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Vremea va fi închisă, cu cer variabil, 
mai mult noros.

dimineața la prânz seara

Biblioteca în... „barăci"

Cuibul di' viespi

Criin.i I.) frontiera

Elizabe 
Hurley,

■ Biblioteca Județeană 
va ocupa fostul sediul 
din Deva al Apărării 
Civile și o popicărie!

Deva (S.B.) - După ce în 
urmă cu câteva luni s-a ho 
târât mutarea Consiliului Ju
dețean Hunedoara (CJ) în ac

Audiențe în Valea Jiului
Petroșani (T.S.) - Azi, de la ora 13:00, la 

sediul Politiei Petroșani, șeful IPJ Hunedoa
ra, comisar șef de politie Drăghici Roșioru 
Alexandru va primi solicitanți în audientă. 
Audientele se vor desfășura în fiecare joi, 
ora 13:00, cu participarea a câte unui mem
bru din comanda inspectoratului.

Un accident bizar a avut loc 
ieri seară, în jurul orei 18, între 
□calitățile Ohaba și Coșevița, Intrat 

In balans, un autotren plin cu ovăz 
fe-a răsturnat peste un camion, 
rănind trei persoane, dintre care 
-una grav. Deși echipele de inter
venție, descarcerare și salvare, s-au 
chinuit două ore să salveze șoferul 
fcaviemului, acesta nu a putut fi eli
berat, murind între fiarele contor
sionate. /p.3 , (Foto: Traian Mânu)

la-ți primarul la întrebări!
Cuvântul liber vine în întâmpinarea pro

blemelor tale și dorește ca acestea să fie 
aduse la cunoștința autorităților locale pen- 

* tru a fi rezolvate cât mai re-
CUVANfflL Pede cu putință. Ai vreo între

bare pentru primarul localității 
în care trăiești? Telefonează între orele 08.00 
și 10.00 la numărul 211275, scrie-ne pe 
adresa redacției sau trimite-ne un mail la 
adresa daniel.iancu@informmedia.ro . Vom 
cere pentru tine răspunsul edililor în cauză!

Evaziunea se plătește greu
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■ Legea 241/2005 de 
prevenire și combatere 
a evaziunii fiscale intră 
în vigoare de mâine.

Deva (I.J.) - Potrivit noii 
legi, amenzile sunt considera
bile, iar persoanele condam
nate nu vor mai putea fi fon
datori, administratori, direc
tori sau reprezentanți legali 

tualul spațiu al Bibliotecii 
Județene „Ovid Densusianu”, 
s-a început căutarea unui 
spațiu adecvat pentru mutare. 
S-au făcut tot felul de pro
puneri.

Apoi s-a trecut la fapte. Pre
ședintele CJ, Mircea Moloț, 
spunea, în urmă cu circa do
uă luni, că „problema este re

ai societății comerciale, iar
dacă au fost alese, sunt de
căzute din drepturi. ‘

„Dacă prejudiciul cauzat și 
recuperat în condițiile legii 
este de până la 100.000 euro se 
poate aplica pedeapsa cu a- 
mendă. Dacă prejudiciul cau
zat și recuperat în aceleași 
condiții este de până la 50.000 
euro, în echivalentul monedei 
naționale, se aplică o sancți- 

zolvată pentru că s-a achi
ziționat un spațiu cu opt mi
liarde de lei. Ne mai trebuie 
doar mobilier nou și bibliote
ca se poate muta!”

Nu știm cum se rezolvase 
problema, dar acum am aflat 
că biblioteca se va muta în 
fostul sediu al Apărării Ci
vile. Spațiul este „impropriu 

une administrativă, care se 
înregistrează în cazierul judi
ciar”, declară Lucian Heiuș, 
directorul DFP Hunedoara, 
între faptele considerate in
fracțiuni, cele mai grave sunt 
distrugerea documentelor 
contabile, împiedicarea veri
ficărilor financiare sau fis
cale; reținerea și nevărsarea 
cu intenție, în 30 de zile de 
la scadență, a impozitelor. 

pentru o bibliotecă cu sute de 
mii de volume și zeci de mii 
de cititori, care cere condiții 
speciale pentru păstrarea 
cărților. Este mic, iar maga
ziile sau barăcile acelea nu 
credem că vor atinge nivelul 
de protecție cerut de lege”, 
susține conducerea biblio
tecii. /p.3

Bac la română
Deva (S.B.) - Cei 122 de 

candidați hunedoreni ca
re au susținut probele de 
limba și literatura româ
nă din B AC-ul de toamnă, 
au trecut examenul. Nu s- 
a acordat nici o medie cu
prinsă între 5 și 5,99 dar 
nici nota 10. Cele mai 
multe medii au fost cu
prinse între 7 și 7,99.

în primele 7 luni se înregistrează

de dosare 
autorii sunt

Infracțiuni privind patrimoniul cultural 
în 2005, ou fost comise peste 300 de infracțiuni privind 

patrimoniul cultural național.

penale

Grgfka: Cuvântullîb&r, sursa: MCC

regimului

construcțiilor 
în zone iu 

monumente 
istorice

Primarii nu respectă legea!
■ 45 la sută din buge
tele locale ar trebui să 
fie aloCate învățămân
tului, afirmă Blaga.

Orăștie (D.I.) - Primarul 
Orăștiei a declarat că proble
mele cu care se confruntă nu
meroase instituții de învăță
mânt se datorează nerespec- 
tării legii de către autoritățile 
locale. Prezentând situația 
unităților școlare din Orăștie, 
Blaga a spUs că aici nu există 
nici un fel de datorii de între
ținere, de funcționare sau sala
riate. „Noi am alocat în fiecare

an cam 40-45 la sută din buge
tul local pentru învățământ, 
sumă care de altfel este pre
văzută de legislație. Din păcate 
legea nu e respectată întot
deauna în România și de ace
ea numeroase școli se confrun
tă cu probleme mari”, a pre
cizat primarul. Potrivit datelor 
furnizate de autorități, bugetul 
total alocat învățământului 
pentru 2005 este de aproxima
tiv 64 de miliarde de tei vechi. 
„Deși ne-am confruntat și noi 
cu diverse greutăți, până acum 
nu am avut probleme deo
sebite în ceea ce privește în
vățământul”, a afirmat Blaga.

circulație. Scăpat din căpăstru, animalul a sărit în fața 
unei Dacii care, nemaiputând evita impactul, l-a lovit 
mortal, oprindu-se pe contrasens într-un autocar. Unul 
dintre pasagerii Daciei a fost rănit, /p.3 (Foto: Traian Mânu)
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• Ancheta asupra atacurilor cu rachete de 
vineri de la Aqaba a demonstrat că acestea 
au fost comise de gruparea extremistului 
iordanian Abu Musab al-Zarqawi. Gruparea 
lui al-Zarqawi a revendicat, marți, atacurile 
care au provocat rhoartea unui militar.

• Mamele victimelor crizei ostaticilor de la 
Beslan au refuzat să părăsească sala Curții 
Supreme, unde este judecat singurul terorist 
care a supraviețuit după asaltul forțelor spe
ciale ruse, ele prptestând față de modul de 
desfășurare a procesului.

Scandal între 
senatori

Pretexte
Seul (MF) - Coreea de 

Nord se servește de pre
textul informatizării da
telor referitoare ia evi
dența populației pentru 
a exercita un mai bun 
control asupra persoane
lor. Poliția nord-coreea 
nă înregistrează, din de
cembrie 2003, în fișiere 
informatice, detalii cla
sice de identificare ale 
civililor și militarilor - 
precum sexul, data naș
terii sau legăturile de fa
milie - dar include și ca
zierul judiciar și o evi
dență a participărilor 
cetățeanului la manifes
tațiile patriotice ale re
gimului comunist. Acest 
detaliu „care se referă la 
activitățile politice dove
dește scopul real al aces
tei activități de informa
tizare” a evidenței po
pulației, a declarat un 
transfug nord-coreean. 
Potrivit unor experți, in
formatizarea evidențe
lor populației vizează 
întărirea controlului 
dictaturii ^supx A, .celor-, 
23' de m il’ioahe *r<ie' cetă' 
țeni ai săi.

Pavol Rusko
(Foto: EPA) 

Demis de 
președinte 
Bratislava (MF) - Pre
ședintele slovac, Ivan 
Gasparovid, a anun
țat că îl va demite pe 
ministrul Economiei, 
Pavol Rusko, după ce 
acesta a declarat că 
refuză să demisione
ze la solidtarea pre
mierului. Premierul 
Mikulas Dzurindă îi 
ceruse lui Rusko să își 
depună demisia până 
ieri dimineață, din 
cauza unui împrumut 
privat de 2,5 milioa
ne de euro, obținut 
de la un bogat om 
de afaceri slovac. 
Rusko a anunțat în
să, în noaptea de 
marți spre miercuri, 
că refuză să demisio
neze, apreciind drept 
inacceptar'te argu- 
m rtele aHusfe impt 
triva sa.

■ Convocarea sesiunii 
extraordinare a Senatu
lui a provocat contro
verse puternice.

București (MF) - Convoca
rea sesiunii extraordinare a 
Senatului, singurul punct de 
pe ordinea de zi de ieri £ șe
dinței Biroului Permanent al 
acestei instituții, a provocat 
controverse puternice între 
reprezentanții puterii și ai o- 
poziției, care riscă să genere
ze o criză parlamentară.

Vicepreședintele Senatului, 
liderul PRM Corneliu Vadim 
Tudor, a declarat, ieri, în pau
za ședinței Biroului Perma
nent, că lucrurile riscă să se 
îndrepte spre o criză parla
mentară gravă, având în ve
dere că, în opinia sa, convoca
rea sesiunii extraordinare de 
către șapte membri ai Birou
lui permanent este neconsti
tuțională. în replică, senato
rul liberal Nicolae Vlad Popa 
a precizat că reprezentanții o- 
poziției încearcă să tergiver
seze sau să nu supună la vot 
cererea de convocare a sesiu
nii extraordinare.

Senatorul liberal a precizat 
că solicitarea de convocare a 
sesiunii extraordinare se so
luționează în cadrul Biroului 
Permanent prin vot și a ară
tat că, în timpul ședinței, pre
ședintele Senatului, Nicolae 
Văcăroiu, a declarat textual 
că nu s-a convocat sesiunea 
extraordinară.
Miză mare

Senatorul liberal'a precizat 
că Nicolae Văcăroiu, în calita
te de președinte al Senatului, 
este executantul deciziilor lu
ate în cadrul Biroului Perma
nent.

Ședința Biroului Perma
nent s-a întrerupt printr-o pa
uză, după două ore și jumăta
te de discuții. Pauza a fost ce
rută de mai mulți reprezen
tanți ai opoziției, ț?are au in
vocat „mai multe ieșiri ner
voase” ale senatorului Anto
nie Iorgovan, a precizat sena
torul Nicolae Vlad Popa.

Miza convocării sesiunii 
extraordinare este, de fapt, in
tenția puterii de schimbare a 
Regulamentului Senatului și 
a președintelui acestei Came
re, Nicolae Văcăroiu.

Pentru Constituție Sute de copii irakieni din Na
jaf au sărbătorit ieri, pe străzi, după ce s-a aflat câ Adu
narea Națională Irakiană a fost de acord cu textul noii 
Constituții. (Foto.-

■ SUA își va suplimenta

I

care se deplasa în Bagdad, atentatul soldân- k 
du-se cu moartea a patru dintre gărzile de 
corp și rănirea altor cinci persoane. EI se ’ 
deplasa cu un convoi format din patru vehi- |-

temporar efectivele mîli- 
tare, înainte de referen
dumul asupra Constituției.

Washington (MF) - Statele 
Unite vor anunța, în curând, 
o „suplimentare temporară” a 
efectivelor militare din Irak, 
înainte de referendumul asu
pra Constituției, programat 
pentru 15 octombrie, a decla
rat, marți, secretarul ameri
can al Apărării, Donald 
Rumsfeld.

„Vom anunța o suplimenta
re temporară a contingentu
lui din Irak, în condițiile a- 
propierii datei de 15 octom
brie”, a spus el, precizând că 
în Irak vor fi trimiși încă 
1.000 - 2.000 de militari.

„Redactarea Constituției 
probabil că nu va pune capăt 
tuturor actelor de violență

el *

Secretarul american al Apărării, 
Donald Rumsfeld (Foto: epaj

din Irak și nu va soluționa 
toate problemele țării”, a de
clarat Rumsfeld, la o zi după 
ce proiectul Legii fundamen
tale a fost prezentat luni Par
lamentului irakian, în pofida 
divergențelor care .persistă a- 
supra unor puncte importan
te.

Secretarul Apărării a adău
gat că*nu există indicii privi
toare la un risc ridicat de de
clanșarea unui război civil în

Irak, dar a apreciat că acest 
aspect trebuie tratat cu serio
zitate. „Evident, este vorba 
despre un aspect față de care 
trebuie- șă fim atenți. Dar nu 
jgnț; constatat nimic care să 
sugereze existența unui tise. . 
sporit”, a precizat el.

Rumsfeld a respins compa
rația între situația din Irak și 
războiul din Vietnam, făcută 
la sfârșitul săptămânii trecute 
de influentul senator repub
lican Chuck Hagel. „Rebelii 
nu formează o mișcare națio
nalistă cu o puternică susține
re populară. Liderii lor nu 
sunt irakieni. Nu sunt susți
nători ai lui Ho Și Min, cu o 
bază naționalistă, iar Zarqawi 
este doar un asasin iordan
ian. Masacrarea unor oameni 
nevinovați a provocat furia 
irakienilor în loc să-i asigure 
o susținere semnificativă”, a 
mai declarat Rumsfeld.

Noi măsuri 
de securitate

Londra (MF) - Minis
trul britanic de Interne, 
Charles Clarke, va anun- 
ța-criteriile în baza că
rora ya fi permjsâ de
portarea cetățenilor Mră- 
ini despre care autori- a 
tățile de la Londra con- V 
sideră că incită la tero
rism.

Ministerul de Interne 
a finalizat, o listă cu 
„comportamentele inac
ceptabile” ale persoane
lor considerate o ame- - 
nințare indirectă la a- 
dresa ordinii publice și 
securității naționale.

Criteriile, decise după 
atentatele din Londra, 
de la 7 iulie, includ și 
„provocarea și glorifi
carea terorismului”.

cule, cel în care se aflau grăzile de corp fi- |
> ind incendiat. (Foto: epaj

Grecia va ratifica Tratatul
Sofia (MF) - Parlamentul grec va ratifi

ca, până la sfârșitul acestui an, Tratatul de 
aderare a României și Bulgariei la Uniunea 
Europeană, informează Nbvinite.com.

Ministrul bulgar pentru afaceri europe
ne, Meglena Kuneva, a discutat acest su
biect marți, în cursul unei întrevederi cu 
Yannis Valinakis, adjunct al ministrului 
elen de Externe.

Grecia a oferit autorităților bulgare spri
jin pentru pregătirea aderării la Uniunea 
Europeană, reamintind că, în cursul preșe
dinției elene a UE, Bulgaria a încheiat cu 
succes două capitole de negociere.

Kuneva s-a mai întâlnit, în Grecia, și cu 
membri ai Parlamentului elen și reprezen
tanți ai autorităților locale din Salonic.
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirapfor.

Deputat audiat în 
dosarul stenogramelor

București (MF) - Deputatul 
liberal Cristian Boureanu, au
diat, ieri, de procurori în do
sarul stenogramelor atribuite 
PSD, le-a declarat arichetato- 
rilor că este sigur că docu
mentele sunt reale, fapt pe ca
re l-a dedus din mai multe 
fapte și evenimente petrecute 
în zilele lîn care acestea au 
devenit publice.

„Le-am spus procurorilor 
că sunt sigur că stenogramele 
sunt reale- Mă bazez pe credi
bilitatea sursei - pe care nu 
o pot dezvălui - și pe reacțiile 
membrilor PSD în orele ce au 
urmat publicării documente
lor”, a declarat Boureanu, la 
ieșirea din sediul Parchetului 
înaltei Curți de Casație și 
Justiție.

Boureanu a declarat că le-a 
povestit anchetatorilor cum

jurnaliștii unei agenții de pre
să la care, la acel moment, el 
era acționar majoritar, au pri
mit stenogramele atribuite 
PSD, le-au citit și au sugerat 
sursei să le publice pe site.

Unul din indiciile care, po
trivit lui Boureanu, demon
strează „fără echivoc” veridi
citatea stenogramelor este a- 
ceîa că, la câteva ore de la pu
blicare, site-ul a fost supus u- 
nor atacuri informatice ve
nind de la calculatoare ale 
Guvernului sau ale altor in
stituții ale statului. Un al doi
lea aspect invocat de Bourea
nu în sprijinul afirmațiilor 
sale este acela că, analizate 
informatic, stenogramele con
țin urme ale calculatoarelor 
la care au fost redactate, aces
tea aparținând și ele Guver
nului sau PSD.

Susținători ai retragerii trupelor spaniole din
Afganistan au protestat ieri, la Madrid. Demonstranții I 
au răspuns apelurilor lansate de Partidul Comunist Spa-^* 
niol și de Comitetul pentru Cauza Arabă, care cer impe- fț 
rios ca trupele spaniole să părăsească Afganistanul.

(Foto: ERA) |
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• Poezie tânără. Tânăra poetă hunedore- 
ană, Roxana Sicoe Tirea, semnează un nou 
volum de versuri, ce va fi lansat astăzi, la

Balans mortal pe DN 68A
Galeria de Artă „Forma" Deva, la ora 18.00. 
Cartea este intitulată „A șaptea dimineață a 
lumii", iar lansarea reprezintă un eveniment 
special din viața literaturii hunedorene. (S.B.)

■ Din cauza balansului 
un autotren încărcat cu 
ovăz s-a răsturnat 
peste un Saviem.

^vățământ 

seral
Deva (S.B.) - In

această săptămână se 
pot depune dosarele de 
înscriere la învățămân
tul seral și cu frecvență 
redusă. Cei ce doresc să 
ocupe un loc în liceele 
hunedorene la acest tip 
de învățământ trebuie 
să aibă vârsta de 18 ani, 
împliniți până la 31 
august 2005. Dosarele se 
depun la Inspectoratul 
Școlar Județean Hune
doara până vineri inclu
siv. Repartizarea candi- 
daților se face în perioa
da 1-7 septembrie, pe 
locurile anunțate din 
trei unități de învăță
mânt: Grupul Școlar de 
Telecomunicații Hune
doara, Colegiul “Grigore 
Moisil” Deva și Grupul 
Școlar Crișcior. Ea se va 
face pe etape, în funcție 
ie mediile obținute la

Mircea Moioț 
(Foto: Traian Mânu)

Tiberiu Stroia
ti beriu^trol«e Inform med ia.ro

Hunedoara și Timiș. Con
ducătorul autotrenului, Ga
briel Dragomir, venea dinspre 
Făget spre Deva, încărcat cu 
20 de tone de ovăz.

într-o curbă mașina a in
trat în derapaj iar când șofe
rul a încercat s-o redreseze, s- 
a produs un balans care a 
făcut ca remorca autotre
nului să se răstoarne peste un 
Saviem care circula regula-

mentar din sens opus. în 
urma impactului, cabina 
Saviemului a fost pur și sim
plu strivită de greutatea 
remorcii. Claudiu Jicman în 
vârstă de 21 de ani și Adrian 
Vercea în vârstă de 35 de ani 
din Bihor, doi autostopiști 
aflați în cabina Saviemului 
au scăpat cu viață fiind trans
portați de urgență la Spitalul 
Județean din Deva.

Din nefericire, șoferul 
Lucian Bodea în vârstă de 36 
de ani a murit în timp ce 
echipele de descarcerare și 
cele de pe ambulanță depu
neau eforturi pentru a-1 
scoate dintre fiarele contor
sionate ale mașinii.

Intervenția acestora a 
durat aproape două ore, timp 
în care șoferul a pierdut 
foarte mult sânge.

«tele naționale.

Se repară 
drumurile
Dm (M.S.) - Consili
ul Județean Hune
doara a primit de la 

Guvern peste 25,5 
miliarde lei vechi 

pentru repararea 
infrastructurii de dru
muri afectată de 

inundațiile din mar- 
tie-iulie 2005, a 
declarat președintele 
CJ, Mircea Moioț 
De sumele alocate 
au beneficiat 42 de 

primării. „Toți banii 
au fost alocați 
primăriilor în urma 
unui raport întocmit 
de o comisie de spe
cialiști ai Consiliului 
Județean și Prefecturii 
Hunedoara", a afir
mat sursa citată.

Deva - Accidentul a avut 
loc, ieri seară, în jurul orei 
18:30, la limita dintre județele

Autotrenul s-a răsturnat Apar echipele de descarcerare Medicii acordă îngrijiri Se încearcă tractarea cabinei

SAPARD-ul hunedorean în cifre

Biblioteca județeană...
'• Deva (S.B.) - Bibliotecarii se revoltă pen

tru că „o bibliotecă județeană este pusă, ori
unde în lume, la loc de cinste. Aici suntem 
căleați în picioare!” (surse anonime n.r.). 
Președintele CJ afirmă că „sperăm ca până 
la finele anului să se rezolve această pro
blemă. Biblioteca se va muta în acea 
clădire. Spațiul trebuie pregătit pentru că 

J acolo simt niște magazii mari, iar noi vom 
construi o clădire. Ca depozit vom avea și 
popicăria din curtea Prefecturii”. O astfel 
de mutare se va derula pe o perioadă 
extrem de lungă. Atunci județul nu va avea 
bibliotecă. S-ar putea însă ca această schim
bare de sedii să mai sufere o schimbare!?...

