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Vremea va fi închisă, mai mult 
ploioasă.

dimineața la prânz seara_

Multe locuri goale la liceu

O etapă a Campionatului Mondial de bărci cu motor se desfășoară în aceste zile în Germania. La start s-au aliniat 12 bărci; în imagine echipajul austriac „Wettpunkt. COm”. (Foto: EPA)

■ Peste 200 de locuri 
vor rămâne neocupate 
la licee și SAM-uri în 
acest an.

Deva (R.I.) - Celor aproximativ 6200 de elevi hunedo- reni care au absolvit clasa a VlII-a în acest an le-au fost

Ardealul - un pilot pentru 
dezvoltarea României

Oradea (I.J,).- Reprezentanții a 12 pre-, fecturi și consilii județene din Ardeal s-au întâlnit ieri, la Oradea, pentru îmbunătățirea și susținerea parțeneriatului în scopul dezvoltării infrastructurii, promovării unui turism durabil, protecției ariilor protejate și conservării tradițiilor românești. Au participat Nicolae Lazin, din Ministerul A- griculturii, Lucia Varga, de Ia Ministerul Muncii, loan Micula, președintele CCI Bihor și reprezentanți ai agențiilor de dezvoltare regionale, ai agențiilor de protecție a mediului, ai muzeelor ardelene. Din partea CJ Hunedoara a participat Marius Dudaș. DOUA promoții, de pafru și de cin»j ani, au încheiat, în prfeieră, aijul universități^ la Universitatea Ecologică „Traian” din Deva. Prima promoție de trei ani va începe cursurile de la toamnă. (Foto: Traian Mânu): i| ■Distincții jubiliare
Orăștie (D.I.) - CL a aprobat acordarea unor distincții jubiliare „Pro Orăștie” mai multor locuitori ai municipiului sau cetățeni din afara localității care au contribuit în mod deosebit la dezvoltarea Orăștiei. Pentru anul 2005 vor fi acordate 10 asemenea distincții, evenimentul urmând să aibă loc în lima septembrie, cu ocazia manifestărilor dedicate împlinirii a 10 ani de la ridicarea la rang de municipiu a localității.

In subteran, la cota -200
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■ Situația minerilor și- 
a arătat fața concret în 
Mina Petrila, la 1200 
metri sub pământ.

Petrila (I.J.) - Reprezentanții sindicatelor, ai Prefecturii Hunedoara și CNH Petroșani l-au însoțit ieri pe Va- sile Nistor, secretar de stat în Departamentul pentru Dialog
Un Mediu... mai altfel

Depozitele în valută
Economiile populației

populației ji depozitele în lei constituite de 
firme au stagnat în luna mai, preferințele de plasament 
îndreptându-se mai mult către depozitele în devize străine.

agenți economici

Grafica; Cuvântul liber, sursa; Mediafax

■ Postul de director 
ARM se va ocupa prin 
concurs, numele vehic
ulat fiind Traian Vasiu.

Deva (I.J.) - Directorii APM au fost eliberați ieri din funcție, fiind restructurate și 3 alte posturi, o dată cu trecerea instituției în subor- dinea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, precizează Dana Boticeanu, șef serviciu. „Dacă erau pe fază mai-marii de la București treceau de mult instituția sub un alt nume. Consider că este o 

oferite în jur de 6450 de locuri la licae și la școlile de arte și meserii. Pe plan național aproximativ 19.000 de locuri în licee și școli de arte și meserii vor rămâne fără candidați, ceea ce va duce la dispariția a circa 600 de clase din licee. Liderul Sindicatului învățământului Preuniversi-

