismul condus de 
Avram Bodea, de 52 ani, 
din Deva și a intrat în 
coliziune frontală cu 
acesta. în urma impactu
lui, șoferul autoturismu
lui a suferit grave le
ziuni și a fost transportat 
la Spitalul Județean De
va. Dacă va fi găsit vino
vat, bărbatul riscă o 
pedeapsă cu închisoarea 
de la 3 luni la 2 ani.

Cadavrul din șanț
Deva (M.T.) - Cadavrul unei 

femei a fost găsit intr-un șanț 
de pe marginea DN 66, spre 
Petroșani. Femeia are apro
ximativ 65-70 de ani și din 
concluziile medicului legist se 
pare că moartea acesteia a 
fost subită și s-a datorat asfi
xiei mecanice, prin aspirare 
de sânge. S-a constituit o 
echipă operativă care efec
tuează cercetări pentru a sta
bili identitatea victimei și 
împrejurările în care s-a pro
dus decesul.

Ultimul număr al revistei.

rrfonnmedia.ro
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dintre greiere și buburuza este

preșcolari.
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Atitudinea dv vă poată afecta relația din familie. E 
cazul să abordați Jrtupjfel cu mal multă diplomație.

V1

i...------ - - 4.. ....................... — -

Vă domină suspiciunea și Incertitudinea. Atenție, să 
nu cădeți în plasa unor intrigii Dacă aveți o viață 
Ordonată, sănătatea e bună.

Ar fi bine să vă bazați pe experiența $1 sugestiile alto
ra, decât să căutațl singur soluții. Cel mai bun sfat 
vine de la șeful dv și depășiți cu bine o situație grea.

am.-wut, -___ ______________
E necesar să fiți mai prudent, chiar dacă vi se 
**totu) • foart« simplu. Aveți șansa de a vă îmt 
șl cu persoanele care v-au criticat permanent i ;

■ ■' 'j.
eg imp.-20 eapt.

~ 41; < Primiți o invitație ca7e presupune să lipsiți câtva timp 
de la lucru. Cum nu puteți împăca pe toată lumea, 

Wa .< renunțați la ceva ce vă place, munciți mult.

R Mjrt. 20 00.___ ;......... .................. ......

re

Energie electrică:
Sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec
trice:
08.30-15.00 Al. Moților, Căminul Minier__________
08.00-10.00 StrăzJte: C, A.. Roșetti, 22 Decembrie, 
__________________ Minerva, A. Entire, Lăstun____________  
Gaz:
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva:
09.00-15.00 Str. D. Zamflrescu, bl. Q5_____________
__________________ Str. M. Eminescu, bl. 13A, sc. B
Api:
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea apei în Deva.

Soluția Integramel din 
numărul precedent:
M - F - SOL - MÂNUȘI 
-IP - RASA - SAU - 
MEI - SFANȚ - A - VI 
- ULEI - CA - NORA - 
N - CINCI - Dl - 
CUNOAȘTE - ZEI - 
ALGA - CAL - ST - ES 
-A - EXPERTI - RB - 
TA - RA - N - PALMA 
-TANC

aapewtnp* cfed* 212228
Diapecvot Electrice 829 

Ditpeorat|dz 227091

JWKJWTTwnw •w
IW M0
O.J.P.C. HO

ACASĂ

L nov
. •

• - .. ... ..........

nova așttaptâ o veste de la dv, însâ nu vâ prea
interesează acest aspect. Vreți să faceți o călătorie 
ca care cineva din familie nu prea e de acord.

ai wgo «fee.___-___ .____• •' '
A Evitați monotonia și dacă aveți ocazia, acceptați chiar 

scurtă călătorie. Problemele legale s-ar putea 
a mai repede.

-*^1*» '■ ■ ' ■■ /<;; 

bucuros că munca vă e recunoscută. Satis- 
] facțlHe dv se reflectă direct în stilul de abordare a 

priorităților. " ‘

_______ __ -' ■ 
Atenție la vorbe necontrolate, fiindcă nu toată lumea 

)in cauza

A
.5
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730 JumaM TVR. Sport.
Meteo

7:45 Agenția 2 AM un 
sfert

920 and minute de cul
tură. Emisiune culturală

930 Teleshopping 
1030 Avanpremieră 
10:10 Andy-o viață dublă.

B Cu: Andy Richter 
1130 Portul miracolelor 
11:55 Eurodspeor 
1230 Stele de dnd stele 
1330 Sănătate pentru toți 
1330 Desene animate: Yo-Gi-

El Oh 
1430 Jurnal. Sport Meteo 
1430 Tetahopptog 
1530 Oameni ce noi. Prezintă

Dana Andreea Rusu 
1530 Sed Lexl Realizator Ion

Mirea. Coproducție 
MAI - TVR pentru 
TVR1 

1630 Conviețuiri. Magazin 
pentru alte naționalități 

1655 Armonii to naturii 
1730 Portul miracolelor 
1850 Sport Pro 
1930 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo

S

I

s
*

t

&

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

9:10 Omul care aduce 
cartea. Cu: Dan C. 
Mlhăilescu

9:15 Tânăr șl neliniștit 
Bl Cu: Eric Braeden, 

Joshua Monow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Nicole 
Thomas Scott 

1030 Te votezi la PRO TV 
1130 Doctorul de suflete 
12:15 La Bloc 
1330 Știrile PRO TV. Sport 

Meteo 
1330 De râsul lumii 
1430 Singur acasă II (come

ta die, SUA 1990) 
(reluare) 

1630 Tânăr și neliniștit.
0Cu: Erie Braeden, 

Joshua Morrow, 
Laureen Bell, Doug 
Davidson

1730 Știrfe PRO TV. Sport. 
Meteo

I

ș- 1745Teo

I

630 în gura presei (reluare)
730 Otaerwtor. Cu: Sanda 

Nicola
830 Canalul de știri 

10c00 h gura praato 
1130 Conan interact^ 
1230 Hercuto. Cu: Kevin Sor-

B bo, Michael Hurst, 
Kevin Smith, Melghan 
Desmond

1330 OfaMvator. Cm Simona 
Gheorahe

1345 DNeriment

î 
»
I 
J
I 
J
L
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i
i

t
I

1
I

t

I

I

PRIMA TV

2ftOOVabedesjre fapte 
213B O vedetă populară 
2330 Jianalui TVR. Sport 

Meteo
2330 Reconstitute -la 

secwdă. Moderator 
ș: Y Adrian Fulea. Crime și 

accidente celebre 
învăluite to mister. 
Coproducție Clubul Cas
cadorilor și TVR 1. 
Regia artistică Dan 
Mironescu. ReaKrater 
Eugen Dumitru

030 O tarife neobișnuită 
«(comedie, SUA 1992). 

... Cu: Tom Selledc, Don 
Ameche, Anne Jackson. 
Regia Ted Kotcheff. Jon 
are tot ce-și dorește 
pentru a fi fericit o slu
jbă bună, o soție fru
moasă și iubitoare și 

, doi copii adorabili.
22b Cto minute de culturii 
235 Jurnalul TVR. Sport 
330 Cherry (comedie)

1

»

1

1930 Știrile PRO IV

IMS Infern In Chicago
«facțiune, SUA 1997). 0 

'puternică bandă de 
teroriști amenință că va 
otrăvi orașul Chicago. 
Conducătorul bandei 
este un criminal pericu
los hotărât să-și atingă 
Scopul cu oria preț. 
Strategia lui este cât se 
poate de ascunsă, el 
propunandu-și să 

.otrăvească apa pota
bilă a orașului

MOSla Bloc 
MaCOȘlHe PRO TV. Sport 

'Meteo
'^•«Prietenie pe muchie de 

TI cupt Cu: Dylan Walsh, 
Julian McMahon, John 
Hensley, Valerie Cruz, 
Roma Maffia, Joely 
Richardson

045 Știrile PRO TV. Sport. 
Meteo.

145 Infem to Chicago 
«(acțiune, SUA 1997)

B una. Ce însemnă să 
trăiești? Să lupți, să 
suferi, să pli l, să 
câștigi... Dar dragostea 
adevărată triumfi întot
deauna. Un portret 
dulce-amărul al provin
ciei Italiene, o realitate 
socială în care 
aspirațiile cele mal pro
funde urmăresc 
îndeosebi sentimentele 

1745 9595-TeDwațăcasă 
fad

1930 Observator

530 tanșllri adevărate 
(reluare)

530 Iubirea mea, păcatul 
B(reluan)

ZOO Extoavigante Anratteia 
El (leluare)

8:15 Ta voi învăța să lubaști 
B (reluare)

9:15 Rubl (reluare)
) 1030 Numai lUbIM (reluare) 

11:15 Sapi amai (reluare) 
12:151 nopții. Cu: 

S Cesar Evora, Angelica 
Rivera, Jorge Salinas, 
Alejandra Banos, Patri
cia Navidad, Adriana 
Fonseca, Rene Strickler 

13:15 Rădrunaraa. Cu: 
«Gabriela Spanlc 

14:15 PWasăăwtidi.Cu: 
Q Marlene Favela 

1530 liMrraa mea, păcatul.
BCu: Yadhlra Carillo, Ser

gio Sendel
1730 raw|M adarirate 
17:55 Vremea de acasă 
1 * 1 Gltanas. Cu: Saul

■ Llsazo, Dolores Heredia, 
Manolo Cardona 

19:15 Ta voi învăța să Iubești, 
«Cu: Danna Garda

I

I

I 
t
!
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20:15 Bask (thriller, SUA 
U 2003). Cu: John Travol

ta, Connie Nielsen, 
Samuel L. Jackson, Gio
vanni Ribist, Brian Van 
Holt. Adevăratul război 
este decepție..., spunea 
Sun Tzu.

2230 Marius Tucă Show 
2330 Observator. Sport.

Meteo. Abordarea știr
ilor este mult mai 
directă decât până 

si acum. Observatorul va 
lansa și se va implica în 
campanii are vor ajuta 
nu numai la întărirea și 
dădirea spiritului civic, 
dar și la ideea de inter- 
activitate cu telespecta
torul. în cadrul Observa- ; 
torului va existe un do- 

i zaj Intre două curente, 
rigoare șl tabloid pentru 

'a satisface toate cate
goriile de public.

090 in gura praeel

t

t

i

1

2ft15Rl±l Cu: Barbara Mod, 
ElEduardo Santamarina, 

Ana Martin, Jâqueline
■; Bracamontes, Sebastian 

• '' Rulll. Josefina Echanove, 
-Antonio MedeHn 

2Mto De trei ori femeie cu 
. . Mihaela Tatu 
(NO Extravaganta

i. Cu: Norkls 
Batiste, Juan Pablo

. Raba, Kiara, Hilda Abra- 
... hamz, Dora Mazzone, 

5adl Marin, Luciano 
D Pi 'ssa dro, Crisol Ca- 

.' rabal, Gustavo Rodri- 
guez, Mayra Alejandra 

130 Răzbunarea. Cu: 
, EiGabriela Spanie, Josă 

-Angel Llamas, Maria 
j Helena DOerlng, Orlan

do Miguel, Catherine 
. . Siachoque, Bâibara Ga

rofalo, Carlos Duplat, 
Jorge Cao

BiQ Rneștiri adevărate
(reluare)

I 
I
: 
t
i 
i 
ț 
i 
i 
i 
i

830 Tetashopping (reluare) I
830 CaZarșItip»

06300730 Observator730 TeMroping
730 Esenin 
7SBSpoftai 

rMteHAW
«30 TeMroping 
830SuMetioadi
930 Dragoste 
Sșiputera 

1030 Keratar Show 
1055CUPART 
1130 Monica 
1230 Can noaeH 
1230 TeMiopping 
1255 Bed to gnu 
135OTtonhopping 
1425 Sunset

SloMh 
1520 Focus 

tu: Anca Dinu 

1525 Dragoste
B și putere 

1550 Canari de rfc 
1630 Triton»

HfeNATO
1650 Kansky Show. 

Emisiune de 
divertisment

1830 Focus,
t Sport Meteo.

< Cu: Cristina țopescu
! 1930 Monica
I
I
I
I

. I 
’ f 

I 
I. 
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i
I
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i
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830 Ce-i cu Bob? (comedie, 
Bl SUA 1991)

MO Ultimul pariu (dramă, 
S SUA 2003).

1ino Săttrtui (comedie, SUA 
(32003)

1240 Cinema, dnema, dne- 
ma. Episodul 12 

13:10 Joehua (dramă, SUA 
2002)

1440 Tipic masculin (come-
(3 die, SUA 2003). Cu: 

Jason Lee, Julia Stiles, 
Selma Blair 

1620 Party In the Park 2004 
1825 Banda Olsen cântă rock

O (comedie, Norvegia, 
2004) 

2M»BSaHiil2 -r- !, 
(3 SUA 2003). Cu: Will 

Smith, Martin Lawrence, 
Jordl MoHa, Gabrielle 

Unioa Peter Stermare. 
Regia: Michael Bay 

2225 Huff. Episdul 11 - Sus- 
pldunl. Cu: Hank 
Azaria, Paget Brewster, 
Andy Comeau 

2330Huff. Episodul 12 -Toți 
call regelui. Cu: Hank 
Azaria, Paget Brewster, 
Andy Comeau, Blythe 
Danner.

020 Lovitura (comedie, 
(3 Marea Britanic, 2002). 

Cu: Guy Pearce

06300730 Observator 
Deva(r) 

11.00-1230 După anal 
(Em. de divertisment 

1530-1535 PubHdtate 
2345-2400 Observator

Deva(r)
11.00-1230 După anal<

4 (Em. de divertismenti
1 1530-1535 PubHdtate

>

Prezintă Cătălin Măruță. ;
Emisiune de dhrertis- 
ment cu știri din lumea 
muzicală, Invitați în pla
tou, dloțll 

1130 Ctod minute da aitart 
1145 Paduni 
1240 Euro-dtopeor 
1245 Te vezi dn Banat. 
1330 Tetothoplng 
1430 QuaalmodB 
1490 Imuia piratikx 
1530 împreună to Europa 
1630 Zona da conflict 
1630 dnd minute tto cuhuri 
1645 Jurnalul TVR. Sport.

930 Sâratfemâ proetutol 
1030Tonometul DP2.

I
I 
I
I
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1730 Săratl-mă, proetutol ) 
1755 Ewo-dtapaor 
1830 Jurnalul Euronews pan- î 

tu România
18:15 dnd minute da cuRurl , 
1830 Minorități aub trai de- 

Miri
1930 Soția Iul Lorenzo

! -Ml Orașul de R^mond. In 

;■ m str lay Romano, 
J . Patrida Heaton, Brad 

Garrett Doris Rqberts, 
<• ttr Boyle. Regia Philip 

. Rosenthal
3RMI incursiune to muzeele 
S&.de artă britenka 
21 fX Omul ton soft șl moft 
^90 JumaU TVR. Sport 

Meteo
Z23Q Jurnalul Euronews 
MS Afacma Carolyn Wa- 

(3 mus (dramă, SUA 
<1992). Cu: Virginia 
iv td 1, Chris Saran-

1 > don, Ned Eisenberg, 
Tom Mason. Regia: 
Martin Davidson.

2353 Colacponarul de suflete 
r Raymond. în 
:Ray Romano, 

«Patricia Heaton, Brad 
Garrett, Doris Roberts, 
Peter Boyle.