■ Valoarea proiectelor 
SAPARD contractate de 
hunedoreni este de 
344.464.675.500 lei.

Loreoana Leah________________
loredMa.leahsinformmedla.ro

Deva - Numărul total de 
proiecte SAPARD, aparținând 
județului Hunedoara, depuse 
în perioada septembrie 2004 
- iulie 2005 este de 23. 17 din
tre acestea au primit finan
țare, iar celelalte șase au fost 
verificate și sunt în curs de 
selecție la AG. SAPARD. Con- 
form datelor primite de la 
Direcția Agricolă, Serviciul 
de Dezvoltare Rurală, pentru 
măsura 3.1 au fost depuse și 
contractate șase proiecte și

alte două așteaptă aprobare. 
Valoarea proiectelor contrac
tate este de 4.742.191,44 lei noi. 
Pentru măsura 3.4 au fost 
contractate patru proiecte în 
valoare de 1.246.037,28 lei noi 
și alte două proiecte se află 
pe lista de așteptare. Trei 
proiecte de modernizare a

Proiectele de modernizare tre
buie finalizate în august

drumurilor comunale - bene
ficiare fiind comunele Buceș, 
Vața de Jos, Luncoiu de jos și 
Vălișoara - și două de ali
mentare cu apă potabilă - 
beneficiare fiind comunele 
Baru și Pui - au fost depuse 
pe măsura 2.1 și au valoarea 
de 15.451.858,25 lei noi.
Cel mai mare proiect

Valoarea cea mai mare o 
au proiectele depuse pe 
măsura 1.1, unul dintre cele 
două proiecte contractate 
având valoarea de 8 132 573 
lei noi. Alte două proiecte 
sunt în curs de selecție. în 
2004 au fost finalizate primele 
5 proiecte SAPARD din județ, 
beneficiare fiind comunele 
Rapoltu Mare, Beriu, Baia de 
Criș, Boșorod și Băcia.

Orăștie (D.I.) - Primă
ria Orăștie are în vedere 
reamenajarea unei zone 
din vecinătatea incintei 
medievale fortificate a 
localității, zonă care să 
poarte denumirea de 
„Piața Cetății”, și care în 
prezent este folosită ca 
parcare. „Vom iniția un 
proiect care să fie adop
tat cât mai curând de 
către CL. Avem în ve
dere crearea unui spațiu 
specific unde să se defă- 
șoare toate manifestările 
culturale organizate în 
municipiu, pentru a de
greva zona centrală din 
jurul Catedralei”, a pre
cizat ieri Iosif Blaga, pri
marul Orăștiei.

în watt
DN 1
DNI

tai - Zam 
Simfedh - 5imeria Veche

In Deva aparatele radar vor fi amplasate pe B-aui 22 
decembrie - Calea Zarandalnl - Zona Sântuhalm

Calul lui Superman 
mort pe DN 7
■ în apropiere de Spini 
a avut loc un accident 
de circulație a cărui 
victimă a fost un cal.

Tiberiu Stroia_________________
tiberiu .stroia@in form med la.ro

Spini - Vinovat de acciden
tul produs ieri, în jurul orei 
12,00, la intrarea în localitatea 
Spini, a fost un cal. Acesta a 
rupt lanțul cu care era 
priponit pe o pășune din 
apropierea DN7 și a apărut

brusc în fața unui autoturism 
Dacia Break condus de hune- 
doreanul Vasile Muler. Șofer
ul nu a reușit să evite 
impactul cu animalul care, 
după ce a fost izbit pe șosea, 
a ajuns sub roțile Daciei 
Break. în urma impactului, 
partea din față a mașinii 
Dacia a intrat pe contrasens, 
fiind acroșată de un autocar 
care se deplasa regulamentar 
din sens opus. în urma acci
dentului, Vasile Muler s-a 
ales cu o sperietură și câteva 
zgârieturi. Pasagera din auto-

Animalul mort a fost îndepărtat de pe șosea

turismul hunedoreanului, o 
tânără în vârstă de 16 ani, a 
suferit câteva contuzii fiind 
transportată de urgență la 
Spitalul Județean Deva.

(Foto: Traian Mânu)

Proprietarul calului este 
Sava Superman în vârstă de 
21 de ani, care susține că nu 
știe cum a ajuns calul său în 
șosea.

Măsură aberantă
Deva (M.S.) - Președintele 

CJ Hunedoara, Mircea Moioț, 
s-a arătat nemulțumit de per
spectiva ca reprezentanții 
autorităților județene să 
rămână fără pașapoarte diplo
matice. în opinia sa, autori
tățile județene au nevoie de 
acest fel de documente pentru 
o mai multă operativitate în 
deplasările făcute în străină
tate, mai ales în țările vecine, 
unde o vizită se poate încheia 
în câteva ore.

„E anormal ca președin
ților de consilii județene să li 
se ridice pașapoartele diplo
matice. în schimb, soțiile par
lamentarilor vor beneficia, în 
continuare, de pașapoarte di
plomatice. Măsura mi se pare 
o aberație”, a declarat 
președintele Consiliului Jude
țean Hunedoara.
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1873 - S-a născut Luda Sturdza Bulandra.actriță (m. 
1961).
1902 - S-a născut Camil Bateai (Leibu Goldstein), poet 
(m. 1977) .

1930 - S-a născut Sean Connery, actor britanic (n. Edin
burgh).
1867 - A murit Michael Faraday, fizician englez (n. 1791). 
1900 - A murit Friedrich Nietzsche, filozof german In. 
1844).
1907 - A murit Bogdan Petriceicu Hașdeu, poet, proza- 

' tor, dramaturg, istoric, filolog, folclorist (n: 1838).

Calendar religios
25 august - Aducerea moaștelor Sf. Ap 

Vartolomeu; Sf. Ap. Tit

Deva (S.B.) - Sfântul Apostol Vartolomeu 
a fost ales printre cei sfinți pentru zelul său 
în răspândirea creștinismului printre nea
muri. El a fost răstignit în Armenia, iar 
sfintele lui moaște au fost puse într-o raclă 
de piatră. De acolo au fost mutate în Urba- 
nopoli, unde izvorau tămăduiri. Slugile 
diavolului văzând acestea, au luat racla 
aceea cu sfântul trup al Apostolului și au 
aruncat-o în mare, împreună cu alte patru 
racle care aveau în sine moaștele a patru 
sfinți mucenici: Papia, Luchian, Grigorie 
și Acachie. Plutind însă Apostolul pe ape a 
ajuns în Marea Egee, apoi au trecut prin 
Marea Adriatică, Sicilia și, în final, la ostro
vul Lipariei. Pe acest drum Moaștele Sfân
tului Apostol Vartolomeu au fost conduse 
de cele ale unor mucenici, care s-au întors 
apoi iarăși unde dumnezeiasca pronie a vrut 
să odihnească pe fiecare dintr-înșii.
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21 mart.-20 apr.

Vă confruntați cu o problemă spinoasă. Bacă sunteți în 
impas, amânați și curând soluția problemei vine singură.

21 apr.-20 mal _

Luați decizii urgente. Trebuie să protejați niște bani, dar și 
să achitați taxe și datorii. Fiți punctual și obiectiv.

21 mai-20 Iun.

Trebuie sâ aețiOR^jrapid în soluționarea restanțelor de li, 
serviciu. jjta vă grM|l ca să nu faceți erori ireparabile.

21 iurv-20 Iul.
. ~------- TT—----------------- --------- ~~~ ~-------—“

Șefii vă pot reproșa că nu vă faceți bine treaba. Ar fi bine 
să nu inventați justificări. Nu vă descărcați nervii acasă!

21 iul.-20 aug. ___________

Partenerul e supărat și pus pe ceartă. Nu-i oferiți această 
satisfacție. Mal bine vizitați o prietenă și între timp se 

qUMf calmează.

21 wg.-20 sept.

■&_> Simțiți nevoia să vă descărcați sufletul, dar partenerul nu 
JB.-Jk Arâ e alături. Nu vă supărați pe el, confesați-vă unui pri- 
JKkT eten.

*

21 sept-20 oct._______________ _  j.____■___________ _

E posibil ca starea de sănătate să nu vă permită să acționați 
imediat. Amânați un drum ce presupune și încasarea mul
tor bani.

Nu loviți în stânga și-n dreapta, căci vi se întorc loviturile 
mai puternice. Faceți sport, plimbați-vă. Nu jucați jocuri de 
noroc. ,

21 nov.-20 dec.

Luați o decizie ce-i va șoca pe ceilalți și vi se va reproșa 
spontaneitatea fără tact cu care decideți în numele alto
ra.

21 dec.-20 ian.

Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice. rib

Gaz metan__________________________ _
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-15.00 Str. D. Zamfirescu, bl. 11, sc. D

Str. M. Eminescu, bl. C80, sc. 1
Str. Liliacului, bl. 24
Str. 22 Decembrie (partea stângă, de la 

Cart. Dorobanți la Dacia Service)

Apă________________
Nu se întrerupe furnizarea apei în Deva.

Soluția Integrantei din numărul 

precedent P - BUT - C - PANA - 

OARA - PORUMBEL - CANAR - 

ATE - GA - COCOR - CA - LAC - 

NG - LĂSTUN - A - TIC - APAȘ - 

A - EO - AGER - CORMORANI - 

VA - UITAT - CI - MA - PUI - 

BARZA - RIAL

I 
t

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 2ȘL222S
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091

.212725
112

Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
OJ.P.C. HD 214971
Derarțjameftte lift 235090

Comunicați bine cu toți, săriți fc ajutorul celor care au 
nevoie. Bar veți fi bănuit că amabilitatea vă e dictată de. 
interese ascunse.

21 ian.-20 febr._________________-............. ; ■■

Se pregătește ceva în grupul dv de prieteBi și sunteți con
trariat că nu v-au inclus șl pe dv. Aveți parte de o declarație 
picantă. ■

Vă place confortul căminului, dar cel din familie sunt prea 
zgomotoși. Nu pentru că ar fi prea activi, ci vă cer sfatul 
în fiecare moment.

TVR 1 PRO TV ANTENA 1
1

750 Jurnal TVR Sport Meteo 
7:15 Orașele Italiei 
7:45 Eurădispecer 
850 Portul
S miracolelor 

850 Miss Worid 
. România 

900 Sănătate pentru toții 
(reluare)

930 Teleshopping 
1050 Justiție

□ militară 
1150 Felidty
1155 Euro-Dispecer 
1250 Zestrea

S românilor (r) 
1350 Damon 
1330 Desene animate: Chip și 

EJDale 
1450 Jurnal TVR

Sport Meteo 
1430 Teleshopping 
1550 Orașele Italiei 
1530Akzente. Emisiune în 

limba geimană 
16:55 Oameni de presă 
1725 Travelling drcular 
1820 Demon (r)
18:50 Tragerile Joker și Loto : 

5/40 Omologarea
1950 Jurnal TVR Sport Meteo ' 

1950 Fotbal: Vardar Skopje ■ 
Rapid București Med din 
Cupa UEFA (live)

22D& Festivalul Național de 
muzică ușoară Mamaia 
2005 Secțiunea inter- 

i (live) 
M» Jurnalul TVR 
0:15 Miss Worid România 
020 Marcă înregistrată 
IdO Atac de panică
□ (dramă, SUA 2000) Cu: 

William Macy, Neve 
Campbell, Donald 
Sutherland. Ca orice 
bărbat normal trecut de 
patruzeci și, Alex 
(William H. Macy) atinge 
momentul lui de criză. 
Numai că pentru Alex a ! 
I normal e un lux. Iar

aiifl, mai mult ca nido- 
. Bală, e apăsat de 

responsabilitățile afacerii 
de familie conduse de 
atr I lui (Donald Suther- 
M.

PRIMA TV ACASĂ

7:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă, doctore 7 

9:15 Tânăr șl nefiniștlt
□ (reluare)

10:15 Destine răscumpărate 
11:15 Tu ești, tu câștigi I 
12:15 Zâmbete bir-o pastilă 
13:00 Știrile ProTv 
1345 Zâmbete Irrtr-o pastilă 
14:15 Mamă cu orice preț
□ (dramă, SUA 1993) 

Cu: Ann Jillian, Bill 
Amitrovich. Tulbură
toarea poveste a unei 
femei obișnuite, soție și 
mamă, a cărei dedzie 
ieșită din comun are 
explozive repercusiuni 
la nivel național, med
ical și moral.

1650 Tânăr șl neliniștit. Cu: 
0 Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 
Melody Thomas Scott 

1750 Știrile ProTV Vremea 
17145 Tu ești, tu câșligll 
18:55 Ștlrfle sportive 
1950 Știrile ProTV Sport.

Meteo

20:i!i Adevăr mortal (thriller,
□ Canada, 2005) Cu: Jen

nifer Beals, Helene Joy, 
Ed Bengley Jr., Lothaire 
Sluteau. Viața liniștită

. a Laurei Elliott (Helene 
Joy) în sălbătida din 
Desolation Sound se 
destramă iremediabil în 
momentul în care 
vechea ei prietenă Elis-

- abeth (Jennifer Beals) 
vine s-o viziteze.

2115 La Bloc 
2:0(1 Știrile ProTV Sport 
2345 Vreau să fiu mare 
2350 Doi bărbați șl
0 jumătate Cu: Charlie 

Sheen, Jon Cryer, 
■ Angus T. Jones, Marin 

. Hinkle, Melanie 
Lynskey, Holland Taylor 

030 5 frați Julea (reluare) 
150 Știrile Pro TV 
2SQ0 Renagatul
350 Adevăr mortal (thriller, 
u Canada, 2005, r)

750 Obsenrator. Sport
850 în gura presei (reluare) 

' 950 Anastasia (r)
1050 Comeda antelor 
1030 Conans interactiv 
1250 Don Juan de România 
1350 Observator ai Simona 

Ghetghe
13145 Dq)ă Vietnam (dramă,

Q SUA 1977) Cu: Henry 
Winkler, Sally Field, Har
rison Ford. De când s-a 
întors din războiul din 
Vietnam, Jack este cu 
mințile rătăcite. Visează 
să deschidă o afacere 
cu vechii camarazi, dar 
visurile lui par absurde 
celor din jur, 
până când o va întâlni 
pe Carol, o tânără care 
crede în el.

1650 Observator 
16:45 Vh/ere-A trăi
0 cu pasiune. Cu: Edoardo 

Costa, Giorgio Ginex, 
Edoardo Velo, Giuditta 
Saltarini

1850 Anastasia 
1950 Obsenrator oi Alessan

dra Stoicescu
r

2tt-0 Divertisment Cel mal 
tare dn parcare

2290 Obsenrator 
23*30 Jakioh mkidnosul
□ (dramă, SUA 1999) Cu: 

Robin Williams, Hannah 
Taylor-Gordon, Ig6 Eva, 
Bălint Istvăn. Povestea 
unui evreu din ghe
burile poloneze din al 
doilea război mondial 
care, riscându-și viața, 
le dă concetățenilor săi 
speranța și puterea de a 
rezista împărtâțindu-le

; știrile despre victoriile 
Aliațibr împotriva ger
manilor. Nimeni nu știe 

Jhsă că victoriile sunt 
■ fictive iar știrile sunt 

doar rezultatul imagi- 
. nației Iul Jacob.

. 250 Concurs Interactiv
1 SOB Obsenrator

3*45 Dipă Vietnam (dramă,
□ SUA 1977, r) 

590 Vhw» (reluare)

650 Grădini înfricoșătoare
□ (Dramă, Franța, 2003) 

Cu: Jacques Villeret, 
Benoit Magimel, Thierry 
Lhermitte, Andte Dus- 
sollier, Suzanne Flon

735 Vedete la Hollywood 
Angelina Jolie

850 Dave și Locky (Come
tă die, Irlanda, 2002) 

930 Zâmbet de Mona Lisa
□ (Comedie, SUA, 2003) 

Cu: Julia Roberts, 
Kirsten Dunst, Julia 
Stiles, Maggie Gyllen- 
haai, Dominic West

1130 Cursâ sd> soare
□ (Dramă, SUA 1996) Cu: 

Halle Berry
13:10 Cinema, dnema, dne-

□ ma Episodul 34 
1340 0 formație donată

□ (Comedie, Marea Bri- 
tanie, 2003) Cu: Tina 
Barrett

15:10 Ziua Recunoștinței
□ (Comedie, SUA, 2003)

> 1630 Reavtul (Thriller, SUA 
: 02003)

1825 Allen: Vânătoarea (SF, 
I □ SUA 2003)

2ft00 Petrecere la tea
□ (Comedie, Germania, 

2004) Cu: Tom Ger
hardt Kristian Kiehling, 
Horst Krause, Katja 
Flint Michael Krabbe. 
Școala s-a terminat și 
pentru Ben, Felix și

■ Nick, proaspeți absol
venți e timpul pentru 
distracției 

2130 Zâmbet de Mona Lisa
□ (Comedie, SUA 2003) 

Cu: Julia Roberts, 
Kirsten Dunst Julia

t. Stiles, Maggie Gyllen- 
haal, Dominic West 

! 2330 Vasul fantomă (Horror,
□ SUA 2002) Cu: Gabriel 
'' Byme, Julianna Mar

gulies, Isaiah Washing
ton, Ron Eldard, 
'«rsmond Harrington

- . 150 Scris cu singe (Thriller, 
! □ SUA 2002) Cu: Michael
J . T. Weiss, Peter Coyote, 

Nancy Valen

0750 Sărută-mă prostule (s) 
0850 Teleshopping 0835 Fiica 
oceanului (s, r) 0950 Rebelii (s, 
r) 1050 Tonomatul de vacanță 
1130 Cinci minute de cultură 
1145 Pasiuni (s) 1235 Euro- 
dispecer 1240 Verdict: Crimă 
(s) 1330 Teleshoping 1450 De
sene animate: Sagwa, pisica 
siameză 1430 Fiica oceanului 
(s) 1550 împreună în Europa 
1650 Enigme din Carpați 1630 
Sabrina (s) 17:00 Rebelii (s) 
17:55 Euro-dispecer 1850 Bu
getul meu 1830 Sănătate na
turistă 19:00 Soția lui Lorenzo 
(s) 20:00 Dragul de Raymond 
(s) 20:30 Verdict: crimă I (s) 
2130 Jurnalul TVR 2250 Jur-, 
naiul Euronews pentru Româ
nia 22:15 Drumul spre Santia
go (thriller, Spania, 1999) Par
tea a treia. 0050 Martorul tă
cut (s) 0150 Sănătate naturistă

i t

0750 Teleshopping 07:30 
News Radio (s, r) 07:55 Sport 
cu Florentina 08:35 Sunset 
Beach (s, r) 0925 Dragoste și 
putere (s, r) 1050 Kensky Show 
10:55 Clip Art 11:00 Monica 
1255 Teleshopping 1235 Bani 
la greu 1450 Sunset Beach (s) 
15:00 Dragoste și putere (s) 
1650 Mutant X (s) 16:55 News 
Radio 17:30 Cash Taxi 18:00 
Focus Prezintă1950 Documen
tar 20:00 Vino mamă să mă 
vezi 2150 Dosare FBI 2250 
Cash Taxi 2230 Trăsniți în 
N.A.T.0.2350 Focul plus 2345 
Mutant X (s, r) 0045 Guiness

1 08:15 Culoarea păcatului (s, r) 
î 09:15 Mama vitregă (s, r) 10TI0

Anita (s, r) 12:15 Amazoana (s)
< 13:15 Valentina, grăsuța mea 

frumoasă (s) 14:15 Legături de 
familie (s) 1530 Luna (s) Cu: 
Christian Meier, Gaby Espino 
1730 Poveștiri adevărate 1855 
Vremea de Acasă 18:10 Pariul

J iubirii (s) 2050 Mama vitregă
< (s) Cu: Victoria Ruffo, Cesar 
’ Evora 2150 Culoarea păcatu

lui (s) 2250 Anita. Cu: Ivonne 
Montero, Jorge Enrique Abello, 
Natalia Streignard 0050 Legă
turi de familie (s) 0150 Pove
știri adevărate (r)

0630-07.00 Obsenrator -
Deva (r) 

1630-1645 Știri locale

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă 

1830-1845 Știrile ONE TV
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

HALLMARK

B1TV

PRO CINEMA
12:55 Apropo de... vedete 
13:00 Surorile (s) 1345 Tele
shopping 1450 Batman (d. a.) 
1445 Teleshopping 1550 Doc
torul de suflete (s, r) 15:55 
Apropo de... dnema 1750 Dru
mul spre Cordura (western, 
SUA 1959) 1950 Surorile (s) 
2050 Omul invizibil (s) 22:00 
Coșmar pe strada Ulmilor (hor
ror, SUA 1984)0050 Primăria 
(dramă, SUA 1996) Cu: Al Pad- 
no, John Cusack

10:00 Teleshopping 11:00 
Naționala de bere - Batalionul 
distracționar 1250 Teleshop
ping 13:00 Rebeca (s) 14:00 
Jurnalul de prânz 1530 Inspec
torul Fowler (s) 1630 Rebeca 
(s) 17:30 Naționala de bere! 
18:30 24 de ore Național TV 
19:45 Jara Iu' Papură Vouă 
20:00 Taxi Driver 21:00 Mr. 
Bean (s) 2130 Jara Iu' Papură 
Vouă 22:00 Situație critică 
(acțiune, SUA, 2000) 0050 
Național la miezul nopții 0030 
Fantastic Bar 0150 Un caz din 
dragoste (thriller, Italia, 1996) 
Cu: Stephane Ferrara

0630 Teleshoping Q750 Viața 
' dimineața 09:00 Verissimo 
’ 1050 Lumea căiților 10:75 Alo, 
î ați greșit numărull (comedie, 
* România, 1958) (r) 12:15 Cal- 
î endar ecumenic 1350 Fan X.