Social, din cadrul Aparatului de lucru al Guvernului, în subteran. Mina Petrila, vizitată de autorități, este considerată cea mai adâncă mină din Vale și totodată cea mai „fierbinte”. Experiența a fost unică pentru toți cei care au intrat în subteran. „într- adevăr, condițiile prezentate de liderii sindicali sunt reale. Trebuie făcut ceva pentru 
formă mai elegantă de eliberare din'funcție a directorilor existenți față de celelalte metode practicate pentru înlăturarea noastră”, declară Geor- geta Barabaș, fost director APM Hunedoara.Conform noilor ordine, în ’ viitor directorii vor fi numiți prin ordinul președintelui ANPM. „Va fi numit un director interimar din cadrul instituției, dar numele vehiculat pentru postul de director este inspectorul pe probleme de mediu din cadrul Electrocen- trale Mintia, Traian Vasiu”, mai snnne Rarahas 

tar Hunedoara, Paul Rusu, consideră că la noi situația nu este încă îngrijorătoare; „300 de locuri neocupate înseamnă 10 clase, teoretic. Asta ar putea afecta catedrele.» în principiu revin 1,67 posturi didactice pe clasă, ceea ce înseamnă 3,5 catedre mai puțin. Dar ăsta e doar un cal

îmbunătățirea condițiilor de lucru în minerit. Practic sportul, dar nu m-aș putea adapta acelor condiții”, a declarat Dan Pricăjan, subprefect. „Am găsit oamenii îmbrăcați, foarte sumar. Temperaturile sunt foarte ridicate în subteran", spunea .președintele LSMVJ, Zoltan Lakatos. Reprezentantul Guvernului a promis schimbări în bine. • 

„Sigismund Toduță” Deva, s-au întors dintr-o tabără de creație ce s-a derulat la Păelișa. în cele zece zile cât au stat acolo au decorat câteva ziduri din incinta spitalului și a școlii Centrului de Recuperare. (Foto: Traian Mânu)

cul teoretic; în acest an profesorii vor fi mai puțin afectați. Deocamdată nu-ratât de grav, dar în anii următori sigur va apărea șomajul și*în învățământ”.Conform statisticilor, populația școlară din județ va a- junge în anul 2013 la un sfert din cea existentă în prezent.

Raliu pe munte
Deva (M.S.) - Cele mai tari mașini 4X4 se vor înfrunta în Transilvania Adventure Trophy.Organizat de Off-Road Adventure Romania, raliul va avea startul duminică, la ora 15.00, în etapa prolog ce este progra- • mată la Cabana Bejan din. Deva. /p.7
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•Au ratificat-b. Parlamenta rfclprioi a ratificat, joi, Constituția Uniurijj Juropene, Repu- biica Cipru devenind ayfd/ai > 1-lea stat membru UE care ra1trfîccCTrat altoi constituțional, respins în cursul unor refer^ndumuri de electoratul din Franța și Olanda^ .
•Ambasadorul britanic la Pw^John Holmes, a declarat că dbar Ge)&i$iia „este abilitată să critice" Marea «pentru că a refuzat un cqțnprornis asujfoawuge'tului european pentru 2OO7-2O1Ș. ®$ruc|t Franța . contribuie „muftif 'ea puțin^aStiriă^ele UE.
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Ungureanu în Orientul Mijlociu

Desemnat'
Beirut./^F^Preșe- „1
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dintele 1 Lahoud.joi, pe Fuad Sinilor fost : ministru de Finanțe și apropiat al fostului premier asasinat, Rafie Hariri, cu formarea noului Guvern: 126-128 de membri'aincraluî Parlament au anunțat că susțin candidatura lui Siniora, care â -lbst 'ministru de r Finanțe în cele cinci guverne coftduse de fostul premier 'Râfftt îartri in perioada 1992 - 2004. Siniora este președintele Grupului Vleuiterana, career băni cădi fam riri acț'. nar majoritar.

F
T

3

I

4!i i 
i

Romano Prodi
(Foto:EPA)

Propuneri
Roma (MF) - Roma
no Prodi, fostul Dre- 

■ ședințe ai Comisiei.
. Europene și actualul 
lider al opoziției din 
Italia, regretă absența 

, din Constituția UE a 
referirilor la' rădăcinile 

' creștine ale Europei, 
âlăturându-se astfel 
pozițiilor susținute de 
loan Paul al IHea și 