MS Stăpânul vântului
«(thriller, Italia, 2002)

i 
i 
ț

2345-24.00 Observator
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0930-1130 Reluarea emisi
unilor de marți 

2030 Știrile TELE 7 Deva 
20.10 Suntem aici pentru 

tine (partea I) 
2130 Publicitate 
2135 Suntem aici pentru 

tine (partea a ll-a) 
21.50 Știrile TELE 7 Deva (r),

HALLMARK

i 
t

I 
» 
I
I 
i

M| Crania ctatașfcr- 
ICu: Hitidu șl Găinușă. 
Șatban Huidu șiMIhai 

’ . Găinușă, adică cei doi 
, S cârcotași, împreună cu 
.* V >bebelușele, Puștlu1 și 

//>'*'Mistre|ul neprietenos, 
®mvă prezintă o variantă 

unică șl total diferită a 
eler mal lirportante 

' noutăți din domeniul 
clitic, social, cultural 

sau economic. în fieare 

S’ ’ . n două oră 
Ihtreagi de cârcotell de 
are oamenii momentu-

I
I 
I

t

TV SPORT

12.15 Providence 
13.00 Fiicele lui McLeod 
1430 P.T. Bamum (dramă,

Canada, 1987)
1545 Câinele din Baskerville 

(polițist, Canada, 
2000)

1730 Viață de familie 
(dramă, SUA 2005)

19.15 Povestea lui Daniel 
Huffman (dramă, SUA 
1999

21.00 Fiicele lui McLeod 
2230 Lege șl ordine 
2330 Jordan
00.00 Evidența diavolului 

(dram'., SUA 1999)
10rt0 Super Spania: Rezumat
ul ultimei etape 1130 Știrile TV 
Sport 1120 Rugbi Totali 1230 
Știrile TV Sport 1235 Fotbal 
Portugalia 1430 Știrile TV Sport 
14:10 Fotbal Anglia (reluare) 
1630 Știrile TV Sport 1630 Fot- 

___________ ______ bal: Med din Primera Division 
til ar trebui să se teama i 1890 Știrile IV Sport 1845 Fot- 

. pentru că vor II tocați. 1 bal: Copa Llbertadores 2005: 
HI TfM|| to NATO_______ Cobrek» (Chile) - Once Caldas
S Foca Plus. CuiSIlvia ‘ (Columbia) 2030 Știrile TV |

f

i

Sport 2055 Fitness Cu Nicole-

i

!

♦ 
i

t lr__ __
î ta Ludu 2057 Motoare, 
} motoarel Roxana, specialistă în
• motoare, vine și la IV Sport.
I 2130 Box profesionist: Kevin 

Mdrride-Kevin Monity 2330 ’ 
Știrile TV Sport

1330 Vânătorii ae mituri 
1430 Inginerie la superlativ, 

Tunul de artilerie 
1530 Catastrofe aviatice 
1630 Allații în război 
1730 Câmpuri de bătălie 
1830 Aventuri la pescuit 
1830 Pasionat de pescuit 
1930 Competiția 

mașinăriilor Finala 
2030 Superlative 
2130 Omul ghețurilor 
2230 Rivali, Camilla versus 

Diana.
2230 Asasinate celebre 
2330 Ora Zero

/t
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• Relații de colaborare. „Modificarea
Codului Muncii ar trebui să ne aducă li un 
nivel de înțelegere reciprocă", consideră e • 
Marius Vărgaș, președintele Asociației Oame
nilor de Afaceri din România - filiala Hune
doara. Acesta crede că angajatorul trebuie 
să aibă relații bune cu angajații săi, dar și 
reciproca trebuie să fie valabilă. (C.P.) •

• Rezistența sindicatelor. La ora actuală 
în dezbaterea propunerilor de schimbare a 
Codului Muncii se constată o rezistență pu
ternică din partea sindicatelor, care trebuie 
să-și apere membrii, declară Călin Pogăciaș, 
directorul CCI Hunedoara. Sindicatele, dar și 
patronatele ar trebui să înainteze propuneri 
conâ’ete Ministerului Muncii. (C.P.)

De aproape 
o lună de zile 
membrii princi
palelor confe
derații sindicate 
din România, au 
organizat acțiuni 
de protest îm
potriva inten
țiilor declarate 
ale Ministerului 
Muncii de a mo
difica Codul 
Muncii. Acțiunile 
au constat în 
pichetări ale 

‘sediului Prefec
turii Hunedoara, 
In participarea la 
mitinguri in țară 
și străinătate.

(Foto: Traian Mânu)
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ceri pe tema Codului Muncii.

C3IIII Pogăciaș, directorul Camerei de 
Comerț și Industrie Hunedoara (s) și Ma
rius Vărgaș, președintele A0AR Hune
doara (d) în timpul susținerii punctelor de 
vedere ale comunității oamenilor de afa

Patronatele cer un nou Cod
■ Modificările vizează 
în principal simplifi
carea procedurilor de 
angajare și concediere.

Clasa PAs______________________
clara 4) as 9lnfomrn1edia.ro

Deva - Potrivit propune
rilor, patronii nu mai sunt 
obligați să asigure formarea 
profesională a salariaților, 
angajații pot fi obligați să 
mundfească suplimentar, iar 
sâHttesHștfi Iau *sreprezen- 
tanțil salariaților nu mai sunt 
imuni în fața angajatorilor.

Durata maximă de lucru 
(48 de ore pe săptămână)

rămâne în vigoare. Neschim-
bate rămân și sancțiunile 
pentru munca la negru - 
amenzi cuprinse între 20 și 50 
de milioane de lei.
Fără contract colectiv

în forma actuală, Codul 
Muncii stipulează că munca 
suplimentară nu poate fi efec
tuată fără acordul salariatu
lui, cu excepția cazurilor de 
forță majoră. Noul Cod al 
Muncii elimină și contractele 
colective de muncă, în timp 
© Yactele la nivel.de uni- 
tâtS'&i mai sunt'obligatorii.

Concediere mai ușoară
Concedierile colective sunt 

simplificate, Hind definite

prin trimiterea în șomaj a 
minimum 10 salariați (față de

- ’ , -/J

zece ore, potrivit legii

(Foto: Traian Mânu)

Protecția legii
Deva (C.P.) - Prevede

rile care reglementează 
relațiile de muncă au 
fost în așa fel concepute 
încât creează impresia 
că patronul este singu
rul care poate face pro
bleme angajatului, opi
nează omul de afaceri 
Marius Vărgaș. El e de 
părere că în spatele unei 
astfel de legi, cum este 
actualul Cod al Muncii, 
se poate ascunde un 
salariat slab calificat.

Pentru conce
dieri facile

Deva (C.P.) - Patrona
tele acuză faptul că actu
alul Cod îngreunează 
mult procedura de con
cediere. „Angajarea u- 
nei persoane este liberă, 
închei un contract de 
muncă, dar dacă in timp 
ajung la divergențe cu 
acest salariat de ce tre
buie să mă oblige o lege 
să-mi sun avocatul ori 
să găsesc tot felul de 
subterfugii pentru a-1 da 
afară”, a declarat Ma
rius Vărgaș, președin
tele A0AR Hunedoara.

Călin Pogăciaș
(Foto: Traian Mânu) =

Averea personală drept garanție

E nevoie 
de dialog j 
Deva (C.P.) - Discu- î 
țiile dintre reprezen-

, tanții patronatelor și i
sindicatelor, atunci i
când se dezbate pro- i
blema schimbării, se ș
îndreaptă frecvent 
spre prezentarea i
situațiilor extreme. în 
acest context, Călin j
Pogăciaș, directorul ;
general al CCI Hune- i
doara, opinează că 
dezbaterile ar trebuie f
să se concentreze i
asupra a ceea ce :
presupune fiecare i
modificare îh sine. ; ș
Legat de declarațiile ;
conform cărora exe- ;
cutivul nu ar frebui 
să facă o prioritate . i4 
din schimbarea Co- i
dului, Pogăciaș a de- ;
darat că într-adevăr i
nu ar trebui să fie î
principala preocupa
re, dar a adăugat că i
dacă există solicitări e ?
necesar a fi analizate.

Deva (C.P.) - Reprezentanții 
patronatelor prezenți la 
forum au declarat că la 
firmele cu mii de angajați 
actualul Cod al Muncii 
creează probleme. Același 
lucru se întâmplă și în cazul 
IMM-urilor care își desfă
șoară activitatea în anumite 
sectoare, cum ar fi con
strucțiile, spre exemplu. „S-a 
introdus fondul de garantare 
a creanțelor salariate! De ce 
trebuie să am legi care să mă 
oblige să-mi blochez banii 
firmei în tot felul de garanții? 
Nu agreez astfel de prevederi 
pentru că stoparea resurselor 
financiare va duce firma la 
faliment”, a declarat Marius

Vărgaș, președintele AOAR 
Hunedoara.

Evaziunea aspru pedepsită
„Sunt cu totul de acord 

asupra introducerii garanției 
pe averea personală a patro
nului atunci când vorbim de 
siguranța achitării salariilor. 
Astfel de măsuri îngrădesc 
libertatea de a utiliza forța de 
muncă, deși e demonstrat fap
tul că dacă nu-ți prețuiești 
echipa îți distrugi afacerea. S- 
a discutat de importanța con
vențiilor civile. Pentru activi
tățile cu caracter sezonier 
sunt utile. Cât privește mun
ca la negru sunt pentru în
chiderea unei astfel de fir
me”, a mai spus Vărgaș.

Hyrodiflcările trebuie 
lVJLprivite din punc
tul de vedere al ambe
lor părți: angajații și 
angajatorii. Fiecare își 
susține interesele și 
are dreptate. Ar fi 
bine ca cele două 
tabere să se așeze la 
discuții și să găsească 
o cale de rezolvare a 
divergențelor.
MăRIOARA, 
Deva

Ulk Ce credeți t
J J J J J 4 4 ■44'Si J 4 4 j 4 J

Am auzit multe dis
cuții pe marginea 

acestei probleme. Este 
foarte greu să-ți for
mezi o părere despre 
aceste modificări pen
tru că fiecare parte 
își susține cu argu
mente punctul de 
vedere și separat, au 
dreptate și angajatorul 
și angajații.
ANONIMă, 
Deva

5, în actuala formă a legii). 
Prin noua lege, patronii nu 
mai sunt obligați să în
tocmească un plan de măsuri 
sociale și nici să propună 
salariaților programe de for
mare profesională, în cazul 
concedierilor colective.

Ministerul Muncii mai 
propune prelungirea - de la 18 
luni la 2 ani - a duratei con
tractelor de muncă cu pe
rioadă determinată.
> în privința contractelor 
individuale de muncă cu timp 
parțial, este prevăzută eli
minarea limitei minime de 
ore lucrate săptămânal (de

actuale).
Revin convențiile civile

Nu hi ultimul rând, Minis
terul Muncii propune abro
garea articolelor care obligă 
patronii să contribuie te fon 
durile de garantare pentru 
plata creanțelor salariate care 
rezultă din contractele indi
viduale de muncă. La cete 63 
de articole propuse spre mo
dificare se vor adăuga altele 
noi, potrivit reprezentanților 
Ministerului Muncii. Printre 
acestea se numără - potrivit 
ministrului Gheorghe Barbu, 
și reintroducerea convențiilor 
civile în relațiile de muncă.

•>-.

1. introducerea convențiilor civile

2. Eliminarea fondului de garantare a creanțelor salariate

3. Stoparea muncii la negru

Puncte forte
1. Asigură flexibilitatea .proceselor 
de muncă și permite adaptarea te 
cerințele de piață. Convenția civilă 
îl „scutește" pe angajator să 
plătească dările la stat reținând doar 
impozitul pe salariu.
2. Acest fond de garantare ar trebui 
extins asupra bunurilor mobile și 
imobile ate angajatorului.

3. Fenomenul va fi stopat atunci 
când se va stabili închiderea acele! 
activități care la control dovedește 
nerespectarea legii.
4. Codul Muncii se impune a fi 
revizuit, dar după negocieri între 
partenerii sociali: sindicate și 

patronate.

Puncte slabe

1. Perioada lucrată de către o per
soană în baza unei convenții civile 
nu-i asigură protecție socială. Mai

, exact perioada respectivă de activi
tate nu este considerată vechime în 
momentul pensionării.
2. Nu este corect ca unei firme să i 
se blocheze fondurile financiare. Dar 
se constată nerespectarea legislației 
cu privire la salarizare.

Munca la negru este slăbiciunea 
celor care beneficiază de ea, iar pe 
acest segment întâlnim cel mâi ridi
cat grad de evaziune fiscală.
4. Modificarea Codului creează 
instabilitate legislativă deoarece vor 
trebui modificate alte legi.

Ota ......

Modificările care 
vor avea sau nu 

loc nu au fost contu
rate încă. Dacă privim 
lucrurile cu destul 
discernământ, âtât 
patronatul cât și anga- 
jații au dreptate. 
Fiecare dorește să 
aibă reprezentate și 
protejate cât mai bine 
propriile interese. 
ANONIMă,
Deva

Mulți angajați nu 
știu ce modificări 

se vor face în Codul 
Muncii. Nu sunt de 
acord cu aceste modi
ficări. Mă refer la 
apariția contractelor 
pe perioadă determi
nată. Cred că acesta 
este un abuz din 
partea patronatului la 
adresa angajaților. 
Rodica BrAndușesc, 
Deva

Părerile sunt foarte 
împărțite și în emi

siunile organizate pe 
această temă nu s-a 
reușit clarificarea 
problemei. Fiecare 
parte are propriul 
punct de vedere pe 
care încearcă să-l pro- 
moveze.Cred totuși că 
unele modificări ar 
trebui făcute în Cod. 
Valeria Moke,
Deva

9lnfomrn1edia.ro
nivel.de
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• Resurse umane. „Cred eO o problemă 
s de incompetență managerială în ceea ce
i privește resursele umane. Ar tebui să luăm 
i exemplul Japoniei care deține cheia succesu- 

) < lui în afaceri și trebuie să ne gândim la forța 
| noastră de muncă. Abia apoi există condiții 
ij reale pentru ca modificarea Codului să aibă 
* succes", spune Doina Nelega, ITM. (I.J.)

• Desființare. Modificarea Codului Muncii
. anulează importanța sindicală, declară Dorin 
. Redniciuc, prim-vicepreședinte ai Sindicatului 
a „Siderurgistul". „Practic dispare imunitatea

liderului de sindicat, singurul care dorește să 
vină în sprijinul angajatului care nu mai are

5 de unde să-și cunoască drepturile", spune 
? Dorin Redniciuc. (IJ.)

(Foto: Traian Mânu)Față în față reprezentanții sindicatelor, ai instituțiilor descentralizate Și ai patronatelor.

■ „Modificarea Codului 
Muncii va crea 
dezechilibre" a fost 
tema FORUMULUI.
Iha Jurcone

„Piața forței de muncă din 
România nu reprezintă o 
importanță majoră. Dar 
România va deveni membră 
UE. Dacă legislativul reușește 
să introducă modificările 
dorite, vom fi un cal troian 
care va putea sparge modelul

social european construit de 
zeci de ani.

Liderii sindicali consideră 
că modifi area Codului va 
constitui un precedent pentru 
UE, a cărei legislație arputea 
fi schimbată în defavoarea 
angajatului. „Nu ne ,putem

compara cu faptul că UE se 
află într-un stadiu economic
- de economie de piață matură
- diferit față de România, care 
nu a cunoscut încă tendința < 
de dezvoltare”, a adăugat \ 
Zoltan Lakatos, președintele. 
LSM Valea Jiului.

Ș blice locale au excelat prin... absentă. Din 
i punctul lor de vedere Codul Muncii ii 

privește doar pe alți angajați. Scaunele 
goale marchează interesul lor fată de cei 

. care i-auvotat și care sunt pionii unor 
mari convulsii sociale.

(Foto. Traian Mânu)

Deva - în disputele ten
sionate legate de schimbarea 
Codului Muncii, sindicatele 
au aruncăt bomba că revi- 
zuireaar fi un experiment 
impus de FMI. Nicăieri în 
Europa, spun liderii sindicali, 
nu-se regăsesc legiferate posi- / 
bilitatea angajatorului de a 
dispune unui salariat efectu
area de ore suplimentare fără 
acordul acestuia, stabilirea 
normelor de lucru numai de 
către patroni, desființarea 
contractelor colective de 
muncă la nivel național și de 
ramură.

■■im

Precedent pentru Vest
Cu completări la colegii săi, 

Costel Redniciuc precizează: 
„La noi se creează un cap,de 
pod, mai ales că vom intra Si 

h Suropeană.
în țările vest-europenb se 

fac. încercări de a se modifi
ca, chiar cu prețul unor con
testări sociale, acele regle
mentari istorice prea favora
bile angajaților, care împie
dică restructurarea producției 
și flexibilitatea pieței muncii. 
Probabil că începutul modi
ficărilor europene vor începe 
în România.