13:50 Jet Set 14:35 Autome- 
ș tor 1535 Euromaxx 1630 hfe

privește 1745 The Best of 61 
’■ Vine presa 1850 61 Vine pre- 
i sal 2050 Film artistic românesc

2250 Trenul vieții. Gazda emi
siunii Liana Stanciu. tren" 

j sunt abordate multe și diverse 
‘ teme. 2345 Ediția de noapte 
; 0050 61 Vine presai (r) 0250 
■ Film artistic românesc? I

12.15 Ostatic pentru o zi 
(comedie, SUA 1994)

14.00 Fiicele lui McLeod
14.45 Annie's Point (dramă, 

SUA 2005)
1630 Bunicul excentric 

(dramă, SUA 2005)
18.15 Du-te spre luminăl 

(dramă, SUA)
20.00 Fiicele lui McLeod
21.00 Alegeri difidle (dramă, 

SUA 1996)
2245 Jordan (s)
2345 Stare de spirit (polițist 

SUA 2003)
0130 Războiul din Golf 

(dramă, SUA 1998)

DISCOVERY

f TV2 REALITATEA

1550 Imagini de viață (s, Ung.) 
1540 Vară aventuroasă (s, 
SUA) 163012+1750 Piaza (s, 
It.) 1730 încântare (s, It) 1830 
Știri 18:35 Știri economice 
1845 Știri regionale 19:00 
Povești 19:40 Hotelul inimilor ' 
(s, It.) 2030 Știri, meteo, sport 
2155 Familia Thibault (s, Fr.) 
21:55 Momente vesele cu 
Kabos Gyula 22:15 Fâșia moar
tă (SUA/Can.) 23:00 Joi seara 
2330 Casa culturii 00:25 Știri, 
meteo, sport 0045 Dispreț 
(dramă Fr./lt. 1963)

0750 TotalCar (magazin) 0725 î 
Bună dimineața, Ungaria I ' 
07:55 Mokka (magazin) 1050 i 
Sodă - joc telefonic 11:00 * 
Teleshop 1240 Salome (s, SUA) 
1345Tâlhari fraieriți (com.SUA) \ 
1530 Joc 1625 Cărările iubirii 
(s. Mex.) 1730 Vaporul dragos
tei (s, SUA) 1830 Anita (s, SUA) 
1930 Știri, meteo 2050 La bine , 
șl la rău (s, Ung.) 2030 Activ 
(magazin) 21:15 Monk (s, SUA 
2002) Cu: Tony Shalhoub, Bit
ty Schram, Ted Levine, Stanley s 
Kamel, Michelle Addison 22:15 s 
Mid încurcături în Corsica 
0055 Intim 0040 Câteva pe- \ 
rechi (corn. Ang.)

13:00 Realitatea de la 13:00 
1345 45 de ani de comunism 
(r) 1450 Realitatea de la 14:00 
15:00 Realitatea de la 15:00 
15:15 Realitatea medicală 1650 
Realitatea de la 16:001645 
Filiere 1750 Realitatea de la 
17:00 17:15 Documentarele 
realității 17:55 Infobusrness 
19:15 Realitatea Zilei 2050 
Realitatea de la 20:00 20:15 
100% cu Robert Turcescu 
21:00 Realitatea de la 21:00 
21:45 Cifrele realității 2250 
Realitatea de la 22:00 22:15 
Zece șl un sfert 2350 Realitatea 
de la 23:00 23:15 45 de ani de 
comunism

1330 Revelații industriale: 
Povestea Europei

1450 Autopsia mumiilor
15.00 Secretele civilizațiilor 

dispărute 
, 16.00 Confruntări și fiare 

vechi, Off Road 
! 1750 Motociclete americani 
‘ 1850 Mania motocicletelor

19.00 Tehnologie extremă, 
Metroul american 

< 20.00 Aventuri la pescuit cu 
j Rex Hunt

2030 John Wilson și un 
safari cu undița, 
Namibia 

. 2150 Apocalipse ale anti
chității, Moarte pe Nil

22.00 Detectivi criminaliști 
2350 Dosarele FBI



joi, 25 august 2005 cwâw SOCIAL - ECONOMIC /5

• Demografie. Tendința de scădere
demografică s-a accentuat în ultimii ani în 
Valea Jiului. Estimat ca în 2005 municipiul să 
aibă 75 de mii de locuitori, după 15 ani de 
tranziție numărul de locuitori este de 
46.716, cu aproape 30.000 mai puțin. (I.J.)

• Supă-n plic. Potrivit unei statistici IJS 
Hunedoara, persoanele singure și femeile 

•< active au intrat într-o nouă categorie de 
consumatori: cei ai supelor deshidratate în 
plic. Este vorba de persoanele pentru care 
timpul contează foarte mult, ceea ce le 
determină să se orienteze spre produse care 
le ajută în bucătărie. (I.J.)

Crește venitul 
minim...

Deva (I.J.) - MMSSF a 
elaborat un proiect de 
modificare și completare 
a legislației privind ve
nitul minim garantat. 
Proiectul propune ca 
nivelul venitului minim 
garantat să se indexeze 
anual prin hotărâre a 
Guvernului, în raport 
cu evoluția prognozată a 
prețurilor de consum. 
Ordonanța de urgență 
ar urma să intre în 
vigoare la 1 ianuarie 
2006. Proiectul prevede 
ca persoanele apte de 
muncă, care nu reali
zează venituri din sala
rii sau din alte activi
tăți, se iau în considera
re la stabilirea numă
rului membrilor de fa
milie pentru determi
narea nivelului de ve
nit pe familie, numai 
dacă fac dovada faptului 
că sunt în evidența 
AJOFM Hunedoara pen
tru încadrare în muncă.

Carol Schreter 
(Foto: Ina Jurcone)

Gara este 
o ruină 
Petroșani (I J.) - Gara 
Petroșani, este în 
momentul de față o 
adevărată ruină. CFR- 
ul a elaborat un pro
gram de refacere a 
stației, dar singura 
tentă de modernism 
o are casa de bilete, 
care este și sală de 

așteptare și, noaptea, 
adăpost pentru 
oamenii străzii. Ast
fel, călătorii au parte 
de boschetari, bețivi 
și taximetriști grăbiți 
care racolează dienții 
la venirea trenului. 
„Clădirea se află în 

administrarea CFR și 
e de datoria lor să o 
repare. Am făcut 
adrese către ei pen
tru aceasta, iar 
răspunsul a fost că 
lucrările se fac con
form programului 
stabilit", declară pri
marul Carol Schreter.

rializează în cercetările științifice în dome
niul optic la Institutul de Automatizări 
Frauenburg, Germania. Partea germană va
suporta costurile de început a cercetărilor, 
de peste 35.000 de euro. (Foto: era)
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Societatea Preț Variație
închidere (lei/acț)(%) 1

1. SNPPETROM 0,4450 -1,11
2. SF1 BANAT-CMȘANA 1,5400 0
3. TIV 0,9100 0
4. BRD 12,000 +1,69 .
5. IMPACT 0,4000 -1,48 )
6. AZOMUREȘ 0,18») -1,®
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,7650 -0,65
8. ROMPETROL

RAFINARE (RRC)
0,0940 -2,08

9. HABER oprit
10. BCCARPAT1CA 0,5100 -1,92
11. DECEBAL 0,0099 -1
Rubrică realizată de SVM IFB FINW EST SA DEVA
b-dul Decebal, bl. R, parter (KIngăQUASAR), tel.: 221277.

Ceremoniile 
aniversării a 25 de 
ani de la mișcările 
sindicale ale „Soli
darității” din Polo
nia vor avea loc la 
sfârșitul lunii. 
Evenimentul va fi 
marcat de ample 
rranife stări 
stradale. 
Fotografia a fost 
realizată la Lodz, 
în 30 iulie 1981 și 
demonstrează 
nemulțumirile 
polonezilor față de 
condițiile de viață 
și trai comuniste 
prin blocarea dru 
murilor.

Ek» fii
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Vânătoarea - mai scumpă
M Din acest an, 
vânătorii români vor 
plăti mai mult pentru 
orice animal împușcat.

Iha Jurcone___________________
Inajurcone0infarmmedia.ro

Deva - Ministerul Agricul
turii, Pădurilor și Dezvoltării 
Rurale, în urma discuțiilor cu 
reprezentanții Asociației Ge
nerale a Vânătorilor și Pesca
rilor Sportivi, cu cei ai Mi
nisterului Mediului și cu Aso
ciația Proprietarilor de Pă
duri doresc modificarea Legii 
fondului cinegetic, care pre
supune, printre altele, ali
nierea tarifelor percepute

pentru vânătorii români la 
cele valabile pentru străini. 
Spre exemplu, dacă sunt luate 
în calcul tarifele actuale la 
cocoș de munte pentru 
vânătorii străini, un vânător 
român va trebui să plătească 
cu cel puțin nouă milioane de 
lei mai mult. Până atunci 
însă, au mărit cu până la șase 
ori tarifele pentru împuș
carea unui animal sau pasăre 
din păduri pentru vânătorii 
români.
Regim privilegiat

Vânătorii români . s-au 
bucurat de un regim privile
giat, ei având posibilitatea să 
împuște prada la prețuri mai 
mici decât o făceau străinii.

Tarifele care au crescut 
puternic în acest an fac ca 
diferențele de prețuri între 
vânătoarea pentru un străin

și un român să fie foarte 
mici. Practic, din acest an își 
permit să vâneze doar cei cu 
venituri uriașe.

Pretai practicata te MM
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Cert
Români

Mistreț
Români

2004 - 7-20 de milioane lei 2004 - 1-3 milioane lei
2005 - 20-50 de milioane lei 2005 - 6-20 milioane lei
Străini -50-100 de milioane lei Străini - 935 milioane lei
Căpriori Urs
Români Români
2004 - 2-9 milioane lei 2004 - 30-100 milioane lei
2005 - 7-40 milioane lei 2005 - 180-250 milioane iei
Străini - 10-30 milioane lei Străini - 180-250 milioane lei
Capra neagră Cocoș de munte
Români ■ ■».... RoWânl “ *'
2004 - 6-15 milioane lei 2004 - 4 milioane lei
2005 - 30-60 milioane lei 2005 - 16 milioane lei
Străini - 40-130 milioane lei Străini - 35 milioane lei

Legile nemulțumesc
■ Silvicultorii vor plăți 
compensatorii și legi 
corecte privind admi
nistrarea pădurilor.

Iha Jurcone
lna.jur<one®infornimdla.ra

Deva - în prezent se 
lucrează la un proiect legis
lativ privind administrarea 
pădurilor, dar sindicaliștii 
spun că noul cadru legislativ 
nu va rezolva problemele din 
acest domeniu. “Simt în curs 
de elaborare o serie de legi 
și alte acte normative care 
sunt specifice. Silvicultorii 
din cadrul Romsilva au făcut 
o serie de propuneri care 
până acum nu au fost luate în 
considerare. Practic, dorim o 
administrare eficientă a 
pădurilor României, un bun 
de interes național și care să 
contribuie la protecția medi

ului”, a spus liderul sindical 
„Silva” Hunedoara, Radu 
Apozan.
Model german

Modelul german de admi
nistrare a pădurilor a fost 
vehiculat, dar s-a renunțat la 
acest lucru destul de ușor. 
Asta ar fi însemnat împăr
țirea teritoriului pe zone de

„Silva"
competență, la nivelul fie
cărei zone fiind câte un ocol 
silvic care ar fi administrat 
chiar și pădurile private.

Ar fi existat astfel o conti
nuitate în întreținerea pă
durii, care înseamnă plan
tare, igienă și stabilirea 
exactă a datei la care un 
arbore va putea să fie valori
ficat.

Se dorește o administrare eficientă a pădurilor

Vacanțe de Revelion
Deva (I.J.) - Șapte dintre 

agențiile de turism devene au 
lansat deja ofertele pentru 
vacanța de Revelion. Primele 
oferte pentru perioada 30 
decembrie 2005 - 4 ianuarie 
2006 au apărut și pe internet 
pentru Poiana Brașov. Repre
zentanții agențiilor de turism 
susțin că acesta este primul 
an când hunedorenii se gân
desc cu mult timp înainte la 
vacanțele de iarnă. „Firmele 
de turism au primele oferte, 
însă depinde mult de viteza 
hotelierilor din stațiunile 
montane pentru fixarea pre
țurilor de cazare. De aceea nu

avem foarte multe oferte 
încă”, spune Flaviu Colom- 
bici, patron agenție de turism 
din Deva. Un sejur în Austria 
și Elveția costă între 45-47 de 
euro pe noapte. Pentru desti
națiile exotice, costurile vor 
fi între 700 și 1.000 de euro 
pentru 4-5 nopți în Egipt, cu 
cina de Revelion inclusă.

Primele prețuri afișate de 
agenții pentru sfârșitul lui 
decembrie sunt de patru ori 
mai mari decât cele practi
cate în prezent. Astfel, un 
sejur de Revelion la Hotelul 
Alpin din Poiana Brașov va 
costă 1.801 RON.

La mare
Constanța (I.J.) - Pro

gramul social pe litoral 
continuă în perioada 1-20 
septembrie. Hotelierii își 
pun acum speranțele în 
acest program, care să le 
crească gradul de ocu
pare a unităților. Tarifele 
practicate pentru șase 
nopți cazare, fără ser
vicii de masă, variază de 
la 79 lei/sejur pentru 
hotelurile de o stea, la 89 
lei/sejur la hotelurile de 
două stele, la 99 lei/sejur, 
la unitățile de trei stele. 
Tarifele includ TVA și 
comisionul de 10 % cedat 
agențiilor de turism. 
Biletele au fost puse în 
vânzare la agențiile de 
turism hunedorene, cu 
care s-a încheiat con
tract. Vânzarea se face 
după principiul „primul 
venit, primul servit”.

fruntă cu o scădere dramatică de când rupia thailan- 
deză s-a devalorizat în raport cu dolarul. Efortul co 
mercianților este uriaș. (Foto: era)

Inajurcone0infarmmedia.ro


• Modernizare. Modernizarea Stadionului 
din Deva a fost estimată de specialiștii 
Primăriei la 1,45 milioane lei noi. Banii ar 
urma să provină dintr-un împrumut de 40 
milioane lei noi, pe care Primăria Deva 
dorește să-l contracteze pe o perioadă de 20 
de ani. (M.S.)

• Strategie. Strategia investițională a Con
siliului Local Deva pentru perioada anilor 
2006-2009 prevede realizarea de lucrări în 
valoare de 120,7 milioane lei noi, din care 
de la bugetul local vor fi alocați 80,7 mi
lioane lei noi, iar diferența va fi asigurată 
din împrumuturi. (M.S.)

« « C • V *

Vaca + Adi = 
Love!

The mu Steoia________
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60 de miliarde de lei vechi. Atât vom 
scoate din buzunar pentru a repara 
scaunele și fotoliile în care s-au lăfăit dosurile 

aleșilor noștri. Și asta deoarece, distinșii noștri 
deputați, nu s-au putut abține să nu-și scrije
lească numele pe tapițeriile scaunelor sau să- 
și noteze diverse lucruri utile, cum ar fi 
numerele de telefon. Parcă și văd scaune pe 
care vreun deputat cuprins de doctrina par
tidului a scris cu roșu „jos mafia, sus patria", 
sau tapițerii cuprinzând listele cu ultimele 
persoane care umblă să bage sula-n coaste. 
Nu mai vorbesc de posibile declarații de 
dragoste pe ascuns, de genul PC+PSD = 
iubire interzisă, sau „traseist până la moarte!".

Sigur că, uitându-ne pe la aparițiile tele
vizate de prin Parlament ale aleșilor noș
tri nu ne este greu să-i înțelegem. Orice psi

holog recomandă ca, în momentul în care te 
trezești, să notezi ceea ce ai visat. Și totuși, în 
privința numelor și pentru a nu mai umbla la 
buzunarele noastre, le recomand parlamenta
rilor, ca în cazul în care au uitat cum îi chea
mă, să folosească cu încredere buletinul, E 
chestia aia plasticată în care apare figura lor.

Bilanț inundații
Deva (T.S.) - Potrivit unui comunicat al 

Prefecturii inundațiile din 23 august au 
afectat comunele Gurasada și Burjuc. în 
comuna Gurasada au fost inundate cinci 
gospodării, un podeț din satul Câmpuri Sur- 
duc a fost afectat. în satul Burjuc au fost 
inundate patru gospodării, fiind afectate 
fântânile și trei kilometri de străzi și ulițe, 
iar in satul Tătărăști au fost afectate 20 de 
fântâni și 5 kilometri de drumuri și ulițe.

• Consiliul Județean Hunedoara:
Dorin Păran, vicepreședinte_______________ 09.00-12.00
• Primăria Municipiului Deva:
loan inișconi, viceprimar___________________08.00-10.00
• Primăria Municipiului Hunedoara:
Simion Jitian, viceprimar________ începând cu ora 09.00
• Poliția Municipiului Hunedoara:
Comisar Coste! GozaC, adjunct ai șefului Poliției
Municipiului Hunedoara . 14.00-16.00

Profesionalizarea 
serviciilor sociale

Orăștie (V.R.) - Asociația Sprijiniți 
copiii și Primăria Orăștie organizează azi 
sesiunea tematică „Aplicarea standardelor - 
primul pas spre acreditarea și licențierea 
furnizorilor de servicii sociale”. Evenimen
tul face parte din proiectul „Rețea de 
acțiune comunitară pentru copilul cu di- 
zabilități”. La el sunt așteptați 30 de repre
zentanți ai ONG-urilor, administrației pu
blice locale, serviciilor publice de asistență 
socială și școlilor din rețeaua creată la 
începutul acestui an. Se vor dezbate aspecte 
metodologice privind acțiunea furnizorilor 
de servicii sociale pe bază de standarde, 
obligativitatea acreditării și licențierii până 
la sfârșitul lui 2005.

Fara activitate
■ losif Blaga, președin
tele Ligii Aleșilor Locali 
ai Alianței, vrea să 
învie ceva născut mort.

DANIIL I. lAMCU__________________________

danM.iinciiolnforMmedte.ro

Orăștie - Liga Aleșilor 
Locali ai Alianței DA, la ni
vel județean, s-a constituit în 
toamna anului- trecut, în 
cadrul unei adunări la care 
au participat primarii, 
viceprimarii și consilierii 
locali sau județeni ai PNL și 
PD, președintele acestui 
organism Bind votat primarul 
municipiului Orăștie, losif 
Blaga. Scopul Ligii era, con
form declarațiilor partici- 
panților, acela de a întări 
colaborarea între membrii 
celor două partide care au 
reușit să ocupe anumite 
funcții în urma alegerilor 
locale din Vara anului 2004. 
în așteptare

După aproape un an însă, 
aleșii democrați și liberali nu 
au mai apucat să se întâl

nească. întrebat despre cau
zele acestei lipse de activitate, 
losif Blaga a precizat: „Fiind 
președintele Ligii Aleșilor 
Locali ai Alianței DA, poate 
că ar fi trebuit să preiau eu 
inițiativa. După cum se știe 
acest organism s-a constituit 
pe motive politice. Am tot 
așteptat însă să se stabilizeze 
odată structurile adminis
trației publice, ca urmare a 
alegerilor de anul trecut. Sper 
ca, în luna septembrie, să 
convoc pentru început o 
adunare a aleșilor locali ai 
Partidului Democrat, pentru 
a mă consulta cu colegii mei, 
să-mi spună cum văd ei pro
blema. Apoi îi voi convoca și 
pe colegii liberali, să vedem 
ce putem face, pentrui că Liga 
ar trebui să promoveze inte
resele comunităților locale. 
Poate că este greșeala mea de 
percepție, dar eu așteptam ca 
cei care au inițiat această 
Ligă, și nu sunt eu cel care 
am făcut acest lucru, să-mi 
spună și care sunt direcțiile 
și ce se așteaptă în conti
nuare de la acest organism”, 
a spus Blaga.

Consiliul Județean Hunedoara va discuta azi pe 
marginea unui proiect de hotărâre privind aprobarea 
documentației Plan de amenajare a teritoriului 
interorășeriesc Petroșani - Aninoasa - Bumbești-Jiu. 
Prin acest proiect se dorește amenajarea hidrotehnică 
a râului Jiu pe sectorul Livezeni - Bumbești, sector 
de pe raza administrativă a județelor Hunedoara și 
Gorj. (Foto: Traian Mânu)

Da. Este foarte greu 
să lucrezi și să ai 

propuneri construc
tive pentru că 
președinții Senatului 
și ai Camerei Depu- 
taților fiind din altă 
formațiune politică 
decât cea aflată la
guvernare, fac tot 
posibilul pentru ca 
respectiva 
propunere să nu 
treacă.
Elena AmihAiesei, 
Deva

Nu. Cred că au 
fost aleși în mod 

democratic și nu văd
de ce nu ar putea fi 
în continuare
președinții celor 
două camere chiar
dacă fac parte din alt 
partid decât cel aflat 
la putere. Oare 
politicienii noștri 
nu au altă treabă 
decât să se mănânce 
între ei?
Vasile, 
Deva

Retrocedarea după 
lege a proprietății
■ Cererile pentru 
terenurile agricole și 
forestiere se primesc 
până în 22 septembrie.