«„Benedict alXVI-lea.
vfedi, catolic convins, 

se alătură pozițiilor 
exprimate de Papa 

‘tpan Paul al IHea pâ- 
'■năîn momentul 

' rtforții Și preluate de 
succesortil său, Bene
dict XVI, conform că
rora Unitatea Europei 
se fondează pe rădă
cini creștine.
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Promite ștergerea datoriilorWashington (MF) - Președintele american, George W>. Bush, a promis ștergerea datoriilor; exterție ale țărilor din Lumea a Treia și creșterea ajutoarelor financiare pentru națiunile sărace, atât timp cât guvernele lor simt „eficiente și oneste”.:

^.președintele american a gfimat ță .summit-ul G8, carb'va avea loc intre 6-8 iulie Georâă W 'ta Scoția, oferă „oportunități Btish ■ffote-EPA)' fără Precedent” pentru dimi- -if’a '.5; ' - nuarea sărăciei-extreme a continentului african.:Ela adăugat că statele africane nu ar trebui să,aștepte să primească ajutor, iar guvernele, lor ar tarfebui să iși arate dorința de a: colabora cu Statele Unite în dezvoltarea economiilor naționale.Bush-a declarat că țările membre G8 intenționează să șteargă 40 miliarde de dolari din datoriile externe ale; țărilor africane și vor fi pregătite. în continuare, să reducă și mai mult din suma-datorată, atunci când mai multe țări africane se vot îndrepta către democrație. .
irtrd-Gfoi

___
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M Timp de o săptămână, 
Mîhai-Răzvan Ungurea
nul va fi în vizită oficială 
în Israel și Teritorii.

București (MF) - Ministrul de Externe Mîhai-Răzvan Ungureanu face, în perioada 1-6 iulie, o vizită oficială în Israel și în Teritoriile Autorității Naționale Palestiniene, informează un comunicat de presă al MAE.Programul vizitei include, alături de convorbiri și consultări cu ministrul de. Externe. israelian, și întâlniri cu președintele, prim-ministrul, viceprim-minisfrul, ministrul
Mihai-Răzvan Ungureanu

(Foto: EPA)industriilor, comerțului și muncii ai Statului Israel, cu președintele Knessetului, precum și cu multe alte persona

lități, membri ai mediilor de afaceri, academice și lideri ai comunității originare din România.
întâlniriLa întâlnirea dintre șefii diplomațiilor română și israe- liană, vă fi semnat Memorandumul de înțelegere între cele două Ministere ale Afacerilor Externe.Șeful diplomației române va vizita Memorialul Yad Va- shem și se va întâlni cu președintele acestui institut, cu care va discuta aspecte legate de cooperarea în domeniul e- ducației și al păstrării memoriei în ceea ce privește Holo

caustul, se mai arată în comunicat. Ministrul Ungureanu va susține și o conferință la Universitatea Ebraică din Ierusalim pe tema „Facing History: Romania and Holocaust”.Vizita în Teritoriile Autorității Naționale Palestiniene va cuprinde convorbiri ale ministrului român de Externe cu prim-ministrul, cu ministrul de externe, precum și cu președintele Consiliului Legislativ.De asemenea, programul vizitei ministrului român de Externe va cuprinde întâlniri cu oameni de afaceri israeli- enl și palestinieni.
Irakul va plăti compensații de război
B 52,5 miliarde dolari 
vor fi plătiți vecinilor săi 
drept compensații pen
tru ocupația Kuwaitului.Bagdad (MF) - Națiunile U- nite au decis că Irakul trebuie să plătească 52,5 miliarde de dolari vecinilor săi drept compensații pentru ocupația Kuwaitului, în 1990-1991, informează BBC News Online.Această sumă reprezintă doar o mică parte din cei 354 miliarde de dolari ceruți de statele vecine care au avut de suferit de pe urma invaziei.