Politica
Deva (I.J.) - „Munca 

suplimentară plătită 
este cea care a dus la 
scăderea ratei șomajului 
în țările Europei. 
Nemții au scăzut numă
rul de ore lucrate de la 
35 la 32, ceea ce a dus 
la o creștere econo- 

< țuică”, precizează Ovi- 
1 diu Morcan, BNS Hune- 
1 doara.

Propunere

Zoltan Lakatos 
(Foto: Traian Mânu)

Bulversare

1?

■ii 
ti 
ii 
1!

■ j Deva (I.J.) - Discuțiile
ffintre partenerii sociali 
bot ' modifica Codul

21
11
.23

23

Muncii doar după ce se 
Via ajunge la un numitor 
Șomun, declară Octa
vian Băgescu, director
DMSSF Hunedoara. „Nu 
consider modificarea
Codului un experiment,
țșl trebuie să reprezinte 
formalitatea in ceea ce 
{tivește piața muncii și 
legislația. în momentul
de față modificarea 
podului Muncii a fost
(probată prin asumarea 
îsponsabilității Guver- 
iului și nu a Parlamen-

Deva (IJ.) - în opinia 
sindicalistului Zoltan i 
Lakatos, președinte 
al Ligii Sindicatelor 
Miniere Valea Jiului, 
modificarea Codului 
Muncii nu are rele- i 
vanță în momentul 
actual. Sigur este că 
acesta se va adopta 
cu la fel de multe i 
carențe precum este 
cel actual. „Propune
rile aduc ceva nou ; 
doar patronatelor și 
nu oamenib nundt i
Lor li se iai drepturile i
dobândite de-a lun
gul a 15 ani de miș- i 
care sindicală, Cred 
că bulversarea ro
mânilor m plus, a- 
eum când ne va da 
oricum peste cap in- i 
trarea in E este in
corectă. Ne surprinde 
că s-a plecat în forță 
cu modificarea Codu- j
lui care, în opinia ;
noastră va agrava si
tuația existentă îhtre i
angajat și angajator." j

■ Legislația actuală nu 
e însoțită și de acte 
normative care să 
o facă operativă.
Iha Jurcone____________________
lm.lurcoiiealnfomimedla.ro

Deva - Noul Parlament este 
singura instituție care va 
putea rezolva legislația actu
ală care nu pare a fi com
pletă, afirmă Mugur loan Coț, 
șef serviciu AJOFM Hune
doara.

Potrivit sursei citate, par
lamentele care s-au perindat 
în ultimii 15 ani au pus la

punct o nouă legislație, însă 
aceasta se dovedește a fi 
incompletă.

Toți mai au de învățat
„Legislativul n-a învățat 

cum trebuie să facă acte nor
mative, nici chiar acum când 
se știe că vom intra în UE. 
Un act normativ trebuie să 
aibă un articol distinct care 
să specifice și cine con
trolează aplicarea legii. Spre 
exemplu, Legea 76/2002 spe
cifică faptul că orice angaja
tor trebuie să declare în ter
men de cinei zile locurile de 
muncă vacante. în caz con
trar, plătește o amendă între

5 și 15 milioane de lei. Dar 
câte amenzi s-au acordat pen
tru aceasta? în lege nu este 
specificat cine trebuie să 
aplice amenda. în momentul 
de față nu se respe<& nici 
măcar actele normative 
emise”, spune Coț' Șomajul în 
județul nostru este de 10,8%, 
insă procentul real este mult 
mai mare. „Șomerul care a 
ieșit din plată nu mai apare 
în nici o evidență. Pro
gramele pe calculator iiu ne 
permit aceasta. Din acest 
motiv mulți străini au 
renunțat să investească în 
județul Hunedoara”^ y-mai 
adaugă Mugurel Coț. ' '

Nemulțumire
Deva (I.J.) - Schimba

rea legislației, birocrația, 
corupția și taxele și 
impozitele covârșitoare 
sunt cele mai importante 
acuze pe care le aduc pa
tronatele executivului. 
Octavian Băgescu, direc
tor DMSSF Hunedoara 
susține că, în contrapon
dere, și omul muncii are 
de pierdut din cauza le
gislației, așa că modifi
carea Codului se impune. 
„Statul pierde cel mai 
mult, fiindcă este primul 
investitor în școlarizarea 
ambelor „tabere”.

I

Modificările Codului Muncii
■ Guvernul propune 
patronatelor modifica
rea Codului Muncii, sa
lariatul devenind sclav.

Deva (I.J.) - „Cred că este 
foarte important să specific 
câteva din modificările pe 
care le propun „ei”: salaria
tul va munci 60 de ore pe 
săptămână, va face ore supli
mentare, fie că îi convine, fie 
nu. Mai mult, sporul pentru 
muncă suplimentară se va 
micșora de la 75%, cât este 
acum la minimum 50%. 
Normele angajaților vor fi 
stabilite de patroni, iar la doi 
ani fiecare angajat va merge

cu căciula în mână la patron 
să-i prelungească contractul 
de muncă. în momentul de 
față legislația prevede că 
salariile se plătesc primele 
înaintea altor plăți ale 
agenților economici. Codul 
nou va prevedea ca salariile 
să se plătească atunci când 
are bani angajatorul. Plus 
concedierile! Se poate pune pe 
liber un om fără explicații. 
Nu cred că este normal asta. 
Și încă ceva, la concedierile 
colective, patronul nu va mai 
da plăți compensatorii. Este 
mai simplu să nu se pre
lungească contractul de 
muncă”, precizează EÎisabeta 
Vulcu, BNS Hunedoara.

lm.lurcoiiealnfomimedla.ro


■ Molomfălean și Mă
gurean au fost cei mai 
buni tricolori în dubla 
cu Olanda.
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Internaționalii CIPstrăluc

• Schinaare de nume. Echipa de handbal 
feminin Silcotub se va numi, începând din 
sezonul 2005/2006, HC Zalău. „Am discutat 
cu sponsorii ce varsă investească în echipă, 
așa că, din sezonul viitor, Silcotub se «tanu-

Zalău", a explicat antrenorul, Ghr - 
golăniei, care este |i selegiongr al repHB 
zefHativei de handbal feminin. (C.M.)

■
• Maldini fidel Milan ului. Fundașul Paolo 
Maldini și-a prelungit până în 30 iunie 20^7 
contractul cu AC Milan, informează site-jL 
oficial al clubului. Inițial, acordul fotbafcdh 
lui, urma să expire în 2006. Un alt juc?fa) ț 
cafe și-a prelungit contractul cu AC Mi
este mijlocașul Massimo Ambrosini,' al cărui- 
acord va expira în 2008. (C.M.)

grr .  - ~

Deva - Două goluri și două 
pase decisive a reușit Gabriel 
Molomfălean, în cele două 
meciuri amicale contra națio
nalei de futsal a Olandei, în 
vreme ce Tiberiu Măgurean, 
coechipierul său de la FC CIP 
Deva, a înscris o dată și a dat 

• o singură pasă de gol. în pri
mul meci, România a pierdut, 
cu 3-6, olandezii, clasați pe 
locul 6 la ultima ediție a C.E. 
valorificându-și experiența 
superioară. Pentru tricolori 
au marcat Szocs '7, Matei '30 
și Molomfălean '39.
Revanșa devenilor

Jiul nu vrea arbitri străini
Petroșani (C.M.) - Războiul declarațiilor 

dintre Jiul și Gaz Metan a continuat în 
această săptămână pe tema arbitrilor. Pro
punerea lui Ovidiu Sabău, antrenorul me- 
dieșenilor, ca meciurile cu miză din Divizia 
B să fie conduse de cavaleri ai Șuierului 
din străinătate a fost criticată de oficialii 
Jiului. Reprezentanții minerilor au spus că 
arbitrii români sunt la fel de valoroși ca și 
cei străini. „Nu avem nevoie de arbitri stră

ini. Ai noștri sunt la fel de buni. Nu sunt 
i ue acord cu afirmațiile antrenorului Sabău, 

dar dacă ei cred că joacă mai bine cu arbi- 
J tri străini noi nu avem nimic împotrivă, 

atât timp cât federația este de acord”, pre
ciza Hie Bălănescu, președintele executiv al 
petroșănenUor.

Oficialul Jiului spune că în cazul, îp care 
adversarii minerilor vor solicita 
unor arbitri de peste hotare, ace.c 
vor trebui să suporte toate cheltu

■ - ■ '

Ț
Partida a doua, disputată 

ieri, a fost radical diferită. 
Mai curajoși și mai ambițioși, 
elevii antrenorului Zoltan 
Jakab au obținut o victorie 
clară: 5-2. Partida a debutat 
cu o bară a lui Molomfălean 
(min. 1), după care Csoma (2)

Bătaie pe bilete
București (C.M.) - FRF a pus în vânzare 

la casele de bilete doar 7.550 de tichet» de 
intrare la partida din preliminariii. CM 
2006 pe care echipa națională a României n 
va disputa, sâmbătă, pe stadionul Giulești, 
în compania selecționatei Olandei. „în total, 

,A®-au pus în vânzare 15.300 de bilete, după 
Jșjare s-a scăzut acel 10% reprezentând coe

ficientul de securitate și 10% pentru sec
torul rezervat suporterilor olandezi”, a 
declarat purtătorul de cuvânt al FRF, Paul 
Zaharia.

Startul returului Diviziei D 
afectat de inundații

Deva (C.M.) - Starea terenurilor afectate 
de inundațiile din ultimele zile s-a aflat, ieri, 
in atenția reprezentanților Asociației Jude
țene de Fotbal, Hunedoara care au realizat 
programarea meciurilor primei etape a retu
rului Diviziei D și Campionatului Județean. 
„Sunt probleme cu terenurile din Vața, Zam 
și Orăștie. Meciul de la Vața e posibil să 
se dispute la Brad, pentru că Aurul joacă 
în deplasare. Aproape sigur partida de la 
Zam va fi amânată. Cât despre meciul de 
la Orăștie și acesta e posibil să se amâne 

. pentru că Dacia nu și-a finalizat lucrările 
. la stadion”, preciza Doru Toma, secretarul 
AJ Fotbal Hunedoara.

București (C.M.) - Față de 
meciurile anterioare când ac- 

ile erau adevărate

■ Nici unul dintre cei 
22 de jucători români 
nu se confruntă, cu 
orobleme medicale.

Bogdan Lobonț.*Cristian Clilvu.

Portari: Bogdan Lobonț (AjaxAmsterdam), Mariu: opa p11 Timișoara) w 
Fundați: Cosmin Contra (Pd| Timișoara), George Ogâraru, Mirai Rădoi, 
Sorin Ghionea, Petre Marin (toți patru Steaua București), Cristian Clwvu (AS 
Roma), Adrian leneși (SpartâkEfcscBVai, Rfcvan M (ȘahtioLOonetW 
Mijlocași: FI. Petre (Dinamo București), Tiberiu GtSfaanț Knamo Kiev), Con
stantin Gîlcă (AlmeriaV dorinei Mgnteânu (Steaua), Daniel !■* aș) 
Mihăiță Pieșan-(Universitatea Craiova), țjHcoiae Mitei Ajax Amsterdam). 
Atacartți: Adrian Hie (RE Zurich), AMtei Cfeteâj tar® Dprițâ (ambii Steaua), 

Gigei Bucur (Sportul Studențesc). Viorel Mofd^varijlPofi Timișoara).

Obiectiv obligatoriu: victoria tricolorilor
■ Selecționerul Victor 
Pițurcă crede că Româ
nia are o singură vari
antă pentru calificare.
ClPRIAN MARINUț

ciprian.marlnBttintofmniedli.ra

* •>

K

București - „Victoria este 
singura variantă a echipei na
ționale a României în meciul 
cu Olanda, programat, sâm
bătă, în preliminariile CM

.. 2006”, a declarat selecționerul 
'..Victor Pițurcă în cadrul unei 

^conferințe de presă susținute
; la Casa Fotbalului.

Meci decisiv
„Meciul cu Olanda este de

cisiv pentru noi. Știu și ei a- 
cest lucru. Pe ei îi avantajea
ză și un meci egal, dar noi a- 
vem o singură variantă, victo
ria. Sper să și realizăm acest 
lucru. în acest meci, echipa 
trebuie să se bazeze pe forța

a deschis scorul în urma unei 
pase perfecte a lui Molomfă
lean. După doar un minut a 
W..... . .............................. .........

E un rezultat mare pentru 
națională. Regret însă 

re-aceidentarealui Stăncuța 
căruia i-am spus să nu 

se prezinte la lot 
Paul Grecu, vicepreședinte FC CIP 

.............................. țț 

fost 2-0, Mâgureanu finalizând 
elegant după o pasă inspirată 
a aceluiași Molomiălean.
Un rezultat mare

în minutul 20, olandezii au 
redus scorul prin Brands. Re
priza secundă a fost la discre
ția tricolorilor care au înscris 
de trei ori consecutiv. Prime
le două goluri au fost semnate 
de Tomescu și Csoma, iar ul
timul a fost opera devenilor, 
Mâgureanu pasând ideal pen
tru Molomfălean care a finali
zat cu un șut plasat. Pe final, 
celui de al treilea internațio
nal CIP, Stăncuța, i-a recidi
vat o accidentare mai veche.

Paul Grecu, vicepreședin
tele FC CIP, cu un ochi râdea, 
cu celălat plângea. „E un re
zultat mare pentru națională

Tricolorii "plesnesc' 
de sănătate

tru selecțiorie- 
rdănescu, acum pe pregătirea fizică, iar cea 

de-a doua, pe pregătirea teh- 
nico-tactică, accentul fiind 
pus pe exersarea fazelor de 
atac. A doua ședință de pre
gătire de marți era progra
mată la ora 17.00. Azi, sunt 
programate, două antrenamen
te. Meciul cu Olanda se va dis
puta pe 26 martie, pe stadionul 
Giulești, iar partida cu Mace
donia va avea loc pe 30 mar-, 
tie la Skopje.

iul'dintre jucătorii con- 
vocați de Pițurcă nu are pro
bleme de sănătate.

Cei 22 de jucători convocați 
de -«1cționerul Victor Pițur- 
clOentru partidele cu echi- 
pme Olandei și Macedoniei, 
din preliminariile Cupei Mon
diale din 2006, au fost supuși, 
ieri dimineață, în cantona
mentul de la Săftica, unui 
control medical amănunțit, ce 

gentă, entuziasm și încredere 
pentru a scoate un rezultat 
bun. în același timp trebuie 
ca la ora jocului toti jucătorii 
să fie psihic și fizic la cel mai 
înalt nivel. Jucătorii olandezi 
sunt foarte disciplinați tactic,

Tiberiu Mâgureanu.Gabriel Molomfălean.

și mă bucur că jucătorii noș
tri au jucat bine și au contri
buit mult la victorie. Pe de al
tă parte, regret re-accidenta- 
rea lui Stăncuța cu atât mai 

nu a relevat vreo problemă dș 
sănătate, anunță Federali 
Română ue Fotbal.
Antrenamente tactice

După controlul medical, fot
baliștii tricolori au efectuat 
un antrenament de o oră și 
jumătate, ce a cuprins două 
părți. Prima parte a fost axată 

absolut toți jucătorii participă 
la faza de apărare și din acest 
punct de vedere sunt foarte 
tari”, a explicat Pițurcă.
Mulțumit de lot

Selecționerul primei repre
zentative a afirmat că a defi
nitivat lotul imediat după în
cheierea partidei Villarreal - 
Steaua din manșa a doua a 
optimilor de finală ale Cupei 
UEFA.

„Parțial sunt mulțumit de 
felul cum arată lotul. Bineîn
țeles că mai sunt jucători va
loroși care puteau fi în actua
lul lot, dar din diferite motive 
nu au putut veni la această 
acțiune. Este vorba de Marius 
Niculae care nu are destule 
jocuri în picioare, de Stoican 
și Ganea care sunt acciden
tați, de Mutu - suspendat și de 
alții. Sper ca până la ora jocu
lui să găsesc formula ideală 
pentru a realiza un joc bun în 
fața olandezilor” a declarat 
VîrHm- Pitiirnă 

mult cu cât i-am spus să nu 
se prezinte la lot. Va fi o ab
sentă importantă pentru noi 
în primele meciuri din play
off”, comenta Paul Grecu.