Loredana Leah________________
ktredMi.leaholnformniedia.ro

Deva - Reconstituirea drep
tului de proprietate se face la 
cerere. Cererea, formulată 
personal sau prin mandatar, 
trebuie depusă la consiliul 
local în a cărui rază teritori
ală este situat terenul. Dacă 
sunt mai mulți moștenitori, 
cererea se semnează de 
fiecare dintre ei. Ea va 
cuprinde numele și prenu
mele solicitantului și ale 
părinților, calitatea, gradul de 
rudenie, suprafața de teren la 
care se consideră îndreptățit.

Da. Indiferent de 
cât de binevenită 

ar fi orice propunere 
venită din partea 
Alianței, ea niciodată 
nu va fi agreată 
de PSD și implicit de 
cei doi actuali 
președinți ai 
camerelor Parlamen
tului. De ce? Pur și 
simplu nu suportă 
că alții au 
câștigat!

«
HOREI,

EVA

Nu. Toată această 
luptă în legătură 

cu președinții 
camerelor Parlamen
tului nu-și are rost. 
Parlamentarii Alianței 
au avut ocazia să-și 
exprime votul și 
nimeni nu are nici o 
vină că au absentat. 
Lupta dintre PSD și 
Alianță nu este con
structivă datorită 
orgoliilor^
Marian, 
Deva

-j^-țu. Este o luptă a 
x > orgoiiiior și nu 
cred că se justifică 
schimbarea celor doi 
președinți ai 
camerelor. Sunt 
probleme mult mai 
importante de 
rezolvat în România, 
dar se pare că nici 
un partid politic 
nu poate trece 
peste orgoliile 
de partid.
Ana Mihalcea, 
Deva

noua

Persoanele fizice vor face 
declarația pe proprie răspun
dere, iar persoanele juridice, 
prin reprezentantul lor.
Important!

Dacă cererea este depusă 
personal, trebuie prezentate 
actele doveditoare în original 
și xerox, semnată pentru con
formitate. Dacă cererea va fi 
trimisă prin poștă, trebuie 
anexate și copiile xerox sem
nate pe proprie răspundere. 
Cererile pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate pen
tru terenurile agricole și 
forestiere pot fi formulate 
numai de către proprietarii 
care nu au depus solicitări în 
termenele prevăzute de Legea 
169/1997 și de Legea 1/2000, 
precum și persoanele din 
zona necooperativizată.

- certificata de naștere,
- certificatul de deces al autorului, în cazul moștenitorilor,
- orice acte din care să rezulte dreptul de proprietate asupra terenului so
licitat ți o declarație în care să se menționeze suprafața de teren agricol 
atribuită, respectiv deținută, în una sau mai multe localități.

C.L. a pregătit pentru tine un concurs ce va schimba look-ul casei 
tale. Folosește șansa de a avea termopane de la C.L. pentru casa 

Citește C.L. in continuare! JURNAL MI1W
— ■ " ------------------------------------«wihtMMMA MMmU RI ‘1 i ■

CONCURS
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ktredMi.leaholnformniedia.ro


cuvÂm Prezentarea lotului FC CI P Deva
SPORT

• Scădere. Potrivit președintelui AJF Hune
doara, Mircea Sîrbu, datorită înstrăinării,

f^zafectării sau degradării, în județ a scăzut 
simțitor în ultimii ani numărul terenurilor de 
fotbaL Atât în mediul urban, cât și în cel 
rural. între terenurile dispărute se numără 
cele din Rapolt, Cristur, Vețel, Mecanica 
Orăștie, Pui, Orăștioara de Sus etc. (V.N.)

• înscrieri. în 30 august a.c., la ora 10, la 
Colegiul Național Decebal din municipiul 
Deva, se vor desfășura înscrierea, tragerea la 
sorți a etapelor și se va hotărî modul de des
fășurare a campionatelor Diviziei D și Campi
onatului Județean. în funcție de numărul 
echipelor, la propunerea echipelor, se va 
face și programarea orelor de joc. (V.N.)

■ Evenimentul va fi 
completat cu disputa
rea unui meci împotriva 
campioanei Moldovei.

ClPRIAN MARINUȚ_________________
dpri an. marinii t0lnformmedia.ro

/'
Deva - Singura echipă 

hunedoreană cu pretenții la 
cucerirerea titlului național, 

*’FC CIP Deva, de două ori 
vicecampioană a României la 
futsal, atacă și noul sezon cu 
Obiectivul de a câștiga cam
pionatul. Pentru că FC CIP 
are numeroși suporteri în 
Deva și în județ, conducerea 
clubului a decis ca festivi
tatea de prezentare a lotului, 
desfășurată anii trecuți doar 
în prezența presei și a spon
sorilor, să se deruleze acum 
în fața publicului.

Astfel, lotul FC CIP Deva va 
apărea, pentru prima dată în

Și anul trecut FC CIP a avut-o ca invitată pe campioana Moldovei, la turneul de la Deva

acest sezon, în fața spectato
rilor, luni, 29 august, la Sala 
Sporturilor Deva. Prezentarea 
jucătorilor va fi urmată de un 
meci amical în compania unui 
adversar de top, echipa antre
nată de Marius Rupacici 
urmând să primească replica 
formației Gamelot Chișinău, 
campioâna Moldovei. „For

mația de peste Prut e una 
foarte valoroasă. Are antrenor 
și trei jucători din Ucraina, 
patru internaționali Moldo
veni și va juca în grupele Ligii 
Campionilor la Futsal într-o 
grupă cu campioanele Italiei 
și Spaniei. Cred că meciul va 
fi unul de gală și va constitui 
o bună verificarea pentru noi 

să vedem la ce nivel de 
pregătire ne situăm”, afirma 
Paul Grecu, vicepreședintele 
FC CIP. Nu s-a stabilit încă 
ora de start a evenimentului, 
întrucât postul TV Sport este 
interesat de transmiterea în 
direct a partidei,. până; 
luni vă vom informă și asupra- 
acestui detaliu.

Farul "respectă" Jiul
Constanța (C.M.) - Antrenorul Farului, 

Petre Grigoraș, a declarat că dorește ca 
echipa sa să obțină prima victorie pe teren 
propriu din acest sezon în partida cu Jiul 
Petroșani, motiv pentru care elevii săi vor 
trata cu maximă seriozitate jocul. “Sunt 
convins că va fi un joc foarte greu, pentru 
că întâlnim o echipă incomodă, care se 
așează pe două linii. A reușit un rezultat 

î la Cluj și sper să nu obțină 
. lucru și cu noi”, a declarat, ieri, 

Grigoraș. Tehnicianul formației constănțene 
a menționat că meciul cu Jiul este la fel 
de important ca acela cu Dinamo. “Pentru 
noi, meciul cu Jiul e la fel de important ca 
și cel cu Dinamo. Vreau să trecem cu bine 
peste .... succesul cu Dinamo” a explicat 
Grigoraș. Farul nu are probleme de lot 
înaintea întâlnirii cu Jiul. “După meciul cu 
Dinamo nu există accidentări grave și va 
fi aoalasi lot cu care am abordat jjieciul de 
la urești.”, a Subliniat Grigofî^.'Paî'tF 
da va fi transmisă în direct de Național TV, 
vineri, de la ora 20.00.

-■fie egalitate 
„Jacelași lucr

Steaua a pierdut patru 
milioane de euro

f București (V.N.) - Steaua va primi, după 
ratarea calificării în grupele Ligii Campi
onilor, aproximativ 200.000 de euro, 

pierzând,» prin nepar- 
ticiparea în această 
fază a competiției, 
peste 4 milioane de 
euro, bani ce ar fi 
venit de la UEFA. 
Gruparea stelistă va 
primi din partea foru
lui fotbalistic euro
pean câte 50.000 de 
euro pentru fiecare 
tur preliminar în care 
a evoluat, plus un 
bonus de aproape 
100.000 de euro acor
dat fiecărei cam-

Mirel Rădoi pioane naționale care
nu atinge grupele 

Ligii Campionilor. Aceste cifre sunt apro
ximative, fiind bazate pe cele oferite de 
UEFA pentru ediția de anul trecut. Cifrele 
exacte vor fi anunțate de forul european 
în urma unei ședințe a Comitetului Execu
tiv al UEFA, care va avea loc înaintea star
tului grupelor competiției. Este de așteptat 
ca aceste sume să crească, dar nu cu va
lori foarte mari.

Regret ratarea 
penalty-ului
■ Miodrag Belodedici 
și-a împlinit aproape 
toate visele legate de 
cariera de fotbalist.
* ‘ ■ 
Marius Moraru 
marius.mor*ni0informmedia.ro

■
CUVÂNTUL UBER: Cum este din 
nou acasă, la Socol?

MiaBrag Belodedici: Bme. De 
când m-am lăsat de fotWh Wi' 
2001, vin în fiecare an acasă. 
Și stau cât pot de mult. Dar nu 
atât cât aș dori.

C.L.: Deși ești în concediu, ai 
un program foarte încărcat..

M. B.: Ce să fac? Trebuie să 
mă întâlnesc cu oamenii de 
aici, din Moldova Nouă. Vor să 
stea de vorbă cu mine. Și nu 
pot să-i refuz. Să fiu sincer, mă 
simt vinovat față de ei, pentru 
că mulți ani am fost departe de 
satul meu, de prietenii din 
copilărie. Și-acum, trebuie să 
mă reabilitez.

C.L.Ai plecat de-acasă la o 
vârstă fragedă. Hai să ne 
întoarcem în timp.

M. B.: Am început fotbalul 
aici, la Socol. Când am termi
nat clasa a VlII-a, am plecat la 
Moldo.va Nouă. Niște prieteni 
de-ai tatălui i-au spus să mă 
dea la fotbal, că am talent. Așa 
m-am înscris la Minerul. L-am 
avut antrenor pe Olimp Matees- 
cu. Atunci a început cariera 
mea de fotbalist. Aveam 14 ani.

C.L.: în scurt timp ai ajuns la 
seniori.

M. B.: După doi ani. Am jucat 
în divizia a doua. Atunci era 
mult mai puternică decât acum. 
Am susținut 8 meciuri. La jocul 
cu U.T.A., a venit un arbitru la 
mine și mi-a dat un număr de 
telefon și o adresă din Pitești, 
de la o școală de fotbal.

C.L.: Era în anul 1980.

Arbitri pentru Jiul
\ București (V.N.) - Comisia Centrală a 
U Arbitrilor a stabilit brigada de arbitri care 

va conduce partida prolog a etapei a IV-a 
a Diviziei A la fotbal care va avea loc 
vineri, 26 august, de la ora 20.00, Farul Con
stanța - Jiul Petroșani. La centru, Vasile 
Bratu din Amara, la linii Adrian Vidan din 
București și Florin Buzărnescu din Craio
va, rezervă Sorin Burloiu din Galați, iar 
observatori Doru Neagu din București și 
loan Igna din Timișoara.

Data nașterii: 20 mai 1964 
locul nașterii: Socol, județul Caraș-Se- 
verin
Starea civilă: divorțat, o fetiță;

‘rformanțe: fost component al echipelor 
Steaua București, Steaua Roșie Belgrad, 
Valencia, Valadolid, Villareal, al primei 
reprezentative de fotbal a României, cu 
pette 50 de selecții.

M. B.: Cam așa. Am plecat 
acolo și am rămas. Florin Hala- 
gian se ocupa de școală. Dar, 
după câteva luni, am ajuns la 
Luceafărul București, unde am 
stat până la 18 ani. Apoi, 
Steaua a pus ochii pe mine și 
am ajuns în „Ghencea”.

C.L.: Cu cine ai fost coleg A 
la Luceafărul? Â

r M. B.: Cu Lășătuș, 
I Hagi,Octavian PÂpescu i 

și alți băieți» —. ;

C.L.: A venit „era Stea
ua”. Pvțțna, că apoi s-a... 
înroșit be. ce Steaua? Și 
pe ce perioadă ai semnat?

M. B.: Pentru că fostul meu 
antrenor era stelist și legiti
mația mea era la el. Pe ce 
perioadă? Pe viață. Atunci nu 
erau alte discuții.

C.L.: Plecarea ta peste graniță, 
în fosta Iugoslavie, a surprins 
lumea fotbalului românesc. Nu 
ți-a fost frică să pleci?

M. B.: Mi-a fost. Dar, am 
riscat. Nu știu dacă am făcut 
bine sătfîiu. Nu știam ce o să 
se întâmple. De unde sâ știu că 
vine Revoluția în 1989?

C.L.: Ce te-a determinat să ple
ci? Erai la Steaua, una dintre 
cele mai titrate echipe 
românești. Nu poți să spui că 
nu era bine.

M. B.:Era foarte bine, față de 
alții. Dar eram.parcă în umbră. 
Și eu, cum tot mergeam 
„afară”, și crescând la Socol, 
am văzut cum trăiesc sârbii de 
la Steaua Roșie Belgrad.

C.L.: Și ai ajuns la echipa 
Steaua Roșie Belgrad. Cum ai 
fost primit?

M. B.: Era visul meu de copil. 
■De Steaua Roșie nu mă 
despărțea nici măcar Dunărea. 
Mă despărțea doar Nera, care e 
la 50 de metri. Am fost primit 
foarte bine.

Miodrag Belodedici

C.L.: Chiar dacă nu ai putut să 
evoluezi oficial un an de zile.

M. B.: Mi-a fost greu să stau 
pe margine, dar m-am pregătit 
permanent și am revenit în 
forță. Eram tânăr și aveam 
încredere în mine.

C.L.: Și ai mai cucerit o cupă a 
Campionilor Europeni, deve
nind singurul jucător din lume 
cu două trofee europene de cel 
mai înalt rang, cucerite cu 
două echipe diferite. Plus Cupa 
Intercontinentală, din 1991, cu 
Steaua Roșie.

M. B.: Prin aceste perfor
manțe visele mele din copilărie 
s-au îndeplinit.

C.L.: Steaua Roșie avea să fie o 
altă rampă de lansare spre fot
balul european, sau mai bine 
zis spre cel iberic. De ce ai ales 
Valencia?

M. B.: Au fost mai multe vari
ante; Sampdoria, Anderlecht, 
alte două echipe din Spania. 
Am ales Valencia pentru că mi- 
a oferit un contract mai bun 
decât în altă parte. Trei ani am 
stat acolo. Am mai jucat un an 
la Valadolid, jumătate de sezon 
la Villareal și apoi am plecat în 
Mexic, unde am stat doi ani.

C.L.: Se întâmpla înainte de a 
reveni în fotbalul românesc.

M. B.: Eu țineam o legătură 
destul de strânsă cu prietenii 
de aici. Vorbeam tot timpul eu 
Marius Lăcătuș. Până la urmă 
m-a convins să mă întorc. Și 
am revenit la Steaua București, 
pentru încă trei ani, ultimii din 
carieră.

C.L.: Prezența ta în echipa 
națională a României este un 
capitol foarte important pentru 
orice fotbalist Când ai debutat? 
Cum a fost?

Belodedici trăiește în Spania 
unde antrenează câteva grupe 
de copii, între 10 și 16 ani, la o 
școală privată de fotbal din 
Valencia. „E mult mai greu să fii 
antrenor, decât jucător. Când 
ești jucător, nu-ți lipsește nimic. 
Toată lumea are grijă de tine. Să 

, mănânci, să dormi, să te' odi
hnești. Ca antrenor surit numai 

' responsabilități", spune Belo- 
dedici.

■___________________ .____________ ,

M. B.: M-a promovat Mircea 
Lucescu, prin anul 1984. Și am 
jucat până când am plecat la 
Belgrad. Am fost tot timpul în 
pregătiri cu lotul, iar atunci 
când s-a retras Costică Ște- 
fănescu, am primit tricoul lui. 
M-am întors la națională în 
anul 1992, în preliminariile pen
tru „mondialul” din America.

C.L.: Au trecut câțiva ani de 
liniște, liniștea din afara 
gazonului. Dacă privești înapoi^ 
care ar S cele mai mari satis
facții? i ; ■■î' '-''

M. B.: Ca sportiv, au fost 
multe. Sincer să fiu, pot să 
spun că am realizat tot ceea ce 
mi-aș fi dorit. Am jucat la 
echipe importante din Europa, 
am jucat la echipa națională. 
Numai vise împlinite.

C.L.: Nici un regret?
M. B.: Unul ar putea fi acela 

când am ratat, cu naționala 
României, acel penalty în i e- 
ciul cu reprezentativa Suediei 
din sferturile de finală ale 
turneului final al Campionatu
lui Mondial din SUA, din anul 
1994. în plus, îmi pare rău că, 
la timpul potrivit, nu am făcut 
o școală de antrenori recunos
cută.

t0lnformmedia.ro
ni0informmedia.ro
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PE SCURT
• Contract. Fundașul Stephen Warnock și-a 
prelungit pentru două sezoane contractul cu 
gruparea Liverpool, a anunțat, ieri, clubul 
englez. Warnock, în vârstă de 23 de ani, a 
evoluat deja în șase meciuri pentru Liverpool 
de la începutul sezonului, dintre care în cinci 
a fost titular.(MF)

• La Huelva. Jucătorul Laurențiu Roșu ar 
putea rămâne la echipa Recreativo Huelva, 
în pofida faptului că a ajuns un acord verbal 
cu gruparea Hercules. Recreativo a renunțat 
la achiziționarea atacantului Ivan Rosado, • 
acesta având probleme cu actualul său plub 
Osasuna Pamplona.(MF)

La Newcastle
Madrid (MF) - Grupa

rea Newcastle a ajuns la 
un acord cu clubul spa
niol Real Madrid pri
vind suma de transfer a 
atacantului Michael O- 
wen (foto), a anunțat, 
ieri, clubul englez pe si
te-ul său oficial. „New
castle a acceptat condi
țiile fixate de Real Ma
drid privind prețul 
transferului atacantului 
Michael Owen. Valoarea 
transferului va fi un re
cord pentru Newcastle. 
Acum totul depinde de 
jucător și de consilierii 
săi”, a anunțat conduce
rea grupării engleze. A- 
tacantul Michael Owen 
a precizat că prioritățile 
sale sunt să fie titular la 
Real Madrid sau să re
vină la fostul său club, 
Liverpool. în cazul în 
care nici unul dintre a- 
ceste obiective nu va fi 
realizabil, el a precizat 
că este de acord că

.. i
ii

Slobodan Santrac 

A demisionat 
Skopje (MF) - 
Tehnicianul Slobodan 
Santrac a demisionat 
din funcția de selec
ționer al naționalei 
Macedoniei, adver
sara României în gru
pa I de calificare la 
Cupa Mondială din 
2006, din Germania, 
într-o scrisoare adre

sată președintelui 
Federației Macedo
nene de Fotbal, Har- 
alampie Hadjiristeski, 
Santrac a menționat * 
că a demisionat din

însă 
doar sub 
formă de 
împru
mut pen
tru 
sezon.

a soției sale. San- 
trac a preluat națion
ala Macedoniei în 
luna martie, înlocuin- 
du-l pe Dragan Ka- 
natlarovski. După 10 
meciuri, Macedonia 
ocupă locul cinci în 
grupa I de calificare.

Jan Ullrich, dezamăgit
Berlin (MF) - Rutierul german Jan Ullrich, 

câștigător al Turului Franței în 1997, a 
declarat că ar fi foarte dezamăgit dacă s-ar 

dovedi că americanul Lance 
Armstrong, de șapte ori în
vingător în competiția fran
ceză, s-a dopat cu EPO în 
1999, scrie cotidianul Bild. 
„Nu pot să spun nimic, pen
tru că nu aș vrea să trag 
concluzii pripite, în lipsa u- 
nor informații clare și exac-

Protasov, principalul vinovat
■ Steaua a ratat califi
carea în grupele Ligii 
Campionilor în dauna 
echipei Rosenborg.