Irakul a cerut încetarea e- fectuării plăților din veniturile obținute în urma vânzării de petrol, încercând să negocieze diferite acorduri. Statul a plătit până în prezent 19,2 miliarde de dolari, insă se crede că vor mai dura decenii până când datoriile vor fi plătite în totalitate.Comisia pentru Compensații a Națiunilor Unite (UNCC), care a supervizat cererile de reparații, a încheiat joi întru- nirea: de trei zile. în ultimii 12 ani, Comisia a analizat cereri de acordare ă compensațiilor în valoare de 354 miliar

de de dolari, însă a respins o mare parte a acestora.Conform planului Națiunilor Unite, Irakul utilizează cinci procente din veniturile obținute din petrol pentru plata compensațiilor.Adjunctul ministrului irakian de Externe, Mohammed Hamud Bidan, a cerut încetarea aplicării acestei proceduri, afirmând că Irakul dorește negocierea unor acorduri asupra daunelor.Totuși, Kuwaitul a respins cererea, insistând asupra e- fectuării unei plăți neîntrerupte către toți petiționarii.
Gerhard Schroeder (Foto: epa»

Serviciu secret clandestin în Italia
■ Poliție paralelă de 
luptă împotriva teroris
mului, descoperită în 
nouă regiuni italiene.Genoya (MF) - Brigada de operațiuni speciale a poliției genoveze a desfășurat, ieri dimineață, percheziții în nouă regiuni italiene, în cadrul u- nei anchete cu privire la existența unei poliții paralele, de luptă împotriva terorismului, relatează La Repubblica.Poliția paralelă care activa în domeniul luptei contra terorismului, sub numele „Departamentul de Studii Strategice împotriva Terorismului”,

pare- a fi fost creată pentru a primi finanțare de la organizațiile naționale și internaționale. Zeci de persoane au fost anchetate în acest caz, printre care și membri ai Poliției statului, brigăzii Carabinierilor, ai Gărzii Financiare și ai Poliției penitenciarelor.Până la ora actuală, două persoane, care nu aparțineau forțelor de ordine, dar erau cunoscute în lumea interlopă, au fost arestate. Este vorba de Gaetano Saya și Roberto Sin- doca, foști lideri ai organizației „Dreapta Națională”.Așa-zisul „Departament de Studii Strategice împotriva Terorismului” a efectuat con

troale pe aeroporturi, fără ca acestea să se soldeze cu vreun rezultat. Unii dintre membrii săi aveau acces direct la centrul de elaborare a datelor, din cadrul Ministerului de Interne italian.
Acuzațiiîmpotriva lor au fost formulate acuzațiile de asociere cu scopul înfăptuirii de infracțiuni și de uzurpare a funcțiilor publice în domeniul prevenirii și pedepsirii delictelor. Mulți dintre membrii forțelor de ordine implicați în caz par a fi aderat cu bună- credință la acest tip de serviciu secret clandestin.

Nu i-au dat votul
Berlin (MF) - Bundestagul (Camera inferioară a Parlamentului german) nu i-a acordat un vot de încredere cancelarului social democrat Gerhard Schroeder, așa cum a- cesta a solicitat în. mod*ex- pres, în vederea organizării a- legerilor legislative anticipate.Doar 151 de deputați, din- tr-un total de 595, și-au exprimat încrederea în cancelar, 296 dintre ei au votat împotrivă, iar 148 s-au abținut.Gerhard Schroder, a anunțat, ieri dimineață, în fața membrilor Bundestagul ui, că intenționează să ceară dizolvarea Camerei în vederea organizării alegerilor legislative anticipate.