Răiboi G *lsea 
-UEFA

Parte (C.M.) - UEFA a 
descnis o procedură dis
ciplinară împotriva clu- 

i bului Chelsea, pentru de
clarațiile false făcute du
pă meciul cu FC Barcelo
na, din prima manșă a 
optimilor L.C. în timpul 
partidei cu FC Barcelo
na, arbitrul Anders Frisk 
i-a acordat al doilea car
tonaș galben lui Didier 
Drogba care a fost elimi
nat. Jose Mourinho, a 
afirmat că l-a văzut pe 
Frank Rijkaard intrând 
la pauză în vestiarul 
arbitrilor. Ulterior, An
ders Frisk și-a anunțat 
retragerea din activitate. 
„Chelsea a permis staff- 
ului său tehnic să creeze 
o atmosferă negativă”, se 
menționează în comuni
catul UEFA.
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• Preocupare. Clubul englez 
de fotbal Manchester United 
a început căutarea unui nou 
portar, difpâ ce nord-irlan- 
dezul Roy Carroll (foto) a 
refuzat ofertele de prelungire 

a contractului, făcute până acum de con
ducătorii grupării de pe Old Trafford.(L.G.)

Blohin, reactivat
Kiev (MF) - Oleg Blohin a 

fost reinstalat ca selecționer 
al reprezentativei de fotbal a 
Ucrainei, deși săptămâna tre
cută demisionase pentru a se 
dedica activității de parla
mentar. Federația Ucraineană 
de Fotbal a acceptat demisia 
lui Blohin miercurea trecută, 
din cauza incompatibilității 
sarcinilor de selecționer cu 
cele de deputat în. parlamen
tul Ucrainei. Ulterior însă, 
președintele forului de la Ki
ev, Grigori Surkis, a precizat 
că nu are nici un sens să cau
te un înlocuitor pentru Blo
hin - care a condus Ucraina 
în fruntea Grupei 2 prelimi
nare a Cupei Mondiale din 
2006 - și așteaptă ca acesta să 
se răzgândească. Revenirea 
lui, Blohin poate fi blocată 
dacă o curte de apel va decide 
că acesta nu poate fi în ace
lași timp deputat și antrenor. 
Ucraina va susține următorul 
său meci pe 30 martie, pe 
teren propriu, cu Danemarca. 
Ucraina are un avans de 6 
puncte în fața Greciei, echipă 
clasată pe locul 2.

Ultimul
■ Naționala de rugby 
sub 19 ani se pregătește 
pentru Mondialele din 
Africa de Sud.

Marius Niculae (stânga) a fost doar 
rezervă în meciul pe care echipa Sporting 
Lisabona l-a câștigat luni, pe teren propriu, 
cu scorul de 2 - 0, Împotriva formației FC 
Porto, în ultimul meci al etapei a XXVI-a a 
campionatului lusitan. î' -• .» ișott>:4w

Liviu Gordea
Ihriu.9ontea9tafonnmedta.ro

1. (1) focar Federer (Elveția)
2. (3) Usvton Hewitt (Australia)

4, ÎS) Andy Roddick (SUA) ~ 

Ș/ffi Ivan Liubldcl (Croația)

2S3 p
208 p
192 p
177 o
136 p
114 p
110 p
102 p
94 p

"27

T~
București - Selecționata de 

juniori sub 19 ani a României 
va disputa astăzi ultimul meci 
de pregătire înainte de ple
carea la Campionatul Mondi
al din Africa de Sud rezervat 
acestei vârste.

„Stejareii” vor juca împo
triva seniorilor de la RC Gri- 
vița, înaintea acestei partide

4 i

7. (7) Joachim Johansson (Suedia)
8. ffilAndre Aqașsi (SUA)"
9. (fl lffiolai Davidenko (Rusia)

j_o • *rttct Gaudio (Argentina) 

$£(69) Andref Pavd ~

105. (92) Victor Hănescu 11 p

Gheorghe Tadici nu a convocat jucătoarele din străinătate.

Se destramă mitul Schumacher?
Gheorghe Hagi

V , 4 •••

Hagi se simte invidiat
Istanbul (MF) - Antrenorul formației Ga

latasaray, Gheor^ie Hagi, a declarat intr-un 
interviu apărut în suplimentul Taktik al 

cotidianului Milliyet, că toa
tă lumea ii invidiază echi
pa. „Am arătat că am ajuns 
la o formă foarte bună și că 
avem caracter. Sunt fericit 
mai ales pentru faptul că 
suntem pregătiți din punct 
de vedere psihic și fizic. 
Tocmai am intrat pe calea

cea mai bună și avem o stare de spirit bună, 
când a început pauza pentru meciurile 
naționalelor”, a spus Hagi Tehnicianul 
român a adăugat că nu vrea să se gândească 
de acum la meciul cu Fenerbahce, din eta
pa a XXXIII-a campionatului Turciei.

„Nu vreau să stric motivația jucătorilor 
făcând acest lucru. Ne îndreptăm spre un 
final de campionat foarte interesant. Sfâr
șitul este imprevizibil. Cine va juca mai bi
ne va câștiga titlul. Mai sunt 27 de puncte 
în joc. Până la meciul cu Fenerbahce mai 
trebuie să câștigăm 21 de puncte. Am for
mat o echipă bună. în loc să îi invidiem noi 
pe alții, am început să fim invidiați”, a pre
cizat Hagi. întrebat ce părere are de faptul 
că, din punct de vedere statistic, este unul 
dintre cei mai buni antrenori ai echipei 
Galatasaray, Gheorghe Hagi a spus: „Eu am 
crezut că voi reuși acest lucru încă din pri
ma zi când am venit aici. Pentru mine a fost 
un avantaj faptul că eram familiarizat deja 
cu această casă, cu Galatasaray”.

■ Campionul german 
este sfătuit de publicația 
Bild să se retragă din 
Formula 1.

Berlin (MF) - Cotidianul 
german Bild a publicat ieri 
un articol în care sugerează 
că pilotul echipei Ferrari, Mi
chael Schumacher,, ar face 
mai bine să se retragă din ac
tivitate decât să se facă de râs 
în Formula 1. „De ce mai con
tinuă Schumacher? Nu era 
mai bine să se retragă după 
ce a câștigat al șaptelea titlu 
mondial, în sezonul trecut? 
Are mai mulți bani decât va 
Dlltea cheMlft VmndniS in owv.

MW

urmând a fi anunțat și lotul 
de 26 de jucători care vor 
reprezenta România la marea 
competiție. Potrivit rugby.ro, 
reprezentativa noastră va in
tra pe teren chiar cu XV-le de 
bază pouteu Cupa Mondială, 
intehțwtehnicienilor Achim 
Alexandru și Marin Alexan
dru fiind să testeze exact po
tențialul echipei.

La turneul di
Sud, 
versare^M||R5 
mafiile Japoniei;
de și Scoției. Meciul de debut 
la Cupa Mondială pentru noi 
va fi pe 1 aprilie, împotriva 
selecționatei nipone, urmat de

Africa de 
ad-

SjțrS^for movarșarth e 
Zp dan-

re estimată la 780 milioane de 
euro), are o reședință superbă 
în Elveția, este fericit cu soția 
sa Corinna și cu cei doi copii, 
Gina-Maria (8 ani) și Mick (6 
ani). De ce rămâne să se facă 
de râs?”, se întreabă cotidi
anul german.

Bild subliniază că Schumi 
are cel mai slab start de sezon 
în cei 14 ani de Fl. „Michael 
Schumacher, gigantul For
mulei 1, de șapte ori campion 
mondial, a ajuns să concureze 
într-o cochilie roșie, pentru 
Faoiica de Melci Ferrari (n.r. 
în germană «Scnneckeria», 
joc de cuvinte cu aluzie la 
denumirea în italiană a team-

S1----- V O-B.-------*

cel cu Noua Zeelandă,Vpe 5 
aprilie, și Scoția, patru zile 
mai târziu. în funcție de .re
zultatele înregistrate în aceas
tă primă fază, echi a.rf< astră 
va juca apoi pentn/lțicurile 
1-4, 5-8 sau 9-12. va face circa 24 de ore pews
O zi pe drum $ Jaseul Bucur^ti-

Paris - Johannesburg - D®»
Obiectivul României la Cu- ban. bt orașul sud-africsaf,rO- 

pa Mondială este ''rămânerea mânii itor fi cazați la KftBHll 1 
în prima grupă lubrică’,Holliday Inn Garden "Court 
“ —împreufl^ ții

Uruguayului tn paralel cu în
trecerea din prima grupă val
orică are loc în Africa de Sud 
și turneul pentru cea de a 
doua divizie.

ce anul trecut fNttWKstfc 
competiției suit selecționata 
All Blacks, ''amploana en- 
titre, Franța, finalista ediției 
de anul trecut, și Argentina, 
recent câștigătoare a campi- 

Tadid nu votează președintele 
■ Selecționata de hand
bal feminin a României 
va dispuți câteva me
ciuri amicale în Ungaria.

.■ j;'

Oradea (MF) - Antrenorul 
naționalei feminine a Româ
niei, Gheorghe Tadici, nu va 
putea vota președintele, la 
alegerile programate astăzi la 
federația de handbal, deoare
ce se află la Oradea, în canto
namentul primei representa
tive. „Marți seara s-a reunit 
naționala, la Oradea, și în a- 
ceste condiții este imposibil 
să fiu în două locuri în ace
lași timp. De lâ lot a absen
tat antrenorul Dumitru Muși, 
care va fi prezent la Aduna
rea Generală și Va vota, dar 
în numele său”, a spus Ta
dici. Programul lotului inclu-
de un singur antrenament în explicat tehnicianul.

la fel de departe de victorie 
ca Maranello de Malaysia”, 
scrie Bild. Cotidianul german 
acuză team-ul italian că va 
dărâma „mitul Schumacher”.

' „Acestă Fabrică de Melci, 
care se îndeletnicește acum 
cu mașini uzate. l-a transfor
mat pe Schumi din legendă în 
codaș al Formulei l”,;mențio- 
nează publicația osmană. 
Managerul pilotului jjerman, 
Willi Weber, resping^,posibi
litatea retragerii lui'Michael 
Schumacher. „O retragere în 
acest moment esite.' inimagina
bilă. Un Schumacher nu se 
poate retrage ca un învins. El 
va reveni în frunte, cu Fer- 

onatului sud-american. Ple
carea „stejăreilor” U19 în Afri
ca de Sud este programă^ 
duminică. Pentru a ajunge la 
Durban, locul unde se vor disj ' 
pută partidele, delegația hoas-.

dimineața zilei de miercuri, 
după care urmează plecare/' 
spre Ungaria. (
Fără straniere

„Vom disputa două meciuri 
amicale, cu Dunaferr, joi sea
ra și vineri dimineața, după 
care vineri seara vom întâl
ni Hypo Viena, iar sâmbătă 
seara aceeași echipă”, a afir
mat tehnicianul naționalei. 
La acțiunea echipei reprezen
tative din intervalul 22 - 27 
martie au fost convocate doar 
jucătoare din campionatul in
tern. Antrenorul Tadici a do
rit să o convoace și pe extre
ma Cristina Vărzaru, de la 
Rapid București, dar după o 
discuție cu jucătoarea a decis 
să renunțe- „Mi-a^spus că este 
foarte obosită și am hotărât 
s-o înlocuiesc cu Văduva”, a

Ihriu.9ontea9tafonnmedta.ro
rugby.ro
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SC MCM SANITFARMVET SRL DEVA 
IMc MftrilxiHor al VIMOMIN2000 SALONTA 

prin depozitul ANIMIX
situat pe Cate* Zarandntai, nr.79. Deva

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

I Produsele ANIMX au implementate sistemele de calitate ISO 
19002 - 2000, IS014001 - IMC șl sistemul de siguranță alimentari 

HACCP, conform normelor date de Uniunea Europeană. 
Calitate excepționali. ta prețuri avantajoase!

Relații la tel. 0254 - 211371,0723 - 027031.

ANUNȚ
t

Institutul Național de Cercetare Științific* în 
Domeniul Muncii fl Protecției Sociale București 
scoate la concurs, în data de 04.04.2005, ora
10,00, un numâr total de *4 posturi, din care:

- 25 posturi pentru CJ.P. Deva,
- 9 posturi pentru Casa Local* de Pensii Petroșani, 
personal contractual, necesar efoctu*rll operațiunilor do eva
luare a pensiilor, in vederea recakuUril lor, potrivit prevederilor 
HG 1550/2004.
Condiții d* ocupare a posturilor:
• studii medii sau superioare; • exporienț* in activitatea de 
resurse umane; • exporienț* în operare pe calculator.
Concursul const* In susținerea a trei probe:
• prob* practic* pe calculator • eliminatorie; • test scris (test 
griiâ); • Interviu.
Angajarea se face pe perioad* determinat*, pân* la sfârșitul 
anului în curs.
Informații suplimentare privind bibliografia fl actele necesare 
înscrierii la concurs se pot obține de la sediul Casei Județene 
de Pensii Hunedoara ■ Deva, B-dul DeCebal, bl.A1, sc.B, sau la 
telefoanele 0254/219.094, 0254/211.031, Compartimentul 
resurse umane.
Termenul de depunere a dosarelor de concurs este 01.04.2005, 
ora 14,30.

«ținere gratuit* pini ml 

sflrfitul anului pentru J 

- wmne >1 domni» ir 

Sta. la pista unui wans 

■L . in luna martie

FII EXPERT ÎN TRANSPORT!

A u t o r o m iu;

RTUL E fi

«VIUL

RUSSIA
HTCNU

Tei. 0254/218490,0723514843,0788/340581 
e-mail: mHimotransQzappmobib.ro

■a»
ȚĂRILE în care 
transportăm:
• GERMANIA
• BELGIA
• OLANDA
• FRANȚA |
• ITALIA 

în plus, putem fi 
contactați de toate 
societățile comerciale 
care vor să transportă 
marfă dinffn
portul Constaftțo

Cititorii Cuvântul liber:
Oameni bine informați!

Ziarul familiei tale!
. -4- - * - -   - - -i~~ ■ * • • - •

informații M rexervărl în Deva ți Orăștie la tel.: 
0254/241411. 0723 380509. 0745 216035.

mHimotransQzappmobib.ro
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Vând ap. 2 camere (03?
• amenaM centrală termică, zona împăratul 
Tralan. Preț 1 miliard lei, negociabil. Tel. 
0741/154401.
• ipiftiiMfit 2 camere, decomandate, zona 
centrală, coritorizat, etaj 7/9. Preț900 mil. lei. tel. 
229248,0722/772477
• decomandate, bd. Decebal, vedete la bule
vard, vizavi de Cofetăria Alex. Pteț 12 miliarde 
lef.Tel.074Q/U29399.

• decomandat, ocupeN imediat, Deva, 2 
balcoane, vedere la bulevard, întreținut, 
contorlzat ST-60 mp. Nu sunt agent 
imobiliar. Preț 30.090 euro, negociabil. Tel. 
233629,0723/TO9152,0720/501915.

• decomanMit 2 balcoane, etai 2. Bd. 22 
Decembrie, bloc cu 4 etaje: apartamentul este 
liber. Preț 30.000 euro, negociabil. TeL 
0721/985256
• decomandate, lagMDeva, ultracentral, etaj 
intermediar, apometre, Izolare exterioară 
lavabil, neîmbunâtâltt. Preț 980 mil lei nego
ciabil. TeL 215634 0m7S597.
• decomandate, ușă metalică contorlzărl, 
balcon, AL Straiului, bl. 66, etaj 5, sc. A, ap. 32. 
Preț 500 mii. lei negociabil. Tel. 0744/568995.
• decomandat^ aona Udo, etaj 7/8, parchet 
gresie, faianță, apometre, 3 balcoane. Preț 31.000 
euro. TeL 227610,0741/154394.
• Dom, zonă ultracentrali etaj intermediar, 
parchet 2 balcoane, ST-52 mp, complet conto- 
rizat Preț 960 mii. lei. Tel. 072^710903.
• te Mțilh, Str. Avram lancu, bl. 6, sc. B, etaj 3, 

ap. 33. Preț 50 roll lei. Tel. 0726/743877.
• In Simeria, zonă centrate,
lângă 'ață, r, bucătăria ț
cu gresie șl dl mid
imediat TeL
• lauMenuiMutete. pachet favateț cotari- 
zări, ușă schimbate. Preț 580 mH. lei. Tel. 
0723/507189.
• «gant vodaro la Bd. Decebal neamenajat 
Preț U miliarde lei. Tel. 0746/029398.
• zonă centrali nu necesită reparații Preț 
25.000 euro. Tel. 0720/414716.