București (MF) ■ Antreno
rul Oleg Protasov se conside
ră principalul vinovat, după 
ce Steaua a ratat calificarea 
în grupele Ligii Campionilor, 
în urma înfrângerii, cu scorul 
de 2 - 3, în fața formației Ro
senborg Trondheim, în manșa 
secundă a turului trei preli
minar al competiței. „Am fost 
aproape de grupele Ligii Cam
pionilor. Sunt principalul vi
novat pentru această necalifi- 
care. Rezultatul din tur a fost 
decisiv. Echipa are viitor, tre
buie să mergem înainte, să ju
căm în Cupa UEFA. Greșelile 
individuale au contat foarte 
mult”, a spus Protasov.
Ghinion

Atacantul Victor aș lacob 
considera că Steaua a avut 
ghinion. „Am avut mare ghin
ion. Cu puțin noroc am fi tre-

■ cut fără probleme de Rosen
borg. Am primit niște goluri 
stupide”, a menționat lacob. 
„Este cea mai neagră zi din 
viața mea. Aș vrea să dau

V. . . .timpul înapoi ca să mai joc 
încă o dată acest meci”, a 
spus George Ogăraru. Jucă
torii steliști au plâns la ves
tiare după ratarea calificării 
în grupele Ligii Campionilor, 
informează Pro TV. După eli
minarea din Liga Campioni
lor, Steaua va juca în turul 
întâi al Cupei UEFA. Publica
ția norvegiană Adresseavisen 
laudă prestația atacantului 
Victoraș lacob din meciul Ro
senborg Trondheim - Steaua, 
„lacob a făcut risipă de ener
gie, s-a bătut cu portarul Es-

pen Johnsen la duelurile ae
riene din careu, a forțat me
reu încât Vidar Riseth se îns
păimântase”, a precizat sursa 
citată, adăugând: „Capăt de 
linie pentru români, împreu
nă cu visatele milioane de eu
ro din Liga Campionilor”.
Lăudați

„Metamorfoză extremă”, a 
titrat Adresseavisen într-un e- 
ditorial. „Am fost martorii 
creșterii jucătorilor de la Ro
senborg, care au jucat un fot
bal bun. Ceea ce nu am mai

văzut de mult, mult timp. Cu 
certitudine norocul are un rol 
important în fotbal, iar Per 
Mathias Hoegmo a început cu 
dreptul cariera sa la Trond
heim. Rosenborg a pus sub 
presiune adversarul și s-a 
concentrat pe jocul ofensiv. 
Dar încrederea a venit odată 
cu golul lui Solii. Imediat, ju
cătorii s-au transformat în 
luptători și nu au cedat nici 
un centimetru”, a scris publi
cația norvegiană, care îl con
sideră erou pe autorul primu
lui gol al echipei Rosenborg.

Au fost 75 de minute grozave"n
■ Antrenorul norvegie
nilor Per Mathias Hoeg
mo a crezut tot timpul 
în victoria echipei sale.

Trondheim (MF) - Antreno- 
de sării- | nil echipei Rosenborg Trond

heim, Per Mathias Hoegmo, 
a declarat că jucătorii săi au 
evoluat foarte bine timp de 75 
de minute în meciul cu Stea
ua București, scor 3 - 2, din 
manșa secundă a turului trei 
preliminar al Ligii Campio
nilor, ultimele 15 minute fiind 
dramatice, informează Adres
seavisen. „Meciul a fost în 

t

Frode Johnsen să joace sto
per. Jucătorii mei au fost fan
tastici în acest mecii Este reu
șita jucătorilor. Le-am cerut 
disciplină și au puș în prac
tică ce le-am cerut. Ne-am cre-

mâinile noastre. Sigur, la un 
moment dat lucrurile alune
cau spre ceva neplăcut, dar 
până la urmă a fost bine. Le- 
am transmis jucătorilor mei 
să aibă spirit ofensiv. Nu a
fost nu at ocazie după ocazie, primele
a reușit să înscrie decât o da
tă la București. A trebuit să 
fac trei schimbări rapide, dar 
Sperat în continuare. Sol- 

a făcut simțită prezența 
imediat, intrarea lui a fost ex
traordinară. Am crezut tot 
timpul în victorie. Am avut 
75 de minute bune, ultimul 
sfert de oră a fost unul spe
cial, în care l-am trimis pe

75 de minute au fost grozave. * 
Am mai fi putut marca. Și de
fensiva s-a comportat bine, 
Steaua nu și-a creat prea mul
te ocazii, însă o puteau împie
dica Steaua să înscrie de două 
ori în 100 de secunde”, a spus 
Hoegmo. Autorul primului 
gol norvegian, Jan Gunnar 
Solii, a afirmat că a trăit 
„experiența vieții”. Per Mathias Hoegmo

Jan Ullrich

te. Cert este că aș fi foarte dezamăgit dacă 
s-ar dovedi că Armstrong s-a dopat”, a decla
rat rutierul german. Ullrich a adăugat că a 
aflat vestea în timp ce lua micul dejun la- 
un hotel din Bonn, fiind anunțat de purtă
torul de cuvânt al echipei sale, T-Mobile. Ru
tierul german a câștigat Turul Franței în 
1997, s-a clasat pe locul doi în 2000, 2001 și 
2003 și pe locul al treilea în 2005.

Meciuri anulate
București (MF) - Par

tidele amicale dintre echi
pele naționale ale Româ
niei și Iranului, care ar 
fi trebuit să aibă loc pe 7 
septembrie, la Constanța, 
respectiv 1 martie 2006, la 
Teheran, au fost anulate 
deoarece federația irani
ană a cerut inversarea or
dinii de disputare a me
ciurilor. După ce, inițial, 
își dăduse acordul scris ■ 
eu privire la disputarea 
celor două partide, fede
rația iraniană nu a sem
nat contractul cu FRF.

ffAripile Clujului au fost retezate"
■ CFR Cluj a fost învin
să cu 3 - 1 la Lens, în fi
nala Cupei Intertoto, du
pă ce în tur a fost 1 - 1.

Geneva (MF) - „Aripile Clu
jului au fost retezate la ulti
mul obstacol” a titrat site-ul 
UEFA, după ce echipa CFR a 
fost pierdut, mărfi, cu scorul 
de 1 - 3, meciul susținut în 
compania formației RO Lens, 
în manșa secundă a finalei 
Gupei UEFA-Intertoto. „Clujul 
a remizat cu Lens în Româ-

thletic Bilbao și AS Saint-E- 
tienne în rundele anterioare, 
nu a reușit să marcheze decât 
un singur gol în meciul de 
marți, după ce a primit trei. 
Frumosul gol marcat de Mun
teanu din lovitură liberă nu 
a fost decât de consolare”, a 
notat site-ul UEFA.
Lens, pe val

„La trei zile după ce a zdro
bit pe AJ Auxerre în campio
nat, cu scorul de 7 - 0, Lens a 
mai impresionat încă o dată, 
însă acum afost nevoită să 
□ctanfo ultimul sfert de oră

pentru a se impune în mod 
clâr. RG Lens a deschis scorul 
prin fundașul Hilton, în minu
tul 38, și a lăsat puține spații 
de manevră românilor, care i-au 
eliminat pe cei de la AS Saint- 
Etienne. Un alt fundaș, Ada- 
ma Coulibaly, a marcat pen
tru 2 - 0, în minutul 76. Deja 
autor al unei duble sâmbătă, 
Daniel Cousin a obținut un 
penalti pe care tot el l-a trans
format, în minutul 78. Re
ducerea scorului prin Dorinei 
Munteanu în minutul 90, din 
lovitură liberă, nu a servit la 
nimic...”, notează L'Equipe.

Tiago, spre Lyon
Londra (MF) - Mijlocașul portughez al e- 

chipei Chelsea, Tiago hfehdeș, se află în dis- 
cuții,avansate cu gruparea Olympique Lyon 

în vederea unui transfer, au 
anunțat surse din cadrul 
clubului francez. Jucătorul 
a trecut vizita medicală, iar 
oficializarea transferului es- 

. te o chestiune de ore. Tia- 
go Mendes, în vârstă de 24 
de ani, transferat în urmă 

Tiago Mendes cu un sezon la Chelsea Lon
dra pentrtf suma de 12 milioane de euro 
în 2004, mai avea trei ani de contract cu e- 
chipa engleză. înainte de a evolua la grupa
rea londoneză Chelsea, Tiago a evoluat sub 
culorile clubului portughez Benfica Lisabona.

Pilotul spaniol 
Fernando Alonso 
a testat ieri mono- 
postul Renault pe 
circuitul de la 
Monza, cu mai pu
țin de două săptă
mâni înaintea cur
sei de casă a scu- 
deriei Ferrari. Un 
eventual eșec al e- 
chipei Renault pe ®
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Vând ap. 1 cameră (01)
• anat cânte In Simeria, zona parc, st 30 mp, 
parchet, ocupabilă imediat, preț 180 milioane lei. 
Tel. 0720/062014. (Casa Grande)

Vând ap. 2 camere (03)
• vând apartament 2 camere-parter, dotat cu 
toate utilrtățle-tcentrală pe gaz, posibilități de 
extindere in tată pentru sediu de firmă, cabinete 
medicale sau locuință. Hațeg. Tel. 770367,770735, 
0722/876141.
• rtnd ațartunant 2 camere decomandate, 
contorizări, zona Lido, 2 balcoane, 1 'mchis,

re Interior, uscătorie, boxă bed, negociabil. 
218392.

apartament 2 camere semidec, contori
zări, fără imbunătătiri, et 1, zona Piața Centrală 
Deva, preț 75.000 RON. Tel. 224296,0788/361782.
• vând apartament confort 1, ocupat imediat, 
îmbunătățit, preț un miliard una sută lei, nego
ciabil. Tel. 223336.
• vând apartament 2 camere, în circuit, Dacia 
vizavi de școală et 3, contorizări, liber, preț 
84.000 RON/negociabil. Tel. 0745/511776,
• vând apartament 2 camere, Uzo Balcan, etaj 
intermediar, contorizări, 480 mii 748000 RON. Tel. 
0726/142377.

• vând apartament 2 camere, decoman
date balcon todte apometre, bad, repar- 
titoare de călduri, et 2, ImM L Mante TeL 
«741/141414,078^799791

u~xa--.Ur--.

• ageri, decomandate ST-56 mp, etaj interme
diar, b-dul I. Maniu, contorizări, centrală termică 
nouă Preț 970 milioane, negociabil. Tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• legări, 3 apartamente, zona Dacia, et 1,2,3, 
amenajate recent contorizări, ocupabile 
imediat prețuri 19500-17.500 euro/aparta- 
mentul. Rog și ofer seriozitate. Tel. 0721/315781. 
(Prima-lnvesb

• ingant contorizări, et 1, zonă bună Preț 920 
milioane. Tel. 0740/26029. (Prima-lnvest)
• îngână Dacia, et 2, balcon închis, parchet 
contorizări, apă gaz 2 focuri, preț 720 mii, neg, 
tel. 0745/640725,206003. (Mimason)
•In Wcra 15, în turnuri, dec, parchet laminat 
gresie, faianță balcon închis, tavane false, 
spoturi, contorizat liber, preț 550 mii, tel. 
0740/173103,206003. (Mimason)
• zona AL Jiului, circuit, parchet faianță stare 
bună cărămidă 700 mii, neg, tel. 
206003.(Mimason)
• AL Meilor, sdec, 2 holuri, baie amenajată 
contorizări, etl, 620 mii, tel. 164633, 215113. 
(Mimason)
■ zona KogâHcoanu, circuit et 3, liber, preț 950 
mii, tel. 0745/159608,215113. (Mimason)
• zona B-tkd lDecembrie, et 3, contorizări, 
neamenajat liber, preț 1 mid, neg, tel. 
0745/640725. (Mimason)
•zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală Împăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208.0721/744514. (Rocan 3000).

Consultanții noștri 
de vânzări, 
la dispoziția ta!
Mihaela Flore 0721 - 513 871 
Sorin Flori 0720 - 487 389

Cotidianul nr.1 al județului!

Tâmplari© lemn stratificat cu geam termopan
Agrement tehnic nr. 007-02/282-2005

Caracteristici:
- lemn molid, stejar sau meranti tri-stra- 
tificart, umiditate 10-12%
- etanșeitate pe 2 rânduri de garnituri
- închidere multipunct cu feronerie roto
- geam termoizolant 4-16-4 mm
- finisaje cu grunduri și lacuri pe bază de 
apă rezistente la intemperii și ultraviolete

Ob Tel./fax:
0254/230.431 

. ‘lobii: 0744/219.348

•zona Dada, bloc cărămidă contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit 
585 mii, neg. Tel! 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•ocazte zona piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat preț 28000 euro, 
negociabil. Telefoane 235208 0724/620358 
(Rocan 3000)
•ama Mkra 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii, neg. Tel. 235208 0721/985258 (Rocan 
3000)
•zona N, Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrate I. Creangă et 1. decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. Tel. 235208 
0724/620358 (Rocan 3000)
• amenajat faianță gresie, balcon, ocupabil 
imediat bdu-l Dacia, preț 76.000 RON, tel. 
0741/154.401,227542 seara. (Garant Consulting)
• urgent zona Dacia, amenajat modem, 
contorizări, et intermediar, preț 60.000 ron, tel. 
0741/154.401,227542 seara. (Garant Consulting)

• zona KUccku, et intermediar, balcon, st 48 
mp, contorizări, preț 70.000 ron, tel. 0740/013.971. 
(Garant Consulting)
• zona CEC, dec., 2 balcoane, modificări, hol 
central, contorizări, apometre, gaz, 2 focuri 
repartitoare, amenajări modeme, mobilă de 
bucătărie nouă preț 110.000 ron, tel. 
0740/013971. (Garant Consulting) 
•ZDnalâkesaL etaj intermediar, apometre, gaz 
contorizat repartitoare, parchet fără modificări, 
preț 74 000 RON, tel. 0723 251498 232808 0788 
165702. (Fiesta Nora)
■ zona Entezacu, etaj intermediar, decoman
date, bucătărie modificată parchet gresie, 
faianță apometre, gaz contorizat repartitoare, 
ocupabil imediat preț 67 000 RON, tel. 0788 
165708 232808 0745 302200. (Fiesta Nora)
• zon, Piața centrală bloc de cărămidă 50 mp, 
etaj 2, decomandat balcon tip lojă apometre, 
gaz 2 focuri, parchet ocupabil imediat preț 
110.000 RON, tel. 0788/165703, 232808 
0745/302200. (Fiesta Nora)

■ zona L Corvin, decomandate, 54 mp, amenajat 
și modificat deosebit contorizări, preț 28 500 
euro, tel. 0745 302200,232808 0788165703. (Fiesta 
Nora)
• zona Macula Mintiei, etaj intermediar, deco
mandat 60 mp, balcon mare, parchet gresie, 
faianță contorizări, repartitoare de căldură 
boxă la subsol. Preț 145900 RON, tel. 
0723/251498 0745/302200. (Fiesta Nora)
•zona Mfcro 15, etaj intermediar, decomandat 
cu modificări și îmbunătățiri, preț 14500 euro, 
tel. 0723/251498 232808 0788/165702. (Fiesta 
Nora)
• zona Dadă circuit balcon închis, parchet 
gresie, faianță apometre, gaz 2 focuri, preț 
78000 RON, tel. 0723/251498 232808 0788/165702. 
(Fiesta Nora)
• Dacte 2 holuri, parchet faianță ușă nouă preț 
570.000.000 lei, neg., tel. 0745/786578 (Agenția 
imobiliară Nr. 1)
• ZamHrascu, decomandate et bun, faianță 
apometre, balcon, preț 1 mid. lei, neg. Tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Gojdu, decomandate et bun, parchet gresie, 
faianță lavabil, contorizări. Preț 30.000 euro, neg. 
Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

•4 o lying, bucătărie, superame
najat parchet gresie, faianță termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei, neg. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
•Aleea Crtșidte semidec, et bun, foarte frumos, 
gresie, faianță termopan, balcon închis. Preț 
neg. Telefon 0788/497.615. (Agenția imobiliara 
Nr.l)
• etl, parchet balcon, bloc de cărămidă
contorizări, ocupabil imediat Gojdu. Preț 
85.000RON. Tel. 223400, 0724/169303,
0742/005228 (Casa Betania)
• dec, centrală termică proprie, gresie, faianță 
modernă parchet Liliacului. Preț 105.000 RON, 
neg. Tel. 223400, 0742/005228 0724/169303. 
(Casa Betania)
•dec, bloc de cărămidă balcon mare, bucătărie 
modificată contorizări, scară cu interior, vedere 
spre oraș, Minerului. Preț 74.000 RON, neg. Tel. 
223400, 0740/914688 0720/387896. (Casa
Betania)

• ckote bloc de cărămidă balcon, contorizări, 
gresie, faianță parchet, Bulevardul Dacia. Preț 
85.000 RON, neg. Tel. 223400, 0740/914688 
0720/387896. (Casa Betania)
•zona i Maniu. et 1, bloc de 4 etajă decoman
date, cqntorizări, bine întreținut ocupabil în 
timp scurt, vedere spre bulevard, preț 1,2 
miliarde lei, neg., telefon 0745/253662. (Evrika) 

•zona Zamfaescu, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1.15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
• decomandate cârânAdă gresie, faianță par
chet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mjl. lei, neg. telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• zona b<UL Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
• zona Micro, semidec., modificat faianță 
gresie, centrală termică rolete exterioare, b|ne 
întreținut hidroizolație italiană preț 520 mii. tel. 
235208 0724-620358 (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec., gaz contorizat apo
metre, 2 balcoane, bine întreținut fără îmbu
nătățiri, et 1. preț 1,050 mid., tel. 235208; 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• zona L Maniu! etaj intermediar, amenajat 
contorizări, parchet gresie, faianță vedere 
deosebită Preț 1,200. mid. neg. Tel. 0745/666447, 
0254.234401. (Rubin's Home)
• zona Bălcescu, etaj intermediar, centrală 
termică gresie, faianță parchet merită văzut 
Preț 770 mii. neg. Tel. 0745666447,0254234401. 
(Rubin's Home)

• zona LBacukii, dec. amendat recent 
contorizări, parchet ocupabil imediat Preț 1,030 
mid. Tel. 0745/666447, 0254.234401. (Rubin's 
Home)
• zona Dada, etaj 2. două holuri, gresie, faianță 
parchet lavabil. vopsit se vinde cu mobilă sau 
fără mobilă merită văzut Preț 660 mii. neg. Tel. 
0745/666447,0254234401. (Rubin's Home)
• zona Dada, termopan, centrală termică 
gresie, faianță lamelar. Preț 800 mii. neg. Tel. 
0745/666447,0254.234401. (Rubin's Home)

• zona KogăMcaanu, în circuit et intermediar, 
modificat uși noi, gresie, faianță Preț 1,1 mid. 
Tel. 0745/666447,0254/234401.  (Rubin's Home)

• zonă contrate etaj intermediar, 2 balcoane, 
vedere deosebită Preț 1,030 mid. neg. Tel. 
0745/666447,0254234401 (Rubin'S Home) 
•zonă idracaiteate vedere la cetate, modificat 
st 65 mp. 2 balcoane, parchet nou, merită văzut 
etaj intermediar, preț 1,250. mid. neg. Tel. 
0745/666447,0254234401. (Rubin's Home)
• zona Zanllrescu, etaj intermediar, dec., bine 
întreținut merită văzut Preț 1 mid.-Tel. 
0745/666447,0254234401.  (Rubin's Home) 

•zona L Corvin, amenajat occidental, termopan, 
gresie, faianță parchet merită văzut preț neg. 
Tel. 0741/301548 0254.234401. (Rubin's Home)
• zona Udo, dec., et 6, amenajat contorizări, 
preț 1,1 mid. neg., tel. 0726/523833. (Eurobusi- 
ness)
• zona Lfc. Auto, et 2, dec, 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț 1,250 mid, neg, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• zona bd. Decebal, et 2,2 balcoane, contorizări, 
preț 13 mid. neg, tel. 0721/640734. (Eurobusi
ness)
• zona Gojdu, et 1, amenajat contorizări, fără 
balcon, preț 650 mii, tel. 0746/891619. (Eurobusi
ness)
•otgxr ofartăl Decomandate, zona Bdul 22 
Decembrie, st 60 mp, două balcoane, etaj inter
mediar, posibilități modificări, preț 33.000 euro, 
negociabil. Telefon 0722/624091. (Casa Grande) 
•decomandate etaj 1, 2 balcoane, parchet 
laminat contorizări, 60 mp, zona Al. Pescarilor, 
preț 1350 mid. Iei 0720/869918 (Casa Grande) 
•ramJdecomandzte, contorizări, parchet cără
midă zona Al. Romanilor, preț 570 milioane lei, 
neg. Telefon 0720/869918 (Casa Grande) 
•MmJdocomandate contorizări, gaz, apă etaj 
intermediar, zona Uzo Balcan, preț 550 milioane 
lei, neg. Telefon 0722/624091. (Casa Grande) 
•Deva, cartier Dacia, preț 380 milioane lei. Tel. 
0723/419974 (Casa Grande)
•urgent Hunedoara, zona Teatru, excelent 
pentru privatizare, preț 390 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0720/062014 (Casa Grande)

• agent 5T=52 mp, et 4 modificat termopan, 
boxă, ultrafinisat centrală termică acoperiș, 
serpentină 110000 RON,Tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)

ACUM FOfI ijmWTB 
AMU9HIJXI HQM SM
TELEFON: 0720/400 555

Anunțul 
tău e 
gratuit 
în CL!

Anunțurile de mică pu
blicitate pentru Cuvântul 
Liber pot fi depuse in cutiile 
speciale instalate in următoa
rele puncte din Deva:

1. Comtim;
2. Stația de autobuz Orizont- 
Micro 15;
8. Galeriile de Artă Forma;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția Zamfirescu - B- 
dul Decebal.

Anunțurile de mică 
publicitate sunt gratuite 
pentru persoanele fizice.

SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de lider în publicarea de 
ziare și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, • 
Hunedoara și Satu Mare caută pentru colaborare

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:
• minimum studii medii
• capacitate pentru muncă în echipă
• cunoștințe temeinice de operare 

Macintosh: QuarkXPress, 
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, trimiteți un CV și 
scrisoare de intenție la:

Inform Media SRL.
Bajusz Andrăs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajusz©informmedia.ro
Informații: 0724-22-03-65.

1. Cod, două puncte 2. Nume ora», virgulă 3. Text anunț

5. TeL, două puncte4. Preț două puncte, 
«nma (milioane - mii. 
iar mii = M)

01 - Vând ap. 1 cameră 
02 - Cumpăr ap. 1 cerneri 
OS ■ Vând ap. 2 camere 
04 ■ Cumpăr ap. 2 carnete 
06 - Vând ap. 3 camere 
06 - Cumpăr ap. 3 camere 
07 - Vând 19.4 camere 
00 ■ Cumpăr ap. 4 camere 
09 ■ Vând ap. 5,6 camere
10 - Cumpăr ap. 5,6 

comete
11 - Vând ap. la casă
12 ■ Cumpăr ap. la cată
13 ■ Vând case, vile
14 - Cumpăr caae
16 - Vând case de vacantă
16 - Cumpăr case de vacantă 
17-Vând case la tari 
ÎS - Cumpăr caae la tară 
10 - Vând garsoniere
20 - Cumpăr garsoniere
21 - Vând terenuri
22 ■ Cumpăr terenuri
23 - Vând locuri de veci
24 - Cumpăr locuri de veci
26 • Vând «atu comerciale 
26 - Oi im] iipații camsrdale

27-Vând aba Imobile
20 - Cumpăr alte imobile
29 - Imobile chirii
30 - Imobile s
31 - Vând finanțe
32 - Cumpăr finanțe
83 -Asocieri
84 - Oferte împrumuturi
35 - Solkuoari împrumuturi
36 - Auto românerti ■

Vânzări
37 - Auto străine - Vânzări
88 • Microbuze, dube
39 - Camioane, remarci
40 - Utilaje, unelte, industriale

Si agricole
41 - Moto-velo
42- Piese, accesorii
43- Garaje
44 - Auto - Cum 1
45 - Auto - Chirii
46 - Auto - Schimb
47 - Mobilier si interioare
48 - Televizoare
48 - Audio-video, antene ji

i U -M...
50 ■ Aparate foto » telefonice
51 - Calculatoare și accesorii

53 - Îmbrăcăminte, încălță
minte, articole sport 

S3 - Materiala ge 
construcții

54- Bijuterii
55- Artă, antichități, cărți, 

reviste
56 - Etectrocasnice
57 - Plante »1 animale, 

agreallmentare
68 - Madteamante 

instrumente medicale
59 - Articole pentru copii
60 - Instrumente musicals 
a-Altele
62 -Pierderi
63 - Clistii
64- LidtațU
65- Apeluri
BB - Umanitara
ffî - Felicitări
68-Mulțumiri
68 - Matrimoniale
70-Absolviri
71 - Solicitări servicii
72 - Prestări servicii
73- Solicitări locuri (te 

muncă
74 ■ Oferte locuri de muncă

RECLAME

andras.bajusz%25c2%25a9informmedia.ro
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• urgent, vt 4, centrală termică, amenajat stil 
occidental, 1 baie, balcon, aer condiționat, 40000 
euro. Tel. 218693, 0745/398767, 0727/897467. 
(Alfa)
• ivgent, ST=40 mp, parter, bale, parchet, 80000
RON, Telefoane 218693, 0745/398757,
0727/397467. (Alfa)
• wgent, et 2,1 baie, balcon închis, amenajat, 
25500 euro. Tel. 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• zona M3-Hunedoara, sdec., parchet, gresie, 
faianță, et intermediar, preț 530 mii., neg., tel. 
0745/093073. (Partener-Hunedoara)
• zona M6, parter, preț 160 mii, tel. 0721/839624. 
(Partener-Hunedoara)
• zona Corvlri, Hunedoara, dec, 800 mii, neg, tel. 
0727/191703. (Partener-Hunedoara)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• zonă bună, în Deva de preferință etaj interme
diar, plata imediat 0745/253662,211587. (Evrika)
• wgent, In Deva zonă bună, plata imediat Tel. 
215212 (Prima-lnvest)

Vând ap. 3 camere (05)
•zona L Maniu, în L-uri, et Intermediar, multiple 
amenajări si modificări, centrală termică, ter- 
mopan, 2 băi, preț negociabil, ocupabil imediat 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona bduL N. Bălcescu, et 3, cărămidă, 
centrală, parchet ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg, telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
•zona Dorobanți, et 2, centrală termică, fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată, preț 
1X5 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika)
• zona PrograuM, et 2, cărămidă, decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 15 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona O. Enescu, decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et 1-2 + diferență, preț 135 mid. 
lei, negociabil, telefoane 0745/253662. (Evrika)
• zona Propusul, dec, ușă metalică, apometre, 
gaz contorizat, repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă, et 2, preț 1,550 mid. Tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• ana G. Ene , bloc de cărămidă, 2 balcoane, 
parchet 1 baie, apometre, gaz contorizat 
suportă multe modificări, et 1, preț 1350 mid. 
Tel. 235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, etaj intermediar, decoman
date. 110 mp, apometre, gaz 2 focuri, reparti
toare, parchet stejar, gresie, faianță, 2 balcoane, 
vedere în 2 părți, preț 150 000 RON, 0723 251498, 
232809,0788165702. (Fiesta Nora)
• zona L Creangă, ultrcentral, decomandat 
balcon mare, parchet geamuri și uși schimbate, 
contrizări, gaz 2 focuri, liber, preț.145.000 RON, 
neg., tel. 0745/302200, 0723/251498, 232809. 
(Fiesta Nora)
• zona Carpați decomandate, balcon, boxă 
contorizări, parchet fără modificări, preț 150 000 
RON, tel. 0745 302200,232808,0788 165703. (Fiesta 
Nora)
• zona MkwraU, etaj intermediar, balcon 
închis, termopan, centrală termică parchet 
gresie, faianță preț94.000 RON, tel. 0723/251498, 
232809,0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, etaj 2 decomandate, vedere în 2 
părți, contorizări. parchet gresie, faianță preț 
145 000 RON, tel. 0788165703,232808,0745 302200. 
(Fiesta Nora)
• zona Gojdu, parter, decomandate, centrală 
termică modificări interioare, parchet stare 
bună vedere în două părți, preț 145 000 RON, tel. 
0723 251498,232808,0745 302200. (Fiesta Nora)
• zonă centrală I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208 0724/620358 
(Rocan 3000)
• sdec, bucătărie, baie, balcon, contorizări, et 
intermediar, zona Gojdu, preț 32500 euro, neg, 
tel. 0741/154.401, 227.542 seara. (Garant 
Consulting)
• zona Progresul, dec, hol central, balcon, 
amenajări modeme, modificări, ct, preț 41.000 
euro, tel. 0740/013971. (Garant Consulting)
• zona Mătăsii, et 1, dec, 2 băi, 2 balcoane, ct 
preț 42000 euro, tel. 0740/013.971. (Garant 
Consulting)
• zona Gojdu, et 2, balcon, amenajări, 
contorizări, preț 32.000 euro. tel. 0740/013.971. 
(Garant Consulting)
•Dada, decomandate, et bun, bloc cărămidă 
parchet gresie, faianță ușă metalică 820 mii. lei, 
neg. Telefon 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• zona 1 Decembrie, modificat, termopan, 
gresie, faianță balcon de 10 m, ST=65m. Preț 
40000 euro. Tel. 0745/666447, 0254.234401. 
(Rubin's Home)
• zonă ulbacaitraiă parchetat gresie și faianță 
bine întreținut contorizări, 2 balcoane, Preț 
37.000 euro. neg. Tel. 0741/301548 0745/666447, 
0254234401. (Rubin's Home)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, bloc de cărămidă 
centrală termică amenajat preț 950 mii. neg. 
Tel. 0741/301548 0254.234401. (Rubin's Home)

Comparativa 
Mactasualraacci 

„HOREA*' Brad convoacă 
membrii cooperatori la 

Adunarea Generală 
Extraordinară din data de
09.09.2005, ora 13.00, la 

sediul cooperativei din Brad, 
str. Avram lancu, nr. 30, cu 

următoarea ordine de zi:
- Constituirea Societății 

Cooperative HOREA Brad 
conform Legii nr. 1/2005.

(29016)

• dec. termopan, gresie, faianță zonă buna, stil 
occidental. Preț 1.030 mii. neg. Tel. 0741/301548 
0254234401. (Rubin's Home)
■ zonă cmtrolă, amenajat cu centrală termică 
dea, parchet tel. 0726/269713. (Eurobusiness) 
•zona MnonM, decomandate, gresie, faianță 
bucătărie, baie, hol, balcon închis, CT, parchet 
preț 1,080 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona Dada, semidecomandate, contorizări, 
parchet gresie în baie, bucătărie, ocupabil 
imediat preț 850 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona L Corvin, decomandate, modificări din 2 
camere, termopan peste tot gresie, faianță 
spoturi, boxă acoperit cu tablă preț 1,160 mid. 
lei, neg. Tel. 235019.0724/508610. (Casa de Vis) 
•zonă Mitrală decomandate, 2 băi, gresie și 
faianță în bucătărie și baie, laminat centrală 
termică balcon închis, ST 87 mp, preț 1380 mii. 
lei, neg. Tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis)
• uroent, ST =90 mp, et 4,2 băi, 3 balcoane, cen
trală termică confort sporit amenajat 220000 
RON, Tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• uratnt et 4,1 baie, balcon, gresie, faianță 
parchet, 2 focuri, acoperiș, 40800 euro. Tel. 
218693,0745/398767,0727/897-
• irgant at 1,2 băi, 2 balcoane, parchet 135000 
RON, neg., Tel. 218693,0745/398767,0727/897467. 
(Alfa)
• urgant at 2, 1 bale, termopan, centrală 
termică 160000 RON. Tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• urgont, hol central, balcon închis cu termopan, 
contorizări, mobilă dormitor nouă, ocupabil 
imediat preț 1,03 miliarde. Tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• urgant Deva, zonă bună etajul 2, centrală 
termică balcon închis, instalații sanitare noi. 
Preț 880 milioane. Tel. 0726/710903. (Prima- 
lnvest)
• urgent decomandata, centrală termică parcat, gresie și faianță 2 băi, balcon închis, 

termopan, ST-90 mp, et 3, zona Bălcescu, preț 
35.000 euro, negociabil. Tel. 0742/019418 (Prima- 
lnvest)
• urgant Deva, et 2 decomandate, renovat ușă 
metalică lavabll, totul nou, 880 milioane. Tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• urgent m nmdi ST-58 mp, 
amenajat recent termopan, gresie și faianță 
modeme, parchet laminat uși schimbate, 
ocupabil imediat preț 31.000 euro, negociabil. 
Tel. 072V815781. (Prima-lnvest)
• ugant Dan, Strada Minerului, et 2, centrală 
termică instalații noi, balcon închis, preț 860 
milioane. Tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• Hunedoara, et Intermediar, centrală dec., 
vedere lâ bulevard, preț 950 mH., neg., tel. 
0745/376077. (Partener-Hunedoara)
• zonă uitracantrală-Hunedoara. et intermediar, 
2 balcoane, preț 105.000 RON, neg., tel. 718833. 
(Partener-Hunedoara)
• wgent Dada, sdec, et3, contorizări, preț 680 
mii., neg, tel. 0745/266071,206003. (Mlmason)
• zona AL Armatei, sdec., et 3, balcon închis, 
gresie, faianță contorizări, preț 870 miL, neg, tel. 
0745/266071,206003. (Mlmason)
• zona Mul Dacia, sdec, parchet contorizări, 
preț 800 mii, tel. 0745/159573. (Mimason)
• L wgenl zona Carpați, parter înalt dec, 
balcon închis, boxă 78 mp, contorizări, preț 
44.000 euro, tel. 0745/266071. (Mimason)
• Dorobanți, dac, et 3, bucătărie mărită 2 
balcoane, contorizări, preț 15 mid, neg, tel. 
0745/253413,206003. (Mlmason)

7467. (Alfa)

sanitare noi.

• zona T. Maiorescu, dec., amenajat parchet 
stejar, gresie, faianță contorizări, aer 
condiționat preț 40.000 euro, tel. 0745/640725. 
(Mlmason)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
•ta zonă bună de preferință et intermediar, se 
oferă prețul pieței, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Dorobanțt Mărăștiul Nou, Micro 15, la 
prețul pieței și cu plata imediat tel. 0745302200, 
232808 0788165703. (Fiesta Nora)

Vând ap, 4 camere (07)
• Sknerta, teii acontul, et II, decomandate, 
amenajat 10096, centrală termică 2 bă, gresie, 
faianță balcon închis, garaj tip Macon, preț 
43.900 euro. Tel. 0720/437889,0740/850728
• zona Hacului dec, modificat living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat ușă 
metalică gresie, faianță bine întreținut et. 2, 
preț 52000 euroxel. 235208; 0721-744514 (Rocan 
3000)
• zona Gojdu, dec, centrală termică parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1580 
mid. lei, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 3000)
• uraent zona Gojdu, 2 bă, băcon, contorizări. 
Ctprețl40.000 ron, tel. 0740/013.971. (Garant 
Consulting)
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• wgent decomandate, hol pătrat Deva, et 3, 
zona centrală ST-90 mp, complet contorizat 
parchet preț 1,4 miliarde. Tel. 0726/710903. 
(Prima-lnvest)

• zona M3, Hunedoara, centrală 2 băl, preț 820 
mii, neg, tel. 0727/191703. (Partener-Hunedoara)
• zona pieței centrale, zonă liniștită loc de 
parcare, balcon de 75 m închis, 2 băl, centrală 
termică, aer condiționat parchet preț 142 
OOORON, tel 0788 165703, 232809, 0745 302200. 
(Fiesta Nora)
• urgent ST=75 mp, et 2,2 bă, balcon închis, 
gresie, faianță parchet centrală termică 47000 
euro, neg, telefoane 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• urorat, ST=65 mp, et. 6, 2 bă, 3 balcoane, 
parchet gresie, faianță 160000 RON, telefoane 
218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgtnt, ST=80 mp, et 2,2 bă, 2 balcoane, 
neamenajat 46000 euro, neg, copertină auto, tel. 
218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• dec, cu scară interioară geamuri termopan, 
centrală termică proprie, amenajat modern, 
mobilă de bucătărie la comandă Inclusă în preț, 
Al. Neptun. Preț 50.000 euro neg. Tel. 223400, 
0724/169303, 0742/005228. (Casa Betania)
• Zonab-dta Decebal, et4/7, neamenajat .Preț 
1,6 mid. neg.Tel0745666447/0740232043, 
0254.234401 (Rubin’s Home).
• Zona lăcascu colț cu Eminescu, 110 mp, 
amenajatPreț 35OOOEur.neg. Tel, 0745666447. 
/0254234401. (Rubin’s Home).

Cumpăr ap. 4 camere (08)
paruunent 4 camere, Deva, zonă 
Bălcescu-Dorobanțl, cu/Tără garaj, 

et 1-2 Tel. 0720/437889,0740/850728

Vând case, vile (13)
• una cămări, baie, bucătărie, ultraamenalate, 
centrală termică termopan, baie cu cabină de 
duș, la curte. Deva, tel. 214848 0726/972966.
• vând cază 3 cam. dec., hol, bale, bucătărie, 
beci, șură mare, satul Banpotoc, județul Hune
doara, tel. 0746/051821.

• vând cmA 4 camere+50 ari, grădină la șosea. 
Tel. 0744/899542.
• vând cază în Deva, zona centrală centrală 
termică, st 700 mp, P+l, 8 camere, 2 băi, 2 
bucătării, gresie, faianță parchet, preț 200.000 
euro, negociabil. Tel. 224296,0788/361782.
• vând cază 2 camere, bucătărie, anexe, gaz, 
apă grădină 500 mp în Simeria, Str. Hunedoarei, 
nr. 8 Tel. 0265/264979,0744/778823.
• vând cază 4 camere, baie, bucătărie, garaj, 
încălzire centrală curte și gradină mare, exclus 
intermediari, viile noi. Tel. 219588
• vând ki Deva casă curte, grădină S. Grlvlțel, 
nr. 31, preț 1 miliard ■ negociabil. Tel. 236510.
• vândhPricaz, str. Principală nr.lSi.casăcu 
grădină șl anexe gospodărești. Tel. 211670.
•str. Horea, 3 camere, bucătărie, bale, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere + diferență preț 1,2 
mid. lei, negociabil, telefoane 211587, 
0745/253662 (Evrika)
• Zona tetra controla 2 cam, bucătărie, baie, hol, 
cămară locuibilă apă gaz, curent, toate 
facilitățile, anexe, curte, grădină ST500 MP. 
FS30 M. PREȚ .75.000 EUR.NEG. TEL.0745666447, 
0254.234401 (Rubin’s Home).
•Mnft cantnUL 2 camere, bucătărie, baie, teren 
500 mp; ideală pentru sedi I de firmă Preț 2,6 rr Id. 
lei, tel, 0788/497.615. (Agenția imobiliari Nr. 1) 
•Dtva, partar+etaj, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 1200 mp, 110500 euro, 
negociabil, tel. 0788/487.615. (Agenția imobiliari
Nr.l)
•zona C rari, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 400 mp, preț 4 mili
arde. lei, 0788/497.615. (Agenția imobiliari Nr. 1) 
•Diva, 3 camere, bucătărie, baie, garaj, încălzire 
centrală st 400mp, preț 68000 euro, neg, telefoncentrală st 400mp, preț68000 euro, neg,______
0788/497.615. (Agenția Imobiliari Nr. 1)

•Deva, 2004, partertmansardă, 4 camere, 2 băi, 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrală 
preț 118.000 euro, neg, telefon 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• urgent Deva, 4 camere, bucătărie, bale, garaj, 
700 mp teren, apă gaz metan, canalizare, 85.000 
euro. Tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• wgent 1 cameră bucătărie, baie, garaj, SC-72 
mp, ST-106 mp, toate utilitățile, Deva, preț IX 
miliarde, negociabil. Tel. 0740/210780. (Prima- 
lnvest)
•4camsre,2băi, bucătărie, geamuri termopan, 
curte+gridină 500 mp. la 5 km de Deva. Preț 
35.000 eun leg. Tel. 223400, 0720/387896, 
0724/169303. (Casa Betania)
• 3 camera, cămară hol, fântână grădină'st 
1200 mp, gaz la poartă la 15 km de Deva spre 
Arad. Preț 60.000 RON. Tel. 223400, 0742/005228 
0720/387896. (Casa Betania)
•zona Horta, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
miL telefoane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• la 1 an da Dava, 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână curte ■ 1000

a
 grădină ■ 10800 mp, curent teren arabil
n ■ 50000 mp, ideal pentru agriculturi sau 

schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva, tele
foane 235208; 0724620358 (Rocan 3000)

• ta Dava, 4 chmto, bucătărie, bale, 700 mp 
teren, apă gaz, canalizare, preț85.000 euro, neg., 
telefoane 0722/564004. (Prima-lnvest)
• zona Dava, Ultracentral, 4 camere, 2 bucătării, 
baie, hol central, garaj, curte, grădină st450 mp, 
preț 100.000 euro, tel. 0740/013.971. (Garant 
Consulting)

Cumpâr case vile (14)

fer plata Imediat, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• wgwrt, Deva sau Simeria, cu grădină Plata 
imediat Tel. 215212 (Prima-lnvest)

Vând case de vacanță (15)

hNUhrr coiful
Tehnic de 

Transport Feroviar 
.Anghel Saligny” Simeria 
organizează înscrieri pentru 
școala de maiștri SERAL, 
specializarea

MAISTRU MECANIC 
înscrierile se fac în perioada 15 - 
30 august 2005.
CONDIȚII:
■ absolvenți de liceu cu sau fără 
diplomă de bacalaureat
- trei ani vechime în muncă, 
informații suplimentare la secre
tariatul școlii, telefoane:
260.453,261.654. (29019)

• corstrucție 2002, în stațiunea montană Straja,
7 camere decomandate, 3 bă, 3 wc, toate 
utilitățile, accept variante. Tel. 0723/320995.

Vând case la țarâ (17)
• vând casă în Bălța D+P+l, în construcție, 6 
camere, grădină curte, anexe, preț negociabil. 
Tel. 0720/449972.

• vând casă In corn. Pte, nr. 13, compusă 
din 3 c. nere, bucăți am 1
din bazin propriu Toi 779181, 0740/481030, 
proțneg-'aM.