Vând ap. 3 camere (05?

• decemendeta contortdri, 2 balcoane, ST-98
mp, etaj 1, zonă centrală Nu sunt agent 
imobiliar. Preț 136 miliarde leL Tel, 228615.
• deceanmtate, stai 3, centrală termici 
balcoane închise în termopan, întreținut Preț 
39.000 euro. Tel. 0723/507169.

te,ki rtaj 2, termopane, 
centrate termici ușă metalici parciet, bale?' 
închis. Preț 950 mii. lei, negociabil. Tel. 261283.
• rend contată renovat ușă din stejar, parchet 
gresie, taianți balcon închis, apometre, bloc din 
cătemtoi Preț fix 33.000 euraTel. 0721/055313

Vând ap. 4 camere (07)

• cental Creând, etaj 2, amenajat, boxă Preț 
1,65 miliarde lei. W. 0722/664081.

• Mm, zona pieței, etaj intermediar, parchet 2 
băl, centrală termică ST-90 mp. Preț LSmlIiarde 
lei. Tel. 0726/710903.

Vând case, vile (13)

• casă eu 5 camere, 2 băi, grădină, garai, 
Instalații noi. Tel. 215487.
• casă te Deva sau schimb cu apartament 2-3 
camere, etaj 1, zonă centrali Tel. 0254/215795.
• casă ta Vaidel, nr. 5. Preț negociabil. Tel. 
245903.
• casă, recent refăcută, centrală termici 
instalații noi, pretabilă șl pentru societate sau 
birouri. Tel. 215487.
• vând casă cu 3 camere, coridor, cămară, 
anexe gospodărești, curte ■ 10 ari șl grădină - 30 
ari, in orașul Geoaglu, Str. Teilor, nr. 37. Tel. 
0723/024116,226839 (după ora 18).
• vând casă in Cărpiniș - Simeria. Tel 212107, 
710175.
• vând casi 4 camere, 2 băi, recent renovați 
teren 600 mp, ultracentral Deva str. Eminescu, 
nr. 81, preț negociabil.
• vând vii ultracentral, Deva 2 nivela 5 

camere, 2 băi, bucătăria 2 terasa garaj dublu, 
mansardă, centrală termici termopana Preț 
130.000 euro. Tel. 0722564004.

• cază ai grădină. Deva sau Simeria, plata 
imediat Tel. 215212.

• te bombând, parter. Nu sunt agent Imobiliar. 
Preț negociabil. TeL 0721/235458,231307.
• inenl «teii, Deva, zonă ultracentrală, ST-37 
mp, balcon închis, termopane, complet conto- 
rizată. parchet instalații sanitare noi, lavabil, 
parchet mobilată. TeL 0726/710903.

• confort L namhet buc‘Hrie, bale, balcon 
închis, apometra repartitoare, ocupabilâ Ime
diat zona Ulpii Tei 0743/985871.

Decese (75)

la toate facilitățile, ST-510 
mp, FS-12 m. Preț 6 euro/mp, negociabil. Tel. 
0744/568995, Leșnlcnr. 122.
• tatanritan. Dau, ST-700 mp, panoramă 
superbă, utilități ta zonă FS-13m, str. N.Tonltza. 
Preț 400 mii. leL TeL 0720/348069,218399.
• tatadtan, la DN7, la Ieșirea din Deva spre 
Sântuhalm, 2.600 mp. Preț 10 euro/mp, nego
ciabil Nu suntem agenție Imoblllate. Tel 231245.
• tataAte ST-6500 mp, Deva spre Simeria TeL 
0743/011772.
• vând 10 parcele teren a 500 mp, zona 
Căprioara. Relații tel. 211124.
• vând 4600 mp teren Intravilan ta 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
• tend tenn taka«6a&a ari, ca psad InMtari, 
te Ucrtneș. PrețMmkHM. 2B04
• vând teren Intavllan, pentru c*nștrucțfe casă 
ta Șolmuș, la asfalt, ST-1200 mp, FS-12 m, facili
tăți gaz, curent lâ poarte. 220269,0746/029058.

• vând teren pentru construcție casă zona 
Zăvoi, ST-2000 mp, FS-Xm, toate utilitățile; Preț 
25 euro/mp, negociabil. Tel. 231507,0742/346163.

Cumpăr terenuri (22)

Cumpăr spatii comerciale 
(26)

• cumpăr ««• tachlriez spate comerciale di 
până laim mp, ta Hunedoara, Deva, Simeria. Tel 
214570,0722/^3164.

Imobile chirii (29)

• cnut ponta închiriere garsonieră sau aparta- 
meni petermen lung. Ofer șl cer seriozitate. TeL

• cant 1 ita comercial de închiriat ST-2040 
mp, situat in zonă cu vad comercial, ta Brad, 
Hațeg, Orăștie. Tel. 0722/258444.
• dorenc să Închiriez apartament cu 2 camere 
sau garsonieră, mobilate, pe termen lung. Ofer 
max. 60 euro, TeL 0742/270036.
• persoenâ ferică închiriez parterul undi Imobil 
(160 mp), se pretează ca spațiu comercial șl 
parcare ta față (200 mp), acces TIR. Tel, 
0723/507169.
• SC oferi spre închiriere spațhj comercial ta 
Hunedoara, sT-70 mp, dotat cu toate utmHie. 
Adresa: bd. Dttla, bl. 20A parter. Tel. 
0724/123868.

Imobile schimb (30)
• apartament cu 2 camere, bd. I. Meniu, cu 
apartament 3-4 camere. Tel. 0720/449446, exclus 
Intermediarii.

Auto romaniști (3S)
• vând ARO10, motor diesel Golf. TeL 215079, 
0726/877892.
• vând Are 244 cu remorcă ta stare foarte buni 
Preț negodablL Tel.0721/129923 sau Oteștfe, Str. 
Digului, nr. 106 fam. Bacrău loan.
• vând Deda 1300, a.f, 1962, sau schimb cu 
animale (vad, viței, ol). Preț 2125 mii. lei. TeL 
0744/631179,
• vând fenda 1310, a.f. 1984 574)00 km da la 
starea nouă stare foarte bună acte lăzi, vopsea 
originală Preț 1.000 euro. Tel. 0722/453165.
• vând Dada 1310, a.f. 1984, benzină stare 
foarte bună (garaj), unic proprietar, radlo- 
casetofon. Preț 35 mii. lei. Tel 220269, 
0746/029058.
• vând Iteda 1310, af. 1991, toate actele la zl, ta 
stare foarte bună de funcționare, închidere 
centralizată alarmă radlocasetofita. Preț 50 mii. 
lei, negociabil Tel 229627,0723/687212.

• vând M sierra combi, M GPL, a.f. 1984, stare 
foarte bună. Preț 2.100 euro, negociabil. Tel. 
0723/455092.
• vând orice model de Peugeot modele dotate 
cu euro 3 și 4 acord 6 luni garanție șl 1000 euro 
reducere. Tel. 0742/214971.
• vând Trabant Combi, stare de funcționare; 
axă remorcă, parbriz față-spateSlOO, reductor 
oxigen, Tel. 0740/454338.

Microbuze. Dube (38)

• vând duHtăiveco50C13 Turbo Daily, a.f.2000, 
oglinzi electice încălzite, dlc de remorci radio 
casetofon, alarmă, încălzire centralIzatăPret 
600 mil. Tel. 0722/314123.

• Mașină rotativă pentru tipărit ziare 
(2 culori) - rotagazetă
• Turn de împachetare
• Mașină de tipar plană (tip Aurelia)
• Ghilotină

Informații la redacția Cuvântul liber, Str. 22 
Decembrie, nr. 37A, parter sau la telefoanele: 
0254/211.275, 0722/402.044.

Persoană de contact Cornel Poenar.

CUVÂNT

Familia Koizta Terezia cu durere în «uflet anunți 
11 dispariția prematură a celui care a fost un iubitor 

soț, tatii, bunic și socru
KOSZTA ARPAD (ARPI)

Corpul neînsuflețit se află depus în capela Cimitirului 
Reformat din Deva. înmormântarea va avea loc în ziua de 
23 martie 20QS, ora 15. Dumnezeu sA-1 odihnească,

FunlUa tnAteteta

• vând microbuz marca Robur, 21 locuri, a.f. 
1990, motor diesel, încălzire tip Slrocol. Ideal 
transport muncitori sau navetă sate, bonus 
piese de schimb. Preț Informativ: 140 mil. Tel 
0745/595228.

Camioane, remorci (39)

• vând autocamion Flat 8 tone, cu macara 5
țOTlCi Vf SL WlnCQpIC Iwjsuioili Ireil;
preț negoclabH. TeL 229248,0722/77X477.
• vând Bectranaten complet sarcină ridicare 
2jt Preț 40.000000 lei negociabil Tel: 
0740/374679 sau 0744/936650 (I)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând chodar ec. manual Bosch, mașină
...------ ----------- TLjijautomată mașini __ r____________ _ _____

germani mașină de cusut SInqer tn funcțlune, 

Prețuri accesibile 0 rasocSbiie. TeLMOSfă'

• vând doritoare de oui 60 bucăți. Preț 500000 
lei.Tel.213336.
• vând Wlta semănătoare porumb, model pe 4 
rânduri. Tel. 282664.
• vând Tractor445,oitracțlune pe față ta stare 
perfectă TeL 0723/355704
• vând Tractor chinezesc 18 CP, stare de 
funcționare. Valea DMJII. nr. 69. TeL 0744/512484.
• rindtacterU650,af. 1984, cu remorcă 5 tone, 
basculabllâ lateral (a clnrea roate) ■ a.f, 1966. 
Preț Informativ: 160 mil, negociabil, Tel. 
0745/595228.

lutelle aragaz, birou din temnlMiutt maron.

Mobiliet ^i interioare (47)
• maMor te comand* din pal șl ten», masiv. 
Binale: clasice șl termopan, debitare bușteni, 
0724/542188.
• Ofertei Vrei un dormitor durabil, elegant șl 
Ieftin? Atund suite latel.213483.

♦ diSbl 

usă). masă de suftaoerle extensibilă+6 scaune 
tapljate, vnd albastru, comblrtefri- 

uc&âk 6 scaM& fahoM%.n2iafeî 

074%tt»n. DW3/211074,0724/543046.
• vi din furnir de nuc, 3 uși 2 sertare 
maftduta|țMftrt*nuccuvltlfaâ;mm«tl»n- 
slbltt de sufragerie; vhnkmaredln fontă galerii 
mari perdele, sobă teracotă Tel 212605.
■ vând tacH plafon 3 brațe, completă șl 2 
apuce de perete. Preț 800000 lei TeL 220025.
• vând modă panel extensibilă (0,7x1,0 m), 
pentra sufragerie, din furnir, șl 4 scaune taplțrte, 
de culoare maro tach&Preț 2 mIL lei. Tel. 220025.
• vând maaâ pătrate (0,7x0jm) din panel cu 
furnir de nuc șl 4 taburețl rotunzi, lustrulțl. Tel. 
220025.
• vând machetă ta stare bună întreținută 12 
mp - preț 2 ml! lei; covor persan, 12 mp - preț 
900.000 lei ladă frigorifică flrt sertare ■ preț M 
mă lei. Tel. 224836

n Anunț GRAriin

• chioșcul de ilare de lângă 
Comttm;
• chioșcul do ziare din etapa 
de autobuz Orizont - Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamflreecu - B-dul Decebal.

cwwA

Televizoare (4.X)

• vând totovteor com ecran mare, marcă 
germs"* *et negociabil. Tel. 215286.

• aodatete ocmaretail vinde antone da 
satelit digitale, începând cu 6$ ml Ioane lei, 
650 lei noi, 1 an garanție. Recepționează 
peste S de programe românești șl 600 
străine, fără abonament montarea șl 
deplasarea Incluse ta preț irtfbrTrwțll tei. 
m3M.rn.VWW>m

Cu tristețe In suflet amintim că miercuri, 23.03.2005, se 
Wlmplinesc 6 săptămâni de când moartea fulgerătoare 
I ne-a despărțit de scumpul nostru soț, tată și bunic

NAVRAUL IOSIF
Familia mulțumește celor care ne-au fost alături în 
momentele grele. Nu te vom uita niciodată!

• rtmtam gțd mici dl găină diferite rase, tel 
214770.

• vând on player SEG, telecomandă digital, 
d^tetoțlncluslv DIvX, nou. Preț 3 mil. lei TeL

• vând W cotor, videorecorder, combină 
muzicală fax, startle amplificare șl receiver 
satelltanrtog.TeLTli063.

garanție, cameră foto, dlsolay cotor. Preț 35 mii. 
lei negodablL Tel. 0727/773142.

• vând tateâon siemens 757, melodii polifonice, 
ceas, jocuri, alarmă nou, tagaranțle. Preț 2* nte 
lei, negociabil. Tel. 0727/911365.

• medta eteri in muzica vocală pentru con- 
curml ^Steluțele Cetițfi", Deva. Tel. 0722/629058.

‘ “orice nivel de pregătire,

• cmbmi, mw timkwm ■ secția » 
Drumuri Naționale Deva/Mr. MHtaniai nr. 3A, 
aduce la cunoștința 5CPBO 2001 SRL cu sediu 
In Petroșani, str. Gen, V. Mllea, că în data de 
11.082004 a fost sancționată contravențional 
prin procesul-verbrt nr. 003979, cu suma de 35 
mH. tel, pentru faptul că autovehiculul cu nr. HO- 

tetetil, a circulat pe 
a deține rovlnletă

mlllelpt___ ______
O^FWH, ta proprietatea cod 
drumul național DN66 fără 
valabili
• cțd totoqM de muzică populate? Nu ai taraf 
de acompaniament? Al nevoie de negative? 
Sună-mi șl problema ta se rezolvai Tel. 
072^680»
• ofer 2 abonamente do 7 dolari qi minute 
Induse șl2telefoam la lup, ia numai 50 dolari, 
btouywncte de MO dolari șl cablu USB. Tef. 

h vM odMrt mllttate veche cu o stemă pe 
paMPreț»euro, teL 0723/006657
• vând monede cu M|M*reț îourc/bucata. 
TOLW23/M657.

• hmnpbrt morii local șl Interurban, cu camion 
acqperftde 3,2 tone util, 36 mc; dimensiuni de 
încărcare 600 x 240 x 240. Tel. 229611, 
0740/953297.
• tanaport moNâ cu auto de 1,2 tone șl 14 mc, 
la cerere asigur șl demontare. Tel. 22557B, 
0744/334462.
• Transport zMc colete pentru studențl la 
Timișoara. TeL 0740/420521.

Solicitări locuri de munca 
(73)

• vMHM^^zona Bălcescu, curent

• ofer wratnchlrlere garaj, sub bloc, zonă ultra- 
centrală (Cuza Vodă), toate facilitățile. Preț2mll. 
lel/luni Tel. 0721/965256.

Licitat ii (64)

• oad toc de munci ca șofer, experiență apro- .
xlmatlv 6 ani, categoriile B șic. Rog și ofer seri- c 
OdtateTeLSi%/436447. V
• BrtMr aeMMM actualmente angajat Ih 
Arai căsătorie șl relocare fa Deva, caut toc de 
muncă compatibil, engleză+franceză - mediu, 
vechime 2 ani TeL 0723/950296.
• aoldl loc de muncă in calitate de maistru în 
constractil, responsabil aprovizionare, atașa- 
mentist sau magaziner. Tel 07264025051.
• WrpMfaatoidrt caid lucrări de construcții ta 
riglps, tavane suspendate, gresie, faianță glet și 
aigrM ImMle.Tel. 0722teB537i 22S31B.

i d« achit 
mărimea 42, haină de pieh . 
mărimea 52. Totul negoctebH TeL

Electroc.Tr-nicr (56?
• vând CMfateter 5 sertare șl un frlgldK Tel. 
211237.

• tateanra Inex do 590M, pentru bruiârie,teL 
0254482165,0723-23694B.

Plante și am-.i ■ 
agro ilunent-••

• vtad 21 ol cu miel, Turcanl di Vrtaa AM 
Ivan Romul Podele, nr. 46. Tel (W363774, 
după ora 17.
• vândtede ol cu mW, Simeria. TVL 261154
• vând Mi producție 2004, comuna lila, sat 
Culeș, nr. 32. Tel. 0722/893489.
• vând tânji otavă de grădină Hunedoara. Tel. 
0723/005657.
• vând md de găină de casă rasă ouâtotre, 
blânde șlde diferite culori, de 2 săptămâni sau 
de câteva zile. Prețuri negodcbHa. Tel. 
0745/050659,0721/079491 sau seara ■ 219413.

• VMi 1 Nn șî BAI rOnl J L bAoawtM?illțd. Tel. 0740/029399, 74W12,

CHENAR

ei te locuri de munca (74)

K Mortar SA Brad organizează in data de 
L042005, la oca 10, licitație pentru închirierea 
satiutal oomercfalslturtin Brad,str. Republicii, 
8. Z parter, irtracentraJ. Tel. 612762,612763.

5lmCons$IU.Deva,Dudaș 
Andrei Eugen, anunță că s-a constituit soci
etatea cuarta de 15 martie 2005, având ca sediu 
sedai Str. Grivlțel, nr, 18, cu obiect de activitate 
oarMrucțll,
ProHSoow aSSSedtorturentai din 

Etem,st.Cun vodă nr.37,lista du toți membrii 
cooperatori înregistrați ta evidențe la data 
actuali Scopul acțiunii este aplicarea Legii nr. 
ț/MW. privind organizarea șl funcționarea 
cooperației.

• efectuez tanengrt mobilă sau marfă, local 
sau tațarăm»13 tone. Tel. 0722/664081.
• «tacul garfuri șl port! din material metalic 
turnat uu forjat si confecții metalice de orice 
fel. Tel. 0258/863905,0726/967529.

---------------- travel aut colaboraton seri"*', 
x putere de munci câștig nelimitat premiL Tel. 
222902,0722/375315.
• J/V Eser ■ Empedos angajează Ingineri con
structori cu experiență pentru lucrări de ali
mentare cu apă in JudețulHunedoara. Constituie 
avantaj: limba engleză operare PC (devize), 
permis de conducere. CV la tax: 021/2532514, 
021/2529919.
• J/V Eser - Empedos, firmă de construcții cu
sediul ta București, anoaiează secretară pentru 
punct de lucru ta Deva, Se cer cunoștințe de 
limba engleză operare PC. CV fa tax:/®i 
021/2532514.021/2529919.  L
• K angafeazâ persoană pentru contabilitate 
primate» experiență minimum 2 ani. Cerințe: 
vorbitor limba Italiană Tel. 206320.
• Societate cMterefelâ anoaiează lucrător ■ 
gestionar pentru magazin lila. CortblțH: studii 
medii cu profil agricol. Tel. 0742/96W3
• societate de asigurări viață 'angajează 
personal ta sistem part-time șl full-time: expe
riența constituie avantaj. Tel. 0722/497171, 
221836.

• ftrnl Importatoare produse de tutun 
caută reprezentant in Deva. CV la fax 
0259/447152.

ș

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

H Preț 40 OOO Ici . ■,

CHENAR • BOLD

O Purt SC.OOO U'i h»
' .ir

A ■» a 4
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Vând ap. 2 camere (03)
• Urgant, urn* I. Corvin, et 2, dec., amenajări 
interioare, bucătărie modificată, îmbunătățiri, 
aer condiționat mare, ocupabil imediat Preț

• neg. Tel. 211587,0745/253662.
tț. idtracsntral et 2, bloc de cărămidă, parchet 

’contorizări, fără îmbunătățiri majore. 950 mii lei 
neg. Tel. 0723/660160,211587.
• Deda, et 1, camere cu parchet contorizări, 
gresie și faianță, ocupabil în timp scurt Preț 590 
mii. lei negociabil. Tel. 0745/253662.
• Zona ptață, et 1, decomandat suprafață mare,
2 balcoane, contorizări, fără îmbunătățiri. Preț 
negociabil. Tel. 211587.
• 2 apartaniMte cu 2 camere în zona Bălcescu, 
et intermediare, contorizări, 52 mp. Preț 780 mii. 
lei neg. fiecare. Tel 0723/660160

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• central, decomandat Nu contează amena
jările. Prețul pieței. Tel. 211587.
• h Deva, zonă liniștită, decomandat sau în 
circuit, etaj intermediar. Ofer plata pe loc. Tel. 
211587,0745/253662.

Vând ap, 3 camere (05)
o ocazie! Urgent ap. 3 camere, zona Liliacului, 
parter înalt balcon mare, centrală termică, inte
gra! termopane, 2 băi, amenajări de ultimă oră. 
39.000 euro neg.
• mm Mied Dallas, etl, cu garaj, multiple 
amenajări interioare, mare, ocupabil în timp 
scurt. Preț negociabil.Tel 0723/660160; 211587
• zom Go|du, etl. semide* cărămidă, 
contorizări, balcon închis, ocupabil Imediat Preț 
1,1 mid. negociabil,Tei 0745/253662

Agtnda STIL IMOBIUARE 
TeL 710129, 

0740/146780,0740/146779

Imobile chirii (29)
• Spațiu comercial de închiriat zonă 
centrală amenajat centrală termică, 300 
euro lunar.

•Mauk baie, bucătărie, etaj 1, preț 220 mii. 
• Hoc k, mobilată boiler, 330 milioane.

Vând garsoniere (19)

Vând ap. 2 camere (03)
• decomandat ara OM, 710 milioane.
• Avram lancu, parter, gresie, faianță, par
chet larțelar, boiler, convector, 630 milioane.
• decoraartit Mttns, etaj 4, acoperit cu 
vilas, CT, gresie, faianță, 600 milioane.
• Tmml «MMI temiică, gresie, faianță, 

parchet ins ață sanitare noi,850 milioane.
• Jfe. Start* decomandat, 380 milioane.

Centrală termică, termopan, 750 milioane.

• LamtaztonAd, centrală termică îmbună
tățiri, 850 milioane.

Agenția Nr J.

Imobile chirii (29)
• spațiu birouri sau magazin, ultracentral, 70 
mp, podele laminate, termopan, CT, alarmă 

,.T .gnu sanitar. 10 euro/mp, neg. Tel. 0788/497615.
/% ganoidrt complet mobilată CT, gresie, 

.lianță telefon, M. Eminescu. T el. 0745/411449.

Vând garsoniere (19)
conțotrată mobilatăTV color, frigider, 

mMihă automată mobilă nouă et 1, 
nțj.țeț 720 mii. lei. Tel. 0745/411449.

•de*«
aragaz, ______ . .
Dorobanți. Jțeț 720 mii. lei. Tel. 0745/411449.

• MărișU, etaj bun, gresie, faianță balcon 
închis. Preț 720 mii. lei, neg. Tel. 0788/497615

Vând ap. 2 camere (03)
• senilde* Mărirt, etaj bun, cărămidă par
chet apomatre. 600 mii. lei, neg. Tel. 0788/497615.
• ta cbculdacia, 720 mii. lei, neg. 0788/497615.

• dec, Bd. Decebal, lux, 55 mp, îmbunătățiri, ușă 
metalică Preț 12 mid. lei, neg. Tel. 0788/497615.
• 52 mp, parchet gresie, faianță contorizat etaj 
1, ultracentral. 25.000 euro, neg. Tel. 0766/788251.
• 45 mp, balcon închis, CT, termopan, îmbună
tățiri, Gojdu. 900 mii. lei, neg. Tel. 0745/079659.

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• Urgent! ta Deva, zona ooiuu-.j, Liliacului, 
Mărăștiul Nou, de preferință cu2 băi, et 1-2. Plata 
pe loc. Tel 211587; 0745/253662

’'nes iledZ)

• Deva, Ceangăi 3 cam., bucătărie, baie, CT, 
termopane, ocupabilă în timp scurt curte șt 
grădină aprox. 500 mp. 69000 EU neg-Tel 211587

Vând garsoniere (19)
• Deva, ultracentral, dec, amenajări interioare, 
complet mobilată, și utilată. Preț 790 mii. lei 
negociabil. Tel. 211587,0745/253662.
• hm Dada, et 2, îmbunătățiri, contorizări. 
Preț 480 mii. lei. Tel. 0723/660160.
• zom ZaranduhH, et 2, cu balcon, cameră 
mare, contorizări, fără îmbunătățiri majore. Preț 
460 mii lei. Tel. 0745/253662.
• ultracentral, et I, dec., îmbunătățiri, ST=32 
mp, întreținută. Preț neg. Tel. 211587.

Cumpăr garsoniere (20)
• Deva, zonă liniștită Ofer 500 mii. tei și peste în 
funcție de oferii Tel. 211587.
■ Deva, de preferință dec., etij intermediar. Ofer 
prețul pieții. Tel. 0745/53662 211587.

Imobile chirii (29)
• apețta conardai, vad comercial, ST=120 mp, 3 
wc, amenajări interioare. Preț 20 euro/mp 
inclusiv TVA, neg. Tgl 0745/253662
• garsonieră pe B-dul Decebal, amenajări și 
dotări interioare de lux, et 2, doar contract pe 
termen lung. Preț 100 euro. Tel 0723/660160; 
211587

Vând ap. 3 camere (05)
• Mkro S, decomandat, centrală termică, 2 
băi, 700 milioane.
• Mhaiffitanz* decomandat centrală ter
mică, termopan, îmbunătățiri, 900 milioane.
• MM Viteaz* decomandat etaj 3/4, CT, 
gresie, faianță, parchet 850 milioane.
• Mața «oro* balcon închis, parchet 
boiler, 360 milioane.
• OU, taanond* balcon, sobe teracotă, 
gresie, parchet hed, pod, 900 milioane.

Vând ap. 4 camere (07)
• wtan S, decomandat 2 băi, 800 milioane.
• Mkn 7, semidecomandat balcon, gaz, 
etaj 3,400 milioane.
• Ubsrtățfi, decomandat 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică, îmbunătățiri, 38000 euro

Vând spații comerciale (25)
• Spital CteMrd* zona Dunărea, 45 mp. 
650 milioane.

Vând terenuri (21)
• taran mtavlMț zuuu mp, 20 m deschidere, 
apă gaz, canalizare, Peștiș, la șoseaua 
națională 15 euro mp.

• contorizat tot, fără îmbunătățiri, întreținut 
Dacia, preț 490 mii, tel. 0745/079.659.

Vând ap. 3 camere (05)
• dec, «ranpfet mobilat, CT, aer condiționat N. 
Bălcescu. Preț 34.000 euro, neg. Tel. 0745/411449.
• 2 b* etaj I, cu garaj, Dorobanți, lângă 
.Master”. Tel. 0743/411449.
• B<L Dectb* et Intermediar, îmbunătățiri, 2 
băi, 2 balcoane. CT. 15 mid. lei, neg. 0788/497615
• apometro,(pncontorizat,-repartitoare, ocupa
bil imediat, etaj 2, Gojdu, 1 mid. lei. 0766/788251.
• dec, 2 băi, 2 balcoane, contorizat Dorobanți. 
Preț 1,1 mid. lei. tel. 0745/07965.

Vând teren (23)
• HravBanlaDN7(vizavi de Biserica Baptistă),
l. 000 mp, FS-14 m. Tel, 0745/411449.
• la 5 km de Deva teren 120.000 mp, FS-1.000 m, 
toate facilitățile, apă gaz, curent canalizare. 
Preț 10 euro/mp. Tel. 0788/497615.
• la DNT, 22.000 mp teren, FS-70 m, apă curent 
Preț 12 euro/mp. Tel, 0788/497615.
•Shneria, la DN7, teren cu ST-15.000 mp, FS-200
m, apă curent 10 euro/mp, neg. Tel. 0788/497615
• la 15 km de Deva teren pentru casă de 
vacanță ST-900 m, FS-20 m,.utilități, cablu tv. 
6500 euro. Tel. 0788/497615.

Agenția OMEGA 
TeL 718706, 

0745/354579,0745/354575

Vând garsoniere (19)
• balcon tocNs, 2 focuri la gaz, parchet etaj 
superior. Preț 280 mii. lei negociabil.
• zonă centrală etaj 1, gresie, faianță, 
parchet paluxat Preț 420 mii. lei, negociabil.
• zonă contratt, gresie, faianță ușă me
talică centrală termică balcon. 420 mii. lei.
• zom Pan, boiler, parchet ușă capitonată 
lavabil Preț 320 mii. lei.

Vând ap. 2 camere (03)
• Mkro s, etaj 1, gresie, .aianța, „noleum, 
balcon închis, apometre, 2 tocuri la gaz Preț 
300 mii. lei negociabil.
• Mkro 6, multiple îmbunătățiri. 330 mii. lei.
• Micro 4, parter, boiler, ușă de lemn, 
interfon, zugrăvit 2 focuri lagaz. 480 mii. lei.
• Mkro 3, etaj 2, centrală gresie, balcon. 
Preț 630 mii. lei, negociabil.
• zom Mkro 3, 2 convertoare, boiler, 
parchet Preț 500 mii. lei.
• zom Mcro 4, etaj 3, centrală termică 
termopan, parchet Preț 580 mii. lei.
• mm Mkro 2, etaj 2, gresie, faianță 
parchet 2 focuri la gaz Preț 630 mii. lei

Agenția PRIMA-INVEST

Vând garsoniere (19)
• de* contorizată, ețj. intermediar, mobilată și 
utilată Preț 480 mii. neg. Tel. 0740-126029.

Vând ap. 2 camere (03)
• tac, parter, gresie, faianță inst sanit. noi, 
lavabil, Dacia. Preț 750 mii. neg. et intermediar. 
Tel. 0742/290024.
• urgent Deva, dec., Mărăști, modificat balcon 
închis, superamenajat parchet laminat ST 58 
MP. Preț 1,1 mid. neg. Tel. 0726-710903.

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• urgent ap. 2 cam. Deva, zonă bună Plata 
imediat TeL 215212.

Vând ap. 3 camere (05)
• urgent tac, contorizat repartitoare, balcon, 
parchet, zamfirescu. Preț 28000 euro/neg, Tel. 
0742-019418.
• ten canini, renovat complet lavabil, etc. 
Preț 33.000 euro fixJel. 0722-564004.
• 2 ap de 3 și 4 camere zona Astoria, ețj. inter
mediare, pe motiv de plecare în străinătate. 
Prețuri neg. Urge*! Tel. 0721-81578L

Vând • ''iV .13)

• 3 camera, Dev*baie, bucătărie, parchet &T, 
beci, anexe, ST-570 mp, grădină Preț atractiv. 
Tel. 0742-290024.
• vBă idberatarelDi a, 2 nivele, 5 camere, 2 băi, 
2 bucătării, 2 terase, CT, termopan. Preț 125500 
euro.Tel0722-964OOA
• agent casă Deva, zonă centrală 4 camere, 2 
băi, Contorizat termopan, beci. Teren 700 mp.

AQVWMIMASON

Vând garsoniere (19)
• zonaptață amenajata, oaicon închis. 730 
mii. Tel. 206003,0745266071.
• amerortătac,Policlinica Dacia, 510 mii. 
Tel.206003,0745159608
• ety, balcon, Dorobanț, 27 mp. Tel. 206003, 
0745253413.
■ zona Ștrand, ețj. 1, balcon. 460 mii. Tel: 
206003, <T7«253413.