•zona Sântuhalm, 2 corpuri de casă o cameră 
bale, bucătărie, și 2 camere, hol, cămară sere, 2 
ari, gaz, apă curent, preț 2 miliarde lei, nego
ciabil. tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis)
•zona Bârs 1 cameră bucătărie, cămară ST 
1000 mp, curent, fântână în curte, preț 350 mii. 
lei, neg., tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis) 
•ama Lnr c, 3 camere, bucătărie, teren, preț 
650 mii. lei, negociabil, telefoane 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona Dobra, 2 camere, hol, cămară proiect 
pentru o altă casă preț 550 mii. lei, negociabil. 
Tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis)
•zona Bălța, 2 camere, cămară hol închis, 
anexe, curte, grădină20 ari, preț 200 milioane lei. 
Relații la tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis) 
•la 30 km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet, sobe de teracotă apă curentă anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mii., telefon 0788/497615. 
(Agenția Imobiliara Nr.l Deva)
•In BohoM, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 1,55 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/253662. (Evrika)
• urgant, 3 camere, bucătărie, baie, beci, garaj, 
fari canalizare, SC=1100 mp, ST=720 mp, 250000 
RON, tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgznL < camere, bucătărie, baie, living, 
centrală termică canalizare, ST=340 mp, 250000 
RON, tel. 21B693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent, 3 camere, bucătărie, baie, centrală 
termică, ST=365 mp, renovată 350000 RON, tele
foane 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgenL 4 camere, bucătărie, baie, SC=159 mp, 
ST=400 mp, 100000 euro, tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)

Vând garsoniere (19)
•zona PrograsuL dec., et. 2, balcon, bloc cără
midă bine întreținută mobilată tel. 0723/660160, 
211587. (Evrika)
• zona Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et 1 și 2, ocupabiie imediat, preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587, (Evrika)
• doc, comptet mobilată geam temopan Gea- 
lan, mobilă nouă tv color, frigider, aragaz, totul 
nou, et. 1, Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 
euro, «745.411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• zona Gojdu, garsonieră dublă semidecoman
date, parchet gresie, faianță contorizări, preț 
6&000 RON, tel. 0723-251498,232809,0788-165702.  
(Fiesta Nora)
• zona Di«bal decomandată contorizări, apă 
gaz, repartitoare, parchet de stejar, termopane, 
balcon închis, bale mare, debara, ocupabilă 
Imediat, preț 79.000 RON, neg., tel. 0723/251498, 
232808. (Fiesta Nora)
• zonă centrală parter, bun pentru spațiu 
comercial sau birouri, semidecomandate, 
contorizări, preț 66.000 RON, tel. 0745-302200, 
232808,0788-165703. (Fiesta Nora)
• garsonieră In Deva, parter transformat în 
spațiu comercial, centrală termică modificări 
interioare, preț 62.000 RON, tel 0723 251498, 
232809,0788 165702. (Fiesta Nora)
• zona Eminescu, bloc de cărămidă nou, etaj 4, 
decomandate, 54 mp, 2 camere cu posibilitate 
de mansardare, centrală termică, parchet, 
gresie, faianță bucătărie mare, preț 95 000 RON 
tel. 0745 302200, 232808, 0788 165703. (Fiesta 
Nora)
■ wgent, zona Miorița, dec., bucătărie tip bar, 
parter, preț 600 mii, neg, tel. 0740/173103,206003. 
(Mimason)
• zona Gojdu, dec., amenajată la cheie, contor- 
izată liberă 30 mp, preț 650 mii, neg, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zona PoKa Jud., 42 mp, dec., et 3, preț 870 mii., 
tel. 0740/173103. (Mimason)
• zona AL Crișului, sdec., et. 2, balcon închis, preț 
475 mii, tel. 0745/159608. (Mimason)
• cont L dec., suprafața peste 35 mp, et inter
mediar, ocupabilă imediat, bl. 15, zona Artima, 
tel. 0741/154401, 227542 seara (Garant 
Consulting)
• urg t, zona Decebal, dec., et intermediar, 
dec., balcon, amenajări, contorizări (apometre, 
gaz 2 focuri, repartitoare), preț 80.000 ron, tel. 
0740X13.971. (Garant Consulting)

• zona t. a Centrală dec., balcon, et interme
diar, preț 68.000 ron, tel. 0740.013.971, (Garant 
Consulting)
■ suprafață peste 35 mp, ocupabilă imediat, 
zona Bdu-I Decebal, tel. 0741/154.401, 227.542 
seara. (Garant Consulting)
•zona Zamflrescu, dec., etaj 1, ocupabilă ime
diat 650 millei. Telefoane 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona M. Eminescu, dec., amenajată et 1, 
ocupabilă imediat, preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
•zona Dada, bloc cărămidă et 1, dec., contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona MăriHL dec., mobilată balcon închis, et 
1,700 mii. lei. 235208,0721/744514. (Rocan 3000)

•zona LUrârt, vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0724/620358 (Rocan 
3000)
•ofertă axcop**mial Decomandate, geamuri 
termopan, gresie, faianță parchet balcon, 
instalații sanitare noi, contorizări complete, 
Deva, zona Dorobanți, preț 670 milioane lei sau 
mobilată la comanda preț 700 milioane lei. Tel. 
0720/869918 (Casa Grande)
•Ora, corilor Dacia, preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
18500 euro, neg. Telefoane 07k/624091.P(Casa 

Grande)
• itaj L decomandată proaspăt zugrăvită baie 
amenajată contorizări, Bălcescu Nou. Preț 
68.000 RON, neg. Tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228 (Casa Betania)
• ■13, zugrăvită contorizări, balcon, ocupabilă
imediat Mărăști. Preț 63.000Ron, neg. Tel. 
223400, 0720/387896, 0740/914688. (Casa
Betania)
• 2 camere, semidec., parchet 
gresie+faianță bloc de cărămidă te 
izat zona Gojdu, eta ‘ 
0721-985256. (Rocan
• zona Dorobanți dec., modificată 
(cameră+llving), repartitoare, parchet gresie, 
faianță contorizări, etaj 1, preț 850 mii., tel.

, baie cu
_____________ _ totul contor- 

etaj 2, preț 720 mii., tel. 235208; 
.........—13000)
Dorobanți dec.,

faianță contorizări, etaj 1, preț
235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec., modificată gresie, 
faianță termopan, ușă metalică parchet, 
contorizări, preț 680 mit, tel. 235208; 0724-620358 
(Rocan 3000)
• zona Goldu, et 1, st 41 mp, modificată modem, 
complet contorizată gresie, faianță parchet, 
tavane false și spoturi, preț 820 mii., tel. 235208; 
0721-744514. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec, et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mii, tel. 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• urgant ST=52 mp, parter, f balcon, gresie, 
faianță parchet 82000 RON. Tel. 218693,0745- 
398767,0727/897467. (Alfa)
• wgant 5T=35 mp, parter, baie, bucătărie, 
balcon închis, centrală termică faianță gresie, 
parchet, 23.500 euro, tel. 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• wgant ST=30 mp, et 1, baie, balcon, acoperiș, 
48000 RON. Tel. 218693,0745/398767,0727/897467. 
(Alfa)
• zona Dada, dec., modificată gresie, faianță 
contorizări, st. 30 mp. Preț 470 mii. neg. Tel. 
0745/666447,0254.234401. (Rubin’s Home)
• zonă bună Hunedoara, et 1, preț 199 mii, neg., 
tel. 0721/839624. (Partener-Hunedoara)

Cumpâr garsoniere (20)
• In Dova, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, Telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)

Vând terenuri (21)
• lOparoateteren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
211124.
• axtravlan, Vaioa Căoluiui, parcele 1400-1500 
mp, fs 30 mp, facilități, preț 4 euro, negociabil. 
Tel. 0727/205117.
• loc «te casă 3516 mp, fs 22 m, apă, gaz, curent 
loc drept zonă liniștită Hunedoara, 10 euro/mp. 
Tel. 0723/005657.

• 1771 mp teren, între Deva și Sântuhalm, zona 
Alaska Tel. 210869,0721/430502
• vând 2300 mp teren intravilan, Deva Str. 
Alunului (zonă agrement) case vacanță Tel. 
227242.
• vând 24700 mp, teren pentru agricultură și 
6.000 mp, teren pentru construcții sau agri
cultură ambele in localitatea ToteȘti-Hateg, 
lângă^canton, acte în regulă, titlu și CF. Tel.

• vând cabană cu mansardă și teren 1000 mp, 
Costești, nr. 25A, zonă deosebită liniștită, 
grădină pomi. Tel. 0723/288282.
• vând teren intravilan st 600 mp, fs 19 mp ■ 
Șoimuș la șosea gaz, curent preț 8 euro/mp. 
Tel. 0724/659507,0744/510887.
• vând teren intravilan, acces Ja toate facilitățile 
pentru casă sau cabană st 510 mp, fs 12 m. r
95 milioane, informații Leșnic, nr. 122.-,el. 
0744/568995.
• vând teren intravilan, Deva 22 Decembrie, st 
460 mp, apă gaz, curent pe teren, preț 84.000 
RON. Tel. 224296.
• In Deva și împrejurimi, diferite suprafețe și 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika) 

•Hravian, Skneria, 450 mp, facilități, zona parc, 
preț 590 mii, nea tel. 0745/640725. (Mlmason)
• li, Vtecan (mai jos de Viacons), S1200 
mp, fs 16 m, preț 15 euro/mp, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• Intravilan, Zăvoi plan, 3500 mp, 50x70, gaz, 
curent apă preț 30 euro/mp, tel. 0740/173103. 
(Mimason)

• zona Râicea Mică 3600 mp, fs 66 mp, gaz, 
curent plan, eventual parcelat, preț 10 euro/mp, 
tel. 0740/173103. (Mimason)
• 4300 mp, intravilan, pe Prelungirea Vulcan, ts. 
24,5 m, curent gaz, preț 16 euro/mp, telefon 
0745411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
•loc. Itapa, intravilan, cu suprafața totală 4600 
mp, fs 25 m, apă gaz, canalizare curent preț 900 
mii. lei, neg., telefon 0788/497.615. (Agenția imo
biliară Nr.l)
• parcele de teren, cu st 500 mp, fs 20 m, gaz, 
curent preț 10.000 euro parcela, neg., telefon 

0788/497615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•Deva, 2JW mp, fs 16 m, apă gaz, canalizare, 
curent preț 14 euro/mp, telefon 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• ftiMria, la DN7, st 7400 mp, fs 40 m, apă gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
•ta 5 km de Deva, st 90.000 mp, fs 900 m, apă 
gaz, curent preț 15 euro mp, telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•zona Ckide, cu ieșire la apă și la șosea, 979 mp, 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 0721/839624. 
(Partener-Hunedoara)
• Hravâan, zonă DN7, st3300 fs.5O mp. Apă g?~ 
curerrt, toate facilitățile preț.24 eur neg., m 
0745666447,0254.234401 (Rubin's Home).
• li zonă prelungirea Vulcan, st.5,200 
mp.fs.140 mp. se parcelează preț 8 eur mp., tel. 
0745666447,0254.234401 (Rubin’s Home).
• Hr ' zona Sântuhalm st4200 mp. Fs32m. 
toate facilitățile preț 8 eur.mp. TelX74I301548, 
0254.234401 (Rubin's Home).
• zona Zăvoi intravilan, ST 461 mp, telefoane 
235019,0724/508610. (Casa de Vis)
• Hr i, zona Zăvoi st 1040 mp, fs 13 mp, 
apă gaz, curent canalizare, ideal pentru 
construcție de casă preț 26000 euro, telefon 
0724-620358. (Rocan 3000)

parte a unei corporații internaționale mass-media
4-, care deține poziția de lider în publicarea de ziare

și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât șl în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

angajează

referent publicitate
Cerinje:

• Abilități de comunicare;
• Experiență în vânzări;
• Experiență operare calculator;
• Permis de conducere.

Prezintă avantaj:

• experiența în relații cu publicul;
• persoană dinamică, cu concepție tinerească;
• experiența în vânzări.

Oferim:
• condiții de muncă într-un colectiv dinamic și 
tânăr;
• posibilitate de training;
• salariu fix și venituri în funcție de realizări.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
trimiteți un CV la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber, Str.
22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 211275, 
fax 218061.
Persoană de contact: Laura Contra, 
tel. 0721/513875,
E-mail: laura.contra@informmedia.ro

CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI Șl CONTABILILOR 
AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA - FILIALA HUNEDOARA

Organizează în zilele de 5 și 6 noiembrie 2005
Examen de acces la profesia de EXPERT CONTABIL $i CONTABIL AUTORIZAT.

Dosarele de înscriere se primesc în data de 10 octombrie 2005.
în vederea pregătirii candidaților pentru examenul de acces, Filiala CECCAR Hune

doara, organizează cursuri intensive pentru toate disciplinele de examen prevăzute în 
programă. Cursurile se vor desfășura în perioada:

- 1 septembrie - 25 octombrie 2005, pentru candidații cu studii superioare,
-1 septembrie - 30 septembrie 2005 pentru candidațij cu studii medii.
Filiala CECCAR Hunedoara pune la dispoziția celor interesați, contra cost 

„Culegerea de teste grilă, exerciții, întrebări și studii de caz" - ediția a Vl-a revăzută și 
adăugită, editată de CECCAR București în anul 2005, o lucrare recomandată prin 
complexitatea problemelor abordate, tuturor celor interesați de domeniul financiar- 
contabil (elevi, studenți, contabili, economiști, manageri).

înscrierile, tematica de concurs și alte detalii pot fi obținute la sediul Filialei 
CECCAR Hunedoara din Deva, str. I. Maniu, bl. L4, mezanin, tel. 0254/214.658 și 
0254/217.211. (29006)

RECLAME

mailto:laura.contra@informmedia.ro
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• Intravilan, zona ZâwL st 9000, parcelat, apă, 
curent, canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zi, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358. (Rocan 3000)
• Intravilan, zona Zăvoi, st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat, preț 
45000 euro, telefon 0724-620358 (Rocan :«00)
• htravlan, zona Dava, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă curent, gaz, docu
mentație la zl, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358. (Rocan 3000)
• Wravlan, it 20000 mp, fs 100 mp, zonă bună 
apă curent, canalizare, ideal pentru construcție 
hale industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724-620358. (Rocan 3000)
• wgant, 3672 mp din care 1060 mp intravilan și 

X. 2612 mp extravilan, Boholt, 3 euro/mp, neg., 
‘Ckfs=40 m. Telefoane 218693, 0745/398767,

0727/897467. (Alfa)
•țigană Mărita 17000 mp, fs=52 m, lung. 300 
m, Deva, 7 euro/mp. Telefoane 218693, 
0746/398767,0727/897467. (Alfa)
• inta Mavilan, ST-3 ha, FS 315 m, toate 
utilitățile, zonă industrială Deva, poate fi 
parcelat preț 35 euro/mp. Tel. 0740/210780.' 
(Prima-lnvest)
• wgta ST-2000 mp, posibilități curent gaz, 
apă pe teren, ideal casă vacanță la 10 km de 
Deva, preț 5 euro/mp. Tel. 0740/126029. (Prlma- 
Invest)
• iagta Marita ST-2300 mp, parcelarii, loc 
drept aț4. gaz, curent electric, zona Zăvoi, preț 
negociabil. Parcelarii 500 mp, preț 21.000 euro, 
negociabil. Tel. 0742/019418. (Prima-lnvest)
• tagta Mărita ST-2000 mp, posibilități gaz, 
curent fântână Boholt preț 5 euro/mp. Tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
•zona Caangăă intravilan, facilități, canalizare, 
gaz; apă st 715 mp, fs. 94 m, preț 35.000 euro, 
tel. 0740/013971. (Garant Consulting)
• zona Sântuhakn, Ieșire la DN, st. 3600 mp, fs. 
104 mp, preț 57.600 euro, (15 euro/mp), tel. 
0740/013.971. (Garant Consulting)
• Marita <t 8.000 mp, fs 40,75 metri, Intrare 
din 2 părți, curent electric și gaz metan pe teren, 
zonă Industrială Sântuhalm. Preț 6 euro/mp., 
neg. Tel. 223400, 0740/914688, 0724/169303. 
(CasaBetanla)
• Maritan In zonă de locuințe, 140 parcele a 
500-700 mp., fiecare, zonă rezidențială plan de 
urbanism șl de utilități aprobat Preț 17-21 
euro/mp. Tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228 
(CasaBetanla)
• Marita la DN 7, st 5700 mp., front stradal 35
metri, situat între Sântandrei și Sântuhalm în 
zonă industrială Preț 18 euro/mp.,neg. Tel. 
223400, 0720/387896, 0742/005228. (Casa
Betania)
• teren Mărita la DN 7, 11.600 mp., front

1 stradal 56 metri, între Deva și Simeria. Preț 10 
euro/mp, neg. Tel. 223400, 0724/169303, 
0741/120722. (Casa Betania)
• Mărita la DN 7, st 3700 mp, fs 30 metri, toate
facilitățile, lingă Depoalm. Preț 30 euro/mp. Tel. 
223400, 0724/169303, 0742/005228 (Casa
Betania)
•MavlanlaDN7; st2650mp,fs 16metri.Preț 
24 euro/mp. Deva lângă Depoalm. Tel. 223400, 
0740/914688 0720/387896. (Casa Betania) 
•Maritala DN 7, Deva, st 6400 mp, fs 46 metri. 
Preț 29 euro/mp. Tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (Casa Betania)
• Mavtan, te 1300 mp, Zăvoi. Preț 21 euro/mp. 
tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228 (Casa 
Betania)

'• Intravilan ta DN 7, Mintia, st 3200 mp, fs 35 
metri, gaz metan, curent electric, poziție exce
lentă Preț 9 euro/mp. Tel. 223400, 0740/914688 

ft 0724/169303. (Casa Betania)

• închiriez vM mobilată garaj, piscină 100 euro. 
Tel. 215487.
• central, amsnalat, contorlzări, 150 mp, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• speța comuctata pe Str.DepozItelor.pretablle 
pentru producție șl depozitare, prețuri cuprinse 
între 2-4 euro/mp în funcție de amenajări, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• caul urgent ap. în blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat și utilat, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• unita apartament mobilat, ocupabil, mobilă 
nouă aranjat, frigider, TV color, mașină spălat, 
cuptor microunde, 300 euro/lună Tel 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• ofer pentru închiriere garsonieră dec, corn-
lună Telefoane 235208 0721/9^8 (Rocan 

3000) -
• oier pentra incmnere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg., 
telefoane 235208 0721/985258 (Rocan 3000)
• zonă centrata, st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară Interioară termopan, 
tavane false și spoturi, centrală termică supera- 
menajat, preț 21 euro mp, TVA Inclus, telefon 
0724-620358. (Rocan 3000)
•caut garsonieră sau ap. 2 camere, (ne)mobllat, 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• garsodta dau mobilată utilată cu aragaz, 
frigider, contorizâri, Bălcescu Nou. Preț 100 
euro/lună Tel. 223400,0720/387896, 0724/169303. 
(Casa Betania)
• ap. 2 camere, mobilat și utilat cu aragaz și
frigider, Al. Romanilor. Preț 90 euro/lună Tel. 
223400, 0743/103622, 0724/169303. (Casa
Betania)
• Caut spațiu, zona b-dului Decebal sau 1 
Decembrie. St=50 mp maxim, amenajat sau 
neamenajat, pe perioadă lungă de timp. Ofer 
prețul pieței. Tet0745666447, 0254.234401 
(Rubin’s Home).

• garsonieră, mohtată, zona Ștrand, telefon 
0788/497.615. (Agenția Imobiliara Nr. 1)
• casă 3 camere, bucătărie, bale, încălzire cen
trala, poaeie laminate, greș uiț ermopan, 
lavabll, confort, garaj 2 mașini, preț 500 euro/ 
lună tel. 0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• urgent, solicit chirie In Deva, garsonieră 
apartament 2 sau 3 camere, (ne)mobilat, pe 
termen lung, garantez plata chiriei lunar, tel. 
07® 165703,232809,0745 30220. (Fiesta Nora)
• mobilată zona b-dul Decebal, preț 110 euro, 
tel. 0741/154.401, 227542 seara. (Garant 
Consulting)
•apariament3 camere, amenajat stil occidental 
♦centrală, zonă bună preț 300 euro, tel. 
0741/154.401,227542 seara. (Garant Consulting)
• ap. 3 cam., dec., mobilat, garaj, zona Oltuz, preț 
discutabil, tel. 0741/154401, 227542 seara 
(Garant Consultinc'

Imobile schimb (30)
• schimb cabană cu mansardă și teren 1000 mp, 
Costești, nr. 25A, cu garsonieră sau apartament 
2 camere plus diferența în Deva accept și alte 
variante. Tel. 0723/288282.

Auto românești (36)

Cumpăr teren (22)
•cumpăr teren în Săcărămb pentru agrement. 
Plata pe loc, tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• zona CrirturSântuhalm, minim 5000 mp, 
intravilan și extravilan, ofer prețul pieței, tel. 
0745/093073. (Partener-Hunedoara)
• zona Călan-Hațeg, arabil 10-15 ha. ofer preț 
bun, tel. 0740/130413. (Partener-Hunedoara)

• vând Dada 1310 break, af 1998 preț nego
ciabil. Tel. 0740/025053. ..
• vând ugant Dada Nova gri metalizai, ÂF1997, 

14 km reali, stare bună de funcționare, merită 
văzută unic proprietar, preț negociabil, 9.000 
RON. Tel. 0254/232442.
• vând canvanabl Dacia 1310 recarosatăîn 1999 
în stare foarte bună Tel. 0744/585516.
• vând Dacia papuc, an fabricație, 1997, preț 
negociabil, Orăștie. Tel. 0721/655779, după ora 
20.00.
• vând urgent Aro camionetă stare bună de 
funcționare, preț 68 milioane negociabil. Tel. 
0727/497973.

Auto străine (37)
Vând spații comerciale (25)

• Brad, front stradal, termopan, toate facilitățile, 
preț 27.000 euro, negociabil. Tel. 0721/283058
• vând societate comercială 420 mp, piață Da
cia, hală comercială deosebită preț deosebit, 
posibilități rate, telefon 0723/419974. (Casa 
Grande)
• central, amenajat, 250 mp, tel. 0726523833. 
(Eurobusiness)
• zonă centrală casă cu 2 camere, baie, 
bucătărie, garaj, centrală termică ST= 75 mp, 
preț 185.000 RON, negociabil, tel. 0723/251498 
232809,0745/30220. (Fiesta Nora)

• vând autoutHtari Renault Trafic Benzinar, 
înmatriculat, an fabricație 1988 verificare 
tehnică 2007, preț 2950 euro negociabil, Deva. 
Tel. 0745/096675,218308 seara.
• vând CHraen BX14, AF 1984, RAR 2006, stare 
perfectă tehnică și optică 1350 euro, negociabil. 
Tel. 711063.
• vândOpel Astra 1,7 DTI break, 2002, culoare 
roșie, preț 9.000 euro, negociabil. Tel. 
0741/087811.
• vând Dsnta M ETL AF 1984. Tel. 236510.