Vând ap. 2 camere (03)
• saraHecouMutata eț 1.46 mp, imnrttul 
Traian. 930 mii. Tel-206003,0745253413.
• de* balcon închis, parchet, contorizat, 
zona Piață-Deva. 900 mii. neg. Tel. 206003, 
0745640715.

Agenția ELLA

Vând ap. 3 camere (05)
• mm Mkro 8 parchet, 2 tocuri la gaz, bine 
întreținut Preț 320 mii. lei.
• zonă contrată etaj 2, decomandat 
centrală termică Preț 27.000 euro.
• Mkro 8 etaj 1, semidecomandat parchet 
balcon. Preț 300 mii. lei negociabil.
• Mkro % etaj 2, parchet boiler, 1 geam 
termopan, 2 băi, 2 balcoane. Preț 900 mii. lei, 
negociabil.

• zom Mkro 4, etaj 2, centrală termică 
gresie, faianță parchet 2 băi. Preț 1,25 
miliarde lei.

Vând case, vile (13)
• H» i l camere, baie, bucătărie, garaj, 
curte,' grădină cu pomi, fântână curent gaz 
sobe, ST-8400 mp. 950 mii. lei.
• MUș,4 camere, 2 băi, centrală termică 
cu lemne, dependințe, garaj, necesită 
finisări, teren 13.700 mp. Preț 850 mii. lei.
• Cinch, 14J00 mp, front stradal 80 m, 
deschidere la apă 80 m. Preț 11 euro/mp, 
parcelabil.

Vând spații comerciale (25):
• spațiu comordal din apartament cu 2 
camere, zona Piața Dunărea, cu Ieșire la 
stradă Preț 650 mii. lei.

Preț 110.000 euro. Tel. 215212
• 4 camera, 2 băi, bucătărie, cămară garai, 
anexe, 150mp, CT, gresie, faianță parchet 
lamelar, curte pavată grădină ST-ffl0mp. Preț 
100.000 euro TOI. 0740-126029.

Cumpăr case, vile (14)
• urgent cast cu grădinii în Deva sau Simeria.
Plata imediat Tel. 0721-055313.

Vând case la tara (17)
• casă Banpotoc, 2 camere, bucătărie, anexe, 
teren 500 mp.Preț400 mil.Tei. 0740-210780.
■ casă Cristra, 3 camere, bucătărie, gaz la 
poartă teren 600 mp. Preț 680 mii. neg. Tel. 074G- 
210780.

Vând teren (21)
■ urgent, Sântuhetai, ST-9400MP,fs 40 m direct 
la DN 7, apă gaz, c* .Preț 12 euro/mp neg. Tel. 
0742-019418
• Sântuhakn, DN7,9423 mp, 2 parcele, 20x225 m, 
apă gaz curerftjg euro/mp, Tel: 0722-564004
• HravBar * i DN7,5000 mp, FS-37 
m, toate faCnlrațlle, ideal pentru construcții 
industriale. Preț 16 euro/mp, neg. Tel. 0726- 
710903,
• ugmt, IntravBan DN 7, Sântuhalm, 7800 mp, 
posibilităț de parcelare, toate facilitățile. Preț la 
vedere. Tel. 0721-815781.

Cumpăr teren (22)
--hectai intravilan ia șosea în Deva 

său imoreiunmt Plata lmediatTei.215212.

Chirii imobile (29)
• caut pt închiriat pe termen lung în Deva 
garsonieră sau ap. mobilat Tel. 0721-055313.

Vând ap. 3 camere (05)
• dec, parchet, faianță contorizat etj.2, 
Progresului, Deva. 1,15 mid. neg. Tel. 230324
• tac, e&1, CT, boxă 2 băi, zona împăratul 
Traian. 1,75 miliarde. Tel. 206003,0745253413.
• eendde* amenajat CT, 80 mp, ețj. inter
mediar, B-dul Decebal, Deva. 135 miliarde 
lei.TeL206003.

Chîdi imobile (29)

• ap. 2 cam, mobilat și utilat contorizat, 
zona Piață 4 mil/iună Tel.206003,230324.
• an.4cam, CT, mobilat și utilat împăratul 
Traian, Deva, 250 euro neg. Tel.230324 
0745266071.
• 2 cam, semimobilat zona Bălcescu, Deva. 
35 mii. neg. Tel. 230324,206003.

Cumpăr ap. 2 camere (04)

Agenția GARANT CONSULTING

Vând ap. 3 camere (05)
o decomandat zonă centrală mobilat modem, 
contorizat Preț 250 euro/lună
• 2 decomandate, et 3, împăratul Traian, 
mobilat deosebit. Preț 250 euro/lună tel. 227479, 
0745367893.

Vând garsoniere (19)
• eomldecomandata, iulu Manlu, preț nego
ciabil. Tel. 0743549654
• moMa* Dorobanți Tel. 0743549654.
• wgont mm Dacia, etaj intermediar, amena
jări, contorizări. Preț 520 mIL lei (52000 lei RON),

Cumpăr garsoniere (20)
• Don, AL Viitorului, Kogălniceanu, Mihai 
Viteazul. Ofer 550 mii. lei (55000 lei RON).

Vând ap. 2 camere (03)
• ScMsoara, eomkloc, contorizat fără îmbună
tățiri. 650 mii. lei, negociabil. TeL 0788361782.
• Mnddoc, îmbunătățiri, balcon închis, et. 1, 
Zamfirescu, preț negociabil. Tel. 0741154401.
• Mnddocomandat ol 1, Dacia, preț negociabil. 
Tel. 0741154401.
• Dorobanți ot intermediar, CT, decomandat 
Preț. 30000 euro. Tel. 221712,0724305661.
• Ucoid Auto, etaj intermediar, decomandat 2 
balcoane, contorizat 30000 euro. Tel. 231212, 
0740013971.

AMHțla FIESTA NORA

Vând garsoniere (19)
• Zmm Mm, et. 2, contorizată balcon 
îhchls, gresie, faianță parchet mochetă ușă 
lemn masiv, tel. 0723-251498.
• ZNntaUKU, et 1, contorizată gaz 2 focuri, 
repartitoare de căldură ușă metalică tavan 
fals, parchet 40 mp, tel. 0723-251498
• BbdMicu, de* blocurile noi, etaj inter
mediar, parchet, CT, termopan, balcon, 
boxă tel. 0723-251498
• Dmbanțl CT, termopan, modificată 
cameră + bucătărie, living, gresie, faianță

‘ beci, spațiu la mansardă tel. 0723-251498

Vând ap. 2 camere (03)
• UbacMitral parchet balcon, zonă liniști
tă modificat 880 mii lei, tel. 0745-302200.
• ZnuBtoku, et 2, CT, termopan, îmbună
tățiri, parcare proprie, ocupabil imediat preț 
1100 mii. lei, tel. 0723-251498
• Dada, tact* et. intermediar, CT, balcon 
închis, parchet gresie, faianță 0745-302200.
• Zom Neț* 60 mp, et intermediar, conto
rizat buc. mare, 2 balcoane, 0745-302200.
• contrai de* CT, parchet laminat termo
pan, modificat 1600 mii. tel. 074003399.
• Decebal de* centrai icâ^ăfflte 
parchet, balcon înehiș, tel. 0Z2j

preț 1200 mit lei, tel 074X89398 ,
• Gojdu, eontortal parchet ucătărte mo

Agenția ROCAN 3000
TeL23S208, 

0724/620358,0721/744514

Vând ap. 2 camere (03)
• Gojdta snd, 50 mp, gresie in hol, parchet 
balcon închis, contorizat ușă metalică860 mii.
• Dada,tacuH ușă metalică balcon închis, par
chet ocupabil imediat etaj 1, preț800 milioane.

• L Crongă dec., parțial mobilat, termopane, 
CT, bucătăria modificata, etaj 1,1,600 miliarde.

• Dada, znuL, modificat gresie, faianță 
parchet contorizat etaj 1, preț 600 milioane.
• Aleea StreUul smd., modificat, CT, balcon, 
gresie, faianță preț 600 milioane.

Vând ap. 3 camere (05)
• Aleea MoțBor, smd., parchet, apometre, gaz 
contorizat zugrăvit etaj 3, preț 720 milioane.
• Property, de* 70 mp, parchet buc., baie, 
suportă modificări, balcon, contorizat, 1,180 mid.
■ Aleea Heptun, dec., 87 mp, laminat balcon 
închis, gresie, faianță 2 bă amenajate, CT, ușă 
metalică boxă preț 1500 miliarde.
• G. Enescu, dec., 100 mp, parchet baie, 2 
balcoane, contorizat etaj 1, preț 44.000 euro.
• Mâță de* 75 mp, hol pătrat, parchet, CT, 
balcon închis, boxă preț; 1350 miliarde.

Vând ap. 3 camere (05)
• zom Gojdu, amenajări modeme (gresie, 
falahță parchet lamelar, geam termopan), 
centrală termică Preț 40000 euro. Tel. 221712, 
0724305661.
• Mmldocomandal parchot gresie, faianță 
centrală termică ultracentral, preț negociabil. 
Tel. 0743549654.
• zonă uHraconfrală etaj intermediar, deco
mandat contorizări. Preț 14 miliarde lei (140000 
lei ROW\ Tel. 231212,0740013971.

Vând case, vile (13)
■ KogNnkMrai 3 camere, 2 băl, sobe de 
teracotă Instant pentru apă caldă Preț 58000 
euro, neg., st=350 mp. Tel. 224296,0788361782

Vând spații comerciale (25)
■ chioșc aluminiu, zonă centrală preț nego- 
dafsll. Tel. 0741154401.

Imobile chirii (29)
• km Croangă et 2, mobilat modem, CT. Preț 
170 euro/lună Tel. 231212,0740013971.
• mm Farartt st=45 mp, mobilată contorizări 
(apă gaz, căldură). Preț 100 euro/lună
• zemldM, Iau parter, Kogălniceanu,
contorizat 4 mii. lel/lună avans 3 luni. TeL 
227479.
• apartament 2 camere, decomandate, mobilat 
deosebit et. 1, Mărășeștl cu garaj lângă bloc, 
250 euro/lunăTel. 227479,0745367893.

dificată preț fix 850 mii. lei, tel. 0723-251498

Vând ap. 3 camere (05)
• Utaad*de* parter, CT, parchet laminat 
termopan, gresie, faianță canalizare 
separată 1550 mii. lei, tel 0740-029399.
• Zonă contratt, dec., etaj intermediar, 
contorizat apă gaz, repartitoare, balcon 
închis, vedere In 2 părți, tel 0746-302200.
• Artoria, etal intermediar, CT, bucătărie 
modificată parchet nou, gresie, faianță, ușă 
metalică preț 25500 euro, tel. 0723-251498
• to md, blocuri noi, dec., repartitoare, 
parchet ușă nouă balcon mare închis, para 
cu toate utilitățile, tel. 0723-251498.

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• Uroont apartament 3 camere dec., b-dul 
Decebal, zona Lido-Progresul. Cerere sigură 
cu plata Imediat tel. 0788-165703: ’328068

Vând ap. 4 camere (07)
• BâkMai,do* 119 mp, apometre, reparti
toare, parchet vedere in 2 părți, 0745-302200.
• Zom Pkțel CT, aer cond, termopan,' 
îmbunătățin, buc. modificată 0723-251498

imobile chirii (29)
■'BfeoalKwgent garsonirt sau aparta
ment pentru închiriere. Se oferă max. 189 
euro/lună tel. 232808.

Vând ap. 4 camere (07)
• b-duL Decebal de* 100 mp, parchet 2 
balcoane foarte mari, 2 băi, bucătărie modi
ficată CT, gresie, faianță etaj 3, preț 50.000 euro.
• Astoria, dea, 110 mp, parchet peste tot balcon 
închis, bloc acoperit preț 35.ono euro.

Vând case, vile (13)
• Pfetroaia, parter + mezanin, 2004,4 camere, 
gresie, faianță 2 băi amenajate, jacuzl, living, 
parchet CT, complet mobilată preț 118000euro.
• parter + 1 etaj, 4 camere, scară interioară 
parchet, 2 băi, garaj, 2 balcoane, beci, întreți
nută preț 75.000 euro.
• Horea,2 camere, bucătărie, baie, cămară pod, 
parchet curte, încălzire pe gaz, 820 milioane.

Vând garsoniere (19)
• Dada, smd, gresie, faianță în baie, contorizată 
parchet laminat modificat, ușă nouă 550 mii.
• Gară, mkL, 30 mp, balcon, apometre, gaz 
contorizat fără îmbunătățiri. Preț 650 milioane.
• Bitavard, de* mobilată parchet zugrăvită 
fără îmbunătățiri, et intermediar. 22.000 euro.
• Dorobanți di* mobilată gresie, faianță lami

nat ușă metalică balcon închis, et L 700 mii.
■ Gară 30 mp, balcon închis, CT, întreținută et 
intermediar. Preț 760 mii.

Agenția GREEN CONTACT
0720/437889,0720/348089

Vând garsoniere (19)
• M> Mmscu, et. intermediar, suprafață 
extirisă amenajată parchet laminat gresie, 
CT, mobilată Preț 5X1 mii. lei negociabil

Cumpăr garsoniere (20)
• Devț mm bună etaj intermediar, balcon. 
Ofer 600 mii. lei.

Vând ap. 1 camere (03)
• Gojdu na, central, modificări muffîple, 
parenet, faianță [Tesle, CT, jaluzele exte
rioare. izolație italiană Preț 820 mIL-lei.
• M, EMsescu, etaj intermediar, balcon 
închis, amenajat totul nou, CT. 775 mii. lei.
• M, Mmmcu, zona ANL, etaj 4, amenajat 
balcon inchls. Preț 610 mă lei negociabil.

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• Dada, Dgjita, etaj intermediar, balcon. 
Ofer 750 mii. lei.
• central, et intermediar. Ofer 870 mii. lei.

Vând ap. 4 camere (07)
• Dorobanți, etaj 4, cu pod cu țiglă și boxă 
hol central, 3’terase, 2 băi, 1,6 mid. fei neg.
• Zom Eminescu, decomandat 2 bă, 2 
balcoane, amenajat complet centrală
• Tteg* 1 1 C Ini nKÎI

Vând case, vile (13)
• Deva, zom centrală 3 camere, living, 
bucătărie mare, CT, pivniță pod, curte, 
anexe, grădină 450 mp. 79.000 euro neg.
• VBă nouă, Deva, P+l+M, 7 camere, 2 livin- 
guri, 2 băi, CT, garaj, curte și grădină 
ST=1800mp. Preț 78000euro negociabil.
• Deva, zom centrală 4 cam., hol, 2 băi, ga
raj, curte și grădină ST=700mp. 95.000 euro.
• Eminescu, 3 camere cu parchet 2 bă, 2 
bucătării italiene, ST=700mp. Preț 3,6 
miliarde lei.

Cumpăr case, vile (14)
• DeVa sau Simeria, 2 camere, bucătărie, 
grădină minim 1000 mp. Ofer 300-450 mii. lei.
• Casă In Deva, minim 3 camere, dotări, 
zonă bună grădină curte. Ofer 90500 euro.

Vând terenuri (21)
• Dova, Intravilan, ST=700mp, FS=13m, pa
noramă utilități în zonă Preț 400 mii. lei.
• 7 km de Deva, drum național, intravilan, 
$T=1500mp, apă gaz. 5 euro/mp neg.
• Deva spro Cozia, intravilan, ST=5700 mp, 
parcelabil, acces din 3 părți, apă curent 
gaz Preț 14 euro/mp negociabil.

Cumpăr terenuri (22)
• Deva zom centrală SȚ=200-500 mp. Ofer 
40 euro/mp. TeL0720ZJ48B89.
• Zom Deva, intravilan, ST^lOQOmp, utili- 
tăti nfar ^X1 FM m/mrL

Vând garsonieră (19)
• Dada, gaz contorizat apometre, ușă metalică 
proaspăt zugrăvită parchet laminat instalații 
sanitare noi, ocupabilă imediat Preț 500 mii. lei. 
Tel. 0745/653531.
• Mrtlec, Kogâinkeanu; gaz contorizat 
apometre, parchet, 32 mp. Preț 17.500 euro. 
Tel.0722/566938
• garaonieiă 2 camere, zona Gojdu. gaz conto
rizat apometre, gresie, faianță parchet reparti
toare, zugrăvită recent, ocupabilă imediat Preț 
485 mii. lei. TeL 0722/566938 -
• cameră ta cămin, zona Dacia, curent conto
rizat proaspăt zugrăvită ocupabilă imediat. 
Preț 210 mii. lei. Tel. 0788/299904.

Vând ap. 2 camere (03)
• sanidec, Băkosai, et 2, apometre, gaz 
contorizat balcon mare închis, proaspăt zugră
vit ocupabil imediat Preț 830 mii. lei. Tel. 
0788/299904.
• dacomandat, zbm Bălcescu, etaj intermediar, 
centrală termică parchet balcon mare închis, 
frumos aranjat Preț 900 mii. lei. TeL 0722/566938
• semidecomandat, zom Streiului, et 3, gaz 
contorizat fără mari îmbunătățiri, bloc 4 nivele. 
Preț 500 mii. lei. Tel.0788/299904
• dac, Gojdu, apometre, gaz contorizat îmbu
nătățiri, balcon inclus, mobilă bucătărie inclusă 
în preț ocupabil imediat Preț LI miliarde lei. Tel. 
0722/566938
• semidecomandat Armatei et. 1, gresie, 
faianță apometre, gaz Contorizat balcon închis, 
proaspăt zugrăvit ocupabil imediat Tel. 
0745/653531.
• ■emidec,zoM M 6 Hunedoara, etl, ușă me
talică mochetat instalați sanitare noi zugrăvit 
mmmX» Aimawha inMwfiat Drat TCA mÂ Itai TtaL 

e zom Gojdu, exclus, parter și et. 4, 03, ofer 
banii jos Tel. 0788/507817.

Vând ap. 3 camere (05)
• Mfflfcomandat zom Bulevard, etaj interme
diar, 2 băi, 2 balcoane, apometre, gaz contorizat 
2 focuri, îngrijit Preț 1260.000.000 lei. Tel. 
0745/653531.
■ decomandat zom Liliacului, centrală termică 
termopan, gresie, faianță mobilă bucătărie, 
beci- 30 mp. Preț 45000 euro. Tel. 0722/566938.
• semidee. Dada, parchet gaz contorizat 
apometre, bloc de cărămidă ocupabil Imediat 
Preț 750 mii. lei. Tel. 0788/134022.
• tac,! x: de cărămidă parchet de
stejar, gresie, faianță instalați sanitare noi, gaz 
contorizat 2 focuri, apometre, repartitoare. Preț 
790 mii., negociabil. Tel. 0788/299904.
• semidee, Bidevard, CT, 2 bă, 2 balcoane (1 
închis), gresie, faianță parchet lavabil, modifi
cări interioare, renovat recent vedere în 2 părți. 
Preț 155 mid, negociabil. Tel. 0788/888818

Vând ap. 4 camere (07)
• decomandat zom Liliacului, et. 2, apometre, 
gaz contorizat parchet repartitoare. Preț 35000 
euro. Tel. 0722/566938
• dec, zona Bejan,et 3, centrală termică 2 băi, 
gresie, faianță zugrăvit cu lavabil, calorifere noi. 
Preț 1,1 mid. .lei. Tel. 0788/888818
• doc, CaipaU, modificat 2 băi, îmbunătățiri, 
instalații sanitare noi, 2 balcoane (1 închis cu 
termopan), lavabil. Preț 155 mid. lei. Tel. 
0788/888818

Cumpăr case, vile (14)
• Mfrt CMt modestă dar locuibilă in jurul 
ivw, rfe nrrfprat eu maoc de bunsDort ta sat

Agenția CASA BETANIA

Vând garsoniere (19)
• uRracontrală balcon de 5 metri, contorl- 
zări, parchet, în spatele complexului 
Romarta. 230221; 0740-914688; 0720-370753.
• de* st 48 mp, CT, termopane, blocurile 
Mintiei. 920 mii. 0740-914688; 0720-370753.
• do* grasie, faianță balcon, contorizări, 
spoturi, str. Eminescu. Preț 395mii. ROL. Tel. 
230221; 0741-120722,0724-169303.

vând ap. 2 camere (03)
• etaj 1,parchet bata,, in» ta,bâfectf 
geam, bucătărie mare. Aleea Păcii Preț 900, 
mil.Tel.0744-690918;0724-169303.
• modfllcări interioare, parchet laminat 
balcon, contorizări. Aleea Crișului. Preț 650 
mii. lei. Tel. 0744-770051; 0724-169303.
• otaj 3, dec., CT, 2 balcoane, modificări. 
Dorobanți. Preț 135 mid. lei. Tel. 0724-169303.
• etaj L balcon, contorizări, bine întreținut 
str. Eminescu. Preț 700 mii. ROL 70.000 RON; 
Tel. 0742-005228; 0720-387896.

Vând ap. 3 camere (05)
• de* bucătărie mare, 2 bă, debara, conto
rizări, parchet repartitoare. Mihai Viteazul. 
35.000 euro. TeL 0743-103622; 0724-169303.
• etaj 3,2 balcoane, parchet, contorizări, 
bine întreținut Aleea Păcii. Preț 35.000 euro. 
TeL 0744-770051; 0720-387896.
• siaj 2, de* contorizări, jaluzele exte
rioare, balcon mare, parchet Progresul. Preț 
1350 mid. lei. Tel. 0741-120722; 0724-169301

Vând ap. 4 camere
• de* CT, balcon închis, zona Poliției Jude- 
țer- 4SS»euro. 0742-005228; 0720-387898

case, viie (13)
• casă p+1,4 camere, 2 bă, bucăSrie, CT, 
garaj, parțial termopane, st 1200 mp, Deva. 
100 OOO euro. Tel. 0742-005228; 0720-387898

Vând terenuri (21)
• brtslaM S parcele a 50G700 mp, ăi zonă 
rezidențială, toate facilitățile. 15 euro/mp. 
Tel. 0740-914688 0724.160303; 223400.

• kdraritan, mm Lie. Traian, st 4000 mp, fs 
30 ni, toate utiliâtile. Se poate parcela. 15 
euro/mp. 0743-1(0622; 0724-169303.
• intravian, snt mp, la D.N. 7, între Slntan- 
drei și Sîntuhaim, fs 35 m, toate utilitățile. 17 
euro/mp neg. Tel. 223400; 0740-914688
■ extrmMan,»css din circuitul agricol 8000 
mp, fs 415 m, poate fi extins in funcție de 
cere®. 7 ™’ro/r. ip. 0740-914688; 0720-370753.

imobile chirii (29)
• MU camere, dec., CT, proaspăt renovat 
complet mobilat șl utilat Zonă Piață 140 
euro/lună Tel. 0743-103622; 0724-16930B.
• ap. 4 cai* complet mobilat și utilat De
cebal. 150 euro/lună 0741-102722.
• ap. 3 camere, mobilat și utilat contorizări, 
garaj. Decebal. 250 euro/lună 0744-690918
• spațfi rnuMsriah amenajate și comparti
mentate, cu supr. între 9 și 25 mp, 10 
euro/mp. TeL 0742-005228; 0724-16B301
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Ziua Apei a fost marcată ieri de către 
Națiunile unite. Asia se confruntă cu o dra
matică criză de apă, peste 700 de milioane 
de oameni neavând acces adecvat la apă 
potabilă. (Foto: EPA)

• în comă. Un judecător federal a decis 
ieri că nu vor fi rebranjate tuburile cu aju
torul cărora este menținută în viață Terri 
Schiavo, femeia în vârstă de 41 ani care se 
află în comă de 15 ani.

Un roman inedit
Paris (MF) - Un roman inedit al lui 

Alexandre Dumas tatăl, intitulat „Le Che
valier de Sainte-Hermine”, a fost descoper
it la Biblioteca Națională Franceză, scrie 
Le Figaro.

< Ziarul precizează că romanul, care nu a 
fost editat niciodată in volum, dar a apărut 
in foileton in 1869 In cotidianul Le Moni- 
teur Universel, a fost descoperit de Claude 
Schopp, biograf și specialist in opera lui 
Dumas tatăl.

j■-

Zurich (MF) - Autori
tățile elvețiene intențio
nează să acopere supra
fețe mari din ghețarii de 
>e teritoriul țării cu fo
ie de aluminiu, pentru 
( preveni topirea lor In 
impui verii.

Oamenii de știință 
a>eră că folia va impie- 
nca razele soarelui să 
opească gheața in sta- 
lunile montane in tjm- 
)ul verii.
;> Alte două stațiuni, 
Saas-Fee și Tiflis, și câ
teva din Austria vor tes
ta sisteme similare de 
protecție a ghețarilor 
yara aceasta. Totuși, mi- 
ljtanții ecologiști au de
clarat că inițiativa auto
rităților elvețiene li se 
pare absurdă. , ț
•Ă *

în vizită Țarcul de Ia London Zoo, des- I 
chis de luni, permite vizitatorilor să vadă 
de aproape, in mediul natural, maimuțele 
boliviene. (Foto: epa)

Camilla va deveni regină
■ Ea va putea pretinde 
să fie numită cum do
rește, fără să trebuiască 
să schimbe legea

Londra (MF) - Camilla Par
ker Bowles va deveni regină 
dacă prințul Charles va fi 
încoronat rege, a recunoscut 
luni guvernul britanic, în ciu
da afirmațiilor contrare ere 
au urmat anunțului căsătoriei 
celor doi, în februarie.

„Din punct de vedere legal, 
ea va avea dreptul să fie re
gină, cu excepția cazului în 
care legea îi retrage acest 
drept”, a declarat purtătoarea 
de cuvânt a Ministerului Afa
cerilor Constituționale. „Din 
punct de vedere tehnic, ea va 
fi regină” chiar dacă va fi nu
mită altfel, a precizat aceasta.

Polițiste Un specta- e I 
col de modă caritabil a 
prezentat ieri o colecție
pentru polițistele thailan- 
deze, la Bangkok. (Fota, epa>

Lenny Kravitz
(Foto: EPA) 

Și-a donat 
chitara
Sao Paofo (MF) - 
Rockeni american 
Lenny Kravitz a do
nat o chitară electrică 
ii valoare de dna 
mii de doian pre
ședintelui brazilian 
Luiz Inacio Lula da 
Silva, care o va vinde 
și va folosi banii in 
beneficiul săracilor. 
Kravitz a donat chi
tara pentru o cam
panie a președintelui 
brazilian ce vizează 
eradicarea foametei 
iri această țară până 
2006.
Instrumentul va fi 
scos ia licitație pe 
Internet. iar "ncasănle 
vor fi folosite pentru 
ameforarea 
resurselor de apă din

■ După ce și-a omorât 
bunicii, a deschis focul, 
l-a întâmplare, într-un 
liceu american

Washington (MF) - Cel pu
țin zece persoane au fost ucise 
și zece rănite, luni, într-un 
orășel dintr-o rezervație indi
ană din Minnesota (nordul 
SUA), după ce un tânăr a des
chis focul asupra bunicilor săi, 
apoi asupra mai multor per
soane din liceul la care învăța 
și în cele din urmă s-a sinucis.
Mai întâi bunicii

Faptele s-au petrecut în 
două faze, în cursul după-a- 
miezii, a declarat agentul FBI 
Paul McCabe, într-o conferin
ță de presă.

Tânărul, ale cărui identita
te și vârstă nu sunt date pu-

Jackson a venit bolnav la tribunal
■ Cântărețul suferă de 
aproape două săptă
mâni de dureri de spate, 
fiind supus unor analize

Santa Maria (MF) - Palid 
și deplasându-se cu dificulta
te, Michael Jackson s-a pre
zentat luni la tribunalul din 
Santa Maria, unde este jude
cat pentru agresiune sexuală 
a unui minor, pentru o audie

cuvâmhi.

în absența unei mențiuni 
precise în Constituție, uzan
țele primează asupra legisla
ției, „de aceea ea va putea 
pretinde să fie numită cum 
dorește, fără să trebuiască să 
schimbe legea”, a explicat pur
tătoarea de cuvânt. „Poate să 
fie numită Ducesă de Corn
wall sau Prințesă Consoartă, 
fără ca legea să fie schimbată 
în acest sens”.

Precizările guvernului au 
venit după ce deputatul labu
rist Andrew MacKinlay a în
trebat in scris dacă uniunea 
dintre Charles și Camilla va 
fi una „morganatică” (căsăto
rie între un print Și P femeie 
de rang social inferior). O că
sătorie morganatică nu i-ar 
conferi Camillei toate dreptu
rile aferente soției prințului 
de Wales.

Formula relației 
perfecte

Berlin (MF) - Un cercetător 
german a calculat formula re
lației perfecte, în care fiecare 
critică adusă partenerului ar 
trebui anulată de cinci com
plimente.

Dr. Hans-Werner Bierhoff, 
de la departamentul de psiho
logie socială de la Universita
tea Ruhr din Bochum, susține 
că „în felul acesta, oamenii se 
simt bine în relația pe care o au. 
Bunăvoința crește potențialul 
oamenilor de a fi fericiți’'.

Profesorul și colegul său, El- 
ke Rohmann, au efectuat teste 
pe mii de cupluri și celibatari 
și au folosit rezultatele pentru 
a scrie o carte numită „What 
makes love strong”. Cartea 
conține sfaturi pentru a face 
o relație durabilă, mai ales 
atunci când circumstanțele 
inițiate se schimbă. ’

Agentul FBI Paul McCabe (Foto: EPA)

blicității, și-a ucis bunica și 
bunicul, la domiciliul lor de 
la Red Lake, o localitate rura
lă din apropiere de granița cu 
Canada.

EI ar fi sustras trei arme 
care aparțineau bunicului său, 
fost polițist, a precizat un res- 

re care a început cu o întâr
ziere de 45 de minute.

Potrivit purtătoarei sale de 
cuvânt, cântărețul a fost su
pus unor noi analize la spital 
înainte de audierea de luni, 
ceea ce explică întârzierea sa.

Susținut de unul dintre fra
ții săi și de o gardă de corp, 
cântărețul a sosit cu părul în 
dezordine și tremurând din 
tot corpul, deplasându-se cu 
nesiguranța unui bătrân. A

Eleve ale liceului 'foto ean)

ponsabil al pompierifor. inte
rior, în jurul orei locale 15:00 
(23:00, ora Rornâmeij.'-hăîatul 
s-a dus la școală, unde l-a ucis 
pe gardianul care stătea în 
fața clădirii.

Odată intrat în clădire, a 
deschis focul la întâmplare, 

părăsit sala la puțin timp du
pă aceea, tamponându-și fața 
și părând că plânge.
Un psiholog, audiat

în cadrul audierifeaBuzarea 
a chemat în boxa măKorhor 
un psiholog, .sp^ftUIizat în 
copii maltratați,-care a expli
cat dificultatea minorilor în 
această situație de a povesti 
cu amănunte abuzurile Ia 
care au fost supuși.

pe coridor, asupra unei pro
cesoare și a altor trei elevi, 
care au murit pe loc, iar alte 
12 persoane au fost rănite. în 
cele din urmă atacatorul s-a 
sinucis, a relatat FBI.

Ulterior, FBI a anunțat, la 
Minneapolis, că alți doi li
ceeni răniți au decedat, iar 
canalul de televiziune CNN a 
transmis că bilanțul victi
melor a ajuns, în aceste con
diții, la zece morți.

Guvernatorul statului Min
nesota. Tim Pawlenty, a pre
zentat condoleanțe „familiilor 
care au pierdut ce aveau mai 
scump pe lume în această tra
gedie absurdă”, cerând locui-; 
terilor să sprijine familiile, ș

ww w.bihon r □
$Alte amănunte la 

mapamond-bihc

„Nazarenos", mem 
brii unei frății religioase, 
au participat la o proce
siune pe străzile din Mur
cia. Celebrările din Săp
tămâna Patimilor sunt 
deseori spectaculoase 
Spania. (Poto: kpa>