Alte imobile (27)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractor 45 cp. Tel. 0724/018405

•famă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5.500.000.000 lei, telefon 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)
• fermă ta Hărău, sc 300 mp, st 200 mp, preț 
25.000 euro neg., tel. 0740/828342. (Eurobusiness)

imobile chirii (29)
• închiriez ap. 2 cam., I Maniu, decomandate, 2 
balcoane, apometre, nemobilat ,100 euro/lună 
avans 2 luni. Tel. 0745/ 367893.
• închiriez gareonierâ 2 cam. plus bucătărie, 
zonă centrala, 100 euro, tel. 215487.

• ofer spre închirirere, în Deva, spațiu comercial 
ultracentral, 30 mp, în prezent amenajat ca sediu 
firmă Tel. 0722/330084.
• primesc Bigazdă2 eleve de la țară anul școlar 
2005-2008 apartament în apropierea liceelor 
Traian, Energetic și Grigore Moisil, condiții f. 
bune, centrală termică cameră spațioasă acces 
la baie. Tel. 229897.
• primesc In gazdă două eleve, condiții exce
lente, centrală termică zona Lido Deva. Tel. 
225042.
• primesc*1 gazdă elevă de liceu, zonă centrală 
condiții foarte bune. Tel. 554479.
• Indikfez garsonieră 2 camere+bucătărie 
pentru o pereche tânără zonă centrală 100 
euro. Tel. 215487.
• ofer ta chirie 2 apartamente decomandate, 
mobilate, zona Piața Centrală et 1. Tel. 
0745/253413.

Consiliul Local BăcU

•fegaril ran
^dîefaraOwKiar pesitrn data 

dena^etHM,» 
10.00, la rtalnril cultural din

satul Mda.
(29024)

Moto-velo (41)
• vând bicicletă universală cu 18 viteze, stare 
foarte bună preț 1500.000 lei negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.

Piese, accesorii (42)
• cumpăr cameră cauciuc, 3.50-6 motocosi- 
toare. Tel. 213962.
• cumpăr motor Fiat în 3 pistoane pentru 
tractor. Tel. 0724/018405.
• vând motor defect Tel. 0724/018405.
• vând componente din motor Hanomag, 
pompă injecție în linie, electromotor, etc și cosi
toare laterala pentru tractor. Tel. 0724/018405.

Mobilier și interioare (47)
• vând canapea extensibilă 150/0,85, cu des
chidere 2 m, culoare bleumarin, și un cuier de 
hol pentru haine și 2 compartimente pentru pa
puci în stare foarte bună Preț 5 milioane fix 
ambele.
• vând colțar sufragerie, biblioteca cu birou 
atașabil pentru elev, vitrină cu oglindă 4 scaune 
tapițate, covoare persane. 35/25m, 3/2 m. Tel. 
224891.
• vând ferestre dezafectate ■ 3 canate cu sticlă 
2 bucăți. Tel. 770017.

FILIALA „BRADMIN" SA 
Brad, județul Hunedoara 

organizează UCITApE, tn data 
de 02.09.2005, pentru 

închiriereaspațiului

Licitația se va repeta în fiecare 
zi de vineri pana la închirierea 

spațiului.
Informații la telefon 612800.

(29013)

• vând moblă combinată dulap-2 uși, dulap 
vitrină canapea, masă oglindă Tel. 770017
• vând mobM de bucătărie, masă scaune, 
aragaz 5 ochiuri, hotă cuptor cu microunde, 
combină frigorifică mașină de spălat DW. Tel. 
0740/025053.
• vând o ușă șl o fereastră noi. Tel. 0254/215795.
• vând urgent din același mobilier, canapea 
extensibilă 2 fotolii șl o măsuță preț 7 mii. lei, 
bonus cuvertură șl huse. Tel. 212242 seara.

Electrocasnice (56)

Televizoare (48)
• vând TV Panasonic, amplificator Grundig. Tel. 
0745/253413.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând tetefon Sagem MYX 521 cu cameră foto 
încorporată (VG‘ '40 x 480) 4 MB memorie, 
garanție 5 luni și telefon Siemens S 55, preț nego
ciabil. Tel 0740/025053.

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând laptop Pentium II Compaq, Pentium III 
IBM, digicam - mlnicameră Web cu cablu 
descărcare poze + CD Instalare calculator 
Pentium I, negociabil, imprimantă Lexmark Z602, 
garanție 6 luni. Tel. 0740/025053.

îmbrăcăminte, încălțăminte, 
articole sport (52)

• vând palton lung bărbați din piei caprine, nr.
54-56, confecționat de fabrică stare excelentă 
preț 130 euro, negociabil. Tel. 212272.

Materiale de construcții (53)
• vând 5 mc bolțari, piatră de construcție. Tel. 
0254215795.

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• pentru cotacti .. vând diferite medalii, 
decorații din anii 1962-1984. Preț total 15 mă Tel. 
0254/211441.

• vând congelator 5 sertare, stare bună de 
funcționare, preț negociabil. Tel. 770367,770735.
• vând frigider Arctic cu congelator și aragaz cu 
4 ochiuri. Tel. 210900,0744/611145.
• vând convenahl congelator Artic, 5 sertare și 
o mașină de spălat Alba Lux 9.Tel. 221431.
• vând urgent ladă frigorifică cu 5 sertare, bine 
întreținută stare de funcționare bună Inf. zilnic 
tel. 228204 după-masă Preț neg. la vedere.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând castraveți, preț 7.000 lei/kg. Tel. 262069.
• vând purcel 3 luni și porc mare alb 170 kg.’Tel. 
210900,0744/611145.
• vând vacă bună de lapte, 6 ani cu vițel, preț la 
vedere, Bălata, nr. 31. Tel. 237339.
• vând vitei de 4 luni în Deva, str. Sântuhalm. Tel. 
210850.
• vând purcel albi, preț negociabil. Tel. 282829, 
0726/692446.
• vând un porc de 100-110 kg cu 60 mii lel/kg, 
negociabil. Tel. 0740/469228
• vând 6 capre cu lapte. Tel. 0746/ 051821.
• vând porumb pentru floricele (pop-corn) 
putere de expandare 99 %, preț 3 lei/Kg (30.000 
lei vechi) Deva. Tel. 0745/096675,235320.

Altele (61)
• vând acte Audi 100 CC, an fabricație 19® ■ 700 
E negociabil Tel. 0745-533-675.
• vând candelabra de cristal de boemia, 
perfectă stare cu trei becuri, preț negociabil. Tel. 
212272.
• vând cântar platformă fabricat de balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, stare 
ireproșabilă, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând mașină de cusut germană Konler seria 
1322661001-2505013, perfectă funcționare, 
vechime peste 100 ani, preț negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.
• vând bateria piramidală creștere găini ouă- 
toare. Tel. 0254/210977.
• vând circular electric manual Bosch SPR54 
nou. Tel. 260570.
• vând mini generator de acetilenă și trusă de 
sudură și tăiere axs-acetilenă Tel. 231750.

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei în
Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria 

vânzători ambulanți 
Vrei să câștigi în 4 ore cât ai câștiga în 8 ore?

Cerințe:

• program de lucru între orele 6,00 -10,00;
• seriozitate;
• dinamism;
• abilități ide comunicare.

Oferim:
• salariu fix + comision;
• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv 
tânăr;
• un loc de muncă modern și sigur;
• echipament.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contaCtati-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorină Sârmai, 
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

• vând foarfecă profesională-45,OORON, cande
labre 2 brațe - 35,00 RON, fustă piele nr. 50, 
neagră -100,00 RON, vestă piele nr. 50, bărbați-70 
RON. Tel. 234076.

Pierderi (62)
• plardut buletin de Identitate, permis de 
conducere, certificat de naștere, livret militar, 
card de benzină talon de mașină asigurare, 
rovinietă pe numele Costa Ciprian, găsitorului se 
oferă recompensă Tel. 0722/412499.
• pierdut carnet de asigurat pe numele Dani 
Eva. Se declară nul.
• pierdut carnet de asigurat pe numele Pode- 
lean Tănase. Se declară nul.

Apeluri (65)
• Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hur- 
muzescu” Deva, str. Titu Maiorescu, nr. 28 
anunță că se fac înscrieri la Școala postliceaiă 
de maiștri, cu durata de 2 ani, pentru 
specializările: maistre electrician centrale, 
instalații și rețele ■ 14 locuri și maistru termo- 
energetic ■ 14 locuri. Informații suplimentare la 
secretariatul liceului.

Matrimoniale (69)
• tânăr 28 ani doresc cunoștință în vederea 
prieteniei, cu tânără între 20-35 ani. Aștept sms. 
Rog seriozitate. Claudiu, Hunedoara Tel. 
0724/697167.
• tânăr nigerian doresc cunoștință cu 
domnișoară plinuță cu vârstă cuprinsă între 20- 
30 ani, rog seriozitate, Venture. Tel. 0723/635887, 
aștept sms.

Prestări servicii (72)

I «efectuez transport marfă local și 
interurban, cu camion acoperit de 32 t util, 
36 mc, dimensiuni de încărcare 600 x 240 x 
240. Tel. 229611,0740/953297.

• efectuez transport marfă cu autouti
litară de 0,7 tone, prețuri excepționale. Tel. 
0740/420521.

• transport de persoane cu microbuz, la cele 
mai bune prețuri, nunți, excursii, mănăstiri, alte 
ocazii. Tel. 0722/161661.
• oferim ta prețuri minime, îmbuteliate sau vrac, 
siropuri concentrate pentru dozatoare tec 
(profit 400%), sifonerii și uz casnic într-o gamă 
de 8-12 sortimente, Devă Tel. 235320, 
0745/096675,212057

Oferte locuri de muncă (74)
• angajez șofer categoria Dl și D pentru trans
port persoane, sistem convenție, domiciliul 
stabil în Deva. Tel. 0745/638717.
• angajez șofer cu domiciliu în Deva. Tel. 
0740/420521.
• SC DANIS COM EXPROD SRL angajează șoferi 
distribuitori, muncitori necalificați în panificație 
și brutari. Tel. 237577.

• angalez șoferi categoria D pentni trans
port pubBc persoane, Informații ta sediul 
firmei, orele 8J0-1&M. TeL 0254/231394, CV 
se pot depune ta Cepromln camera 212.

• SC cu sedM In Deva, profil depozit 
produM alimentara, angajează în condiții 
avantajoase: manipuiand, șofer, operator 
calculator. TeL 0722/2334&, 0723/608035.

• SC Rombiz Vnpex SRL, magazii etecbice 
șl glectinr niitoro, vngtenră pentru punct 
de lucra Brad, șef magazin, casier, referent 
rate, consta vânzări. Rotați CV-uri ta tele- 
foanete: 0726/746414,0264/412600.

• SC Roravac Company SA angajează 
gestionar, mede veterinar mu tehnician 
veterinar pentru depozitul Deva. TeL 
218330, 0740/140835,021/4913107.

• SC Eieomac SRL Sântandrei angajează 15 
croHorese, salariu atractiv raportat ta 
capacitate, se decontează transportuL TeL 
0722/486147.

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 

’ și servicii Internet in vestul Austriei, în nord-estul
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria 

distribuitori de presă 
Cerințe:

e Abilități de comunicare;
• Disponibilitate la program 
matinal; “
• Seriozitate.

Prezintă avantaj:

• experiență în relații cu publicul;
• persoană dinamică;
• experiență în vânzări.

Oferim:
• program de lucru flexibil;
• venituri în funcție de realizări;
• mediu de lucru atractiv și competitiv.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai,
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

^1 fi Fi. PILIȘI A a MMI ■ Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
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• chioșcul de ziare de lângă 
Comtim;
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu - B-dul Decebal.

TEXT

Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 și 14 la sediul redacției și se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.
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• Performanță. O britanică paralizată de la 
gât în jos a reușit marți să traverseze Canalul 
Mânecii într-o ambarcațiune cu pânze, neîn
soțită, o premieră pentru o persoană aflată 
în starea sa.

Papa se roagă peitfru
■ în cadrul audienței 
sale generale de ieri, s-a 
rugat pentru victimele 
calamităților.

• Dificultăți. Poliția dintr-un orășel norve
gian se confruntă cu dificultăți financiare 
atât de mari, încât agenții sunt puși în 
situația de a merge cu taxiul la cazurile ce 
necesită o intervenție imediată.

Cercetată pentru fraudă
Los Angeles (ME) - Mama adolescentului 

care l-a acuzat pe Michael Jackson de agre
siune sexuală a fost acuzată de escrocherie 
de către serviciile sociale din California și 
va trebui să apară la începutul lui septem
brie în fața unui tribunal, au declarat surse 
judiciare. în timpul procesului lui Jackson, 
câțiva martori ai apărării au afirmat că 
femeia a încasat ajutoare sociale, deși 
primea bani de la Jackson și obținuse o in
demnizație de 150.000 de dolari în urma 
rezolvării amiabile a unui alt proces.

Vinovate rațele
Londra (ME) - Siste

mele de securitate ex
trem de performante, ins
talate cu mare cheltu
ială la proprietățile re
gale din Scoția, simt ac
tivate constant de șapte 
rațe indiene cumpărate 
de prințul Charles.

Păsările botezate Ara
bella, Antoine, Parsley, 
Sage, Rose, Mary și 
Thyme au fost cumpă
rate de prințul moșteni
tor cu scopul de a com
bate în mod ecologic ÎL 
pitorile, melcii și alte 
vietăți de pe domeniul 
Balmoral, din apropiere 
de Birkhall.

Sistemul de senzori 
îngropați în pământ, 
sub alei și peluze nu re
cunoaște însă pașii lo
cuitorilor înaripați de la 
Balmoral și alarmele se 
declanșează de flecare 
dată la trecerea lor.

Sean Penn

Vatican (MF) - Papa Bene
dict al XVI-lea s-a rugat pen
tru victimele inundațiilor și 
incendiilor care afectează mai 
multe țări din Europa, în 
cadrul audienței sale generale 
de ieri, desfășurată în sala 
Paul al VI-lea de la Vatican.

„Gândurile mele se în
dreaptă Spre regiunile Euro
pei afectate în tiltimele zile de 
inundații și incendii care, din 
nefericire, au făcut victime și 
pagube considerabile”, a spus 
Papa. „Mă rog lui Dumnezeu 
pentru odihna veșnică a celor 
care și-au pierdut viața și îi 
asigur pe cei afectați de aces
te grave întâmplări că sunt 
aproape de ei cu spiritul”, a 
adăugat Benedict al XVI-lea. 
hi luptă cu focul și apa

Mai multe țări din Europa 
Centrală și de Est sunt afec
tate de inundații, în timp ce 
nordul și centrul Portugaliei 
sunt cuprinse de incendii de 
pădure.

Pompierii portughezi con
tinuă operațiunile de stingere 
a 21 de focare de incendiu din

Rugă pentru Europa (Foto: EPA)

Disperată în calea focului (Foto:EPA)

(Foto: EPA) î

Impresii
San Frandsco (MF) - 
Cotidianul San Fran- ; 
dsco Chronide a în
ceput săptămâna 
aceasta, să publice o 
serie de reportaje 
realizate în Iran cu 
ocazia alegerilor pre- 
bden^ale din Această i 

țară de un timts spe- ; 
dai extrem de cunos
cut - actorul Sean 
Petin. Actorul le 

împărtășește citito
rilor impresiile sale ; 
despre Iran pe teme 
mergând de la ener
gia nudeară până la 
modul cum sunt tra
tați dtstdenții.

înconjurați de ape (Foto: EPA)
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Pe de altă parte, Germania, 
Austria și Elveția sunt grav 
afectate de inundațiile din 
ultimele zile. La Neu-Ulm, un
de Dunărea a ieșit ieri din 
matcă, un spital a fost evac
uat in întregime, iar un azil 
de bătrâni a fost evacuat 
parțial.

Debitul râului Isar este în 
continuă creștere, localitatea 
Bad Tolz fiind evacuată din 
cauza apelor care au acoper
it drumurile. La Munchen 
torentele de apă și noroi au 
deplasat copaci smulși din 
rădăcini.

în landurile austriece Vor
arlberg și Tirol nivelul apelor 
a început să scadă d ipă o- 
prirea. ggjrecipitațillgjl iar 
autoritățile au anunțat că au 
fost declanșate lucrările de 
reconstrucție. Inundațiile au 
provocat moartea a trei per-
soane.

Diana * L iiza -
Hăscută în zodia 
Capricorn, îi plac 
sportul, muzica și 
animalele, în special 
Câinii. (Foto: Traian Mânu)

Un Boeing prăbușit în Peru

Pompier Micuța Nolly a făcut o pasi
une pentru mașinuța de pompieri, un ex
ponat din colecția familiei. (Foto: epa>

Cu yahtul la festivități
Miami (MF) - Mariah Carey plănuiește să 

meargă la festivitatea de decernare a MTV 
Video Music Awards, de la Miami, la bor
dul unui yaht de aproximativ 40 de metri 
lungime. Diva va cânta la acest eveniment 
Ea a primit două nominalizări la secțiunea 
„Cel mai bun videoclip Ed unei cântărețe” și 
„Cel mai bun videodip R&B”.

■ Cel de-al cincilea acci
dent aviatic din această 
lună a provocat moartea 
a 41 de persoane.

Lima (MF) - Un Boeing 737- 
200 al companiei peruane 
Tans, cu 100 de persoane la 
bord, s-a prăbușit la aterizare 
marți, în apropiere de orașul 
amazonian Pucallpa, provo
când moartea a 41 de per
soane, a anunțat un purtător 
de cuvânt al companiei.

Avionul decolase de la 
Lima și se pregătea să ate
rizeze la Pucallpa, la 840 kilo
metri est de capitală, aflân- 
du-se la numai câțiva kilo
metri de aeroport în momentul 
în care a intrat într-o furtună 
puternică, însoțită de rafale 
de vânt, care au destabilizat

Trupurile victimelor sunt vizibile pe o rază de 150 de metri (Foto: epa)

aparatul, au declarat surse de 
la turnul de control din Pu
callpa. Pe lista pasagerilor fi
gurau 16 cetățeni străini - 11

americani, un australian, un 
spaniol, doi italieni și un 
columbian. Sas dintre amer
icani, membri ai aceleiași fa

milii, se numără printre su
praviețuitori, a precizat Bele- 
van, adăugând că și două ita
lience sunt în viață. {

Un martor citat de postul 
de radio RPP din Lima a afir
mat că trupurile victimelor 
sunt vizibile pe o rază de 150 
de metri în jurul avionului 
prăbușit, printre acestea a- 
flându-se și copii. Angajații 
spitalului din Pucallpa au a- 
nunțat că au în îngrijire 23 de 
răniți. Conform Aviation Safe
ty Netwok, avioanele compa
niei Trans au fost implicate, 
începând din 1992, în șase 
accidente, soldate în total cu 
65 de morți. Prăbușirea apa
ratului Boeing 737-200 este cel 
de-al cincilea accident aviatic 
petrecut în luna august, pri
mele patru provocând moar
tea a 294 de persoane.

■ Taifunul Mawar ame

Festival la Toronto
Toronto (MF) - Rampă de lansare pentru 

producții hollywoodiene, Festivalul Inter
național de la Toronto va putea conta la a 
30-a sa ediție pe premierele mondiale ale 
celor mai recente filme ale lui Martin 
Scorsese și Guy Ritchie: „No Direction 
Home: Bob Dylan”, respectiv „Revolver”.

între 8 și 17 septembrie, 335 filme de lung 
și scurt-metraj din 52 de țări, printre care 
109 în premieră, vor fi prezentate în cadrul 
festivalului.

nință coastele insulei Hon 
shu, unde se află capita
la japoneză, Tokyo.

Tokyo (MF) - Agenția mete
orologică japoneză a averti
zat, ieri, că taifunul Mawar ar 
putea ajunge astăzi in arhi
pelagul nipon, însoțit de fur
tuni pe mare și ploi toren

țiale. Ieri dimineață, taifunul 
era localizat la circa 900 de 
kilometri sud-vest de Tokyo, 
în Oceanul Pacific, și se 
îndrepta către nord, spre 
insula centrală Honshu, cu o 
viteză de 15 kilometri pe oră.

Mawar, însoțit de rafale 
puternice de vânt, cu viteze 
de 144 de kilometri pe oră, ar 
urma să ajungă, începând de 
astăzi, pe coastele insulei

Honshu, unde se află capita
la japoneză, Tokyo. Taifunul 
amenință și zona Gifu, unde 
la 28 august este programată 
începerea campionatelor mon
diale de cai ita.

în 2004, un număr-record 
de zece taifunuri au devastat 
Japonia, provocând moartea 
sau dispariția a 221 ae per
soane și pagube materiale 
uriașe.

să intre în parcul Disney
land. a cărui deschidere 
oficială va avea foc în 12 
septembrie. (Foto: epa)
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