Alegeri în Albania
Tirana (MF) ■ Albanezii sunt chemați să participe, duminică, la un scrutin legislativ determinant pentru viitorul țării lor, care trebuie să-și dovedească maturitatea democratică înainte de a putea aspira la integrarea euroatlanti- că. UE a transmis un avertisment clar Tiranei, subliniind în diverse ocazii că prea multe nereguli în procesul e- lectorat riscă să întârzie realizarea aspirațiilor albaneze.2,8 milioane de alegători îi vor desemna pe cei 140 de deputați din rândul celor 1.253 de candidați, care reprezintă 27 de partide și coaliții.. Parlamentul va trebui ulterior să-l desemneze prim-ministru pe liderul partidului care obține cele mai multe sufragii.Scrutinul urmează să fie supravegheat de către 400 de observatori străini și de către 3,500 de albanezi, iar bune desfășurare a votului este ct atât mai mult necesară cu câi Albania speră să semneze, îr 2005, un acord de stabilizare și asociere cu UE, în perspec tiva integrării în organizație europeană în 2014.
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Abonamentul la Cuvântul liber costă 59.000 lei <5,9 RON) pentru Redamații
o lună, '169.000 lei (16,9 RON) pentiv trei.luni, 319.000 lei (31,9 RON) Privind
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plus taxele poștale la factorii poștali și la oficiile poștale din teritoriu. QgOl 030303
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• Concedii. Noul Cod al Muncii stabilește că în cazul concediului de odihnă, salariatul beneficiază de o indemnizație de concediu egală cu media salarială din ultimele trei luni, dar nu mai puțin de salariul de bază cumulat cu indemnizațiile și sporurile perma- . nente. (C.P.)• Escaladare. Alpinistul român Dan Borcea, împreună cu ceilalți membri ai expediției regionale MOL K2 fac ultimele pregătiri înainte de plecarea în munți. Expediția a primit azi aprobarea de a urca pe vârful K2 (8611 m) în Pakistan, precizează Eva Csog, purtător de cuvânt MOL. (I.J.)
Greutatea, o problemă la 
angajarea femeilorDeva (I.J.) - Femeile cu greutate, la propriu, dezechilibrează bugetul familiei, în timp ce bărbații de aceeași categorie, nu. O creștere cu 1% a greutății unei femei sărăcește bugetul familiei cu 0,6%, se arată într-un studiu făcut de cercetătorii americani. „Kilogramele în plus afectează și prestigiul profesional și social al unei femei. Creșterea în greutate a unei femei îi scade șansele de a-și găsi o slujbă bună sau de a ocupa o ftmcție avantajoasă, precum și de a avea o imagine bună în societate. Grăsimea reduce drastic șansele unei femei de a se căsători și de a avea o căsnicie fericită și durabilă. Din nefericire; acestea sunt în cea mai mare parte motivele pentru care numărul femeilor internate în spitalele de specialitate cu forme mai mult sau mai puțin grave de depresie a crescut îngrijorător în ultima vreme, numărul acestora ajungându-1 pe cel al bărbaților”, afirmă surse din cadrul Spitalului Județean Deva.

Un cuplu tânăr a găsit* cea mai eficientă soluție, pentru a se răcori: apa fântânii Venice din Roma. în* sudul Europei temperaturile au depășit in timpul zilei 40 de grade Celsius. Cele mai* ridicate s-au înregistrat în « Spania - 46 de grade Celsius. » în nordul continentului însă* s-au înregistrat ploi* torențiale asociate cu căderi J de grindină. Temperaturileau atins-37 de grade Celsius* hi anumite părți ale Italiei ’ și previziunile meteo nu. prevăd o scădere a lor până* la sfârșitul săptămânii. Au fost luate măsuri de urgență pentru a-i proteja pe cei în vârstă, după ce valul de- căldură a făcut 5 victime de 5 la începutul săptămânii.
(Foto: EPA)

Fonduri pentru două spitale
M Spitalele Uricani și 
Hunedoara vor benefi
cia de finanțări de la 
buget pentru reparații.

Ina Jurcone
inn.jiJrccneslnfonnrriedLa.roUricani - Investițiile în Spitalul Județean Deva se cifrează numai în cursul anului trecut la peste 10 miliarde de lei, bani alocați de la bugetul Consiliului Județean.De finanțări, însă de această dată de la bugetul

tății Sociale și Familiei vor beneficia două spitale din județul nostru, din cele cinci aflate pe listele aprobate de instituție, sume aprobate pentru refacerea unităților medico - sociale.Spitalul Uricani va primi peste 5 miliarde de lei. Primarul Dănuț Buhăescu spune că pentru cei 10.400 de locuitori, câți vor beneficia de consultații în cadrul spitalului, finanțarea este un succes.„Vom primi 5,191 miliarde de lei, restul de până la 8 miliarde, cât este necesar,

buget”, a precizat Dănuț Buhăescu, primarul orașului ■ Uricani.
Sume alocateLucrările nu vor include și tâmplăria metalică, din lipsă de fonduri suficiente, după care se va pune accentul pe dotări, însă acestea sunt planuri pentru următorii doi ani, spune Buhăescu.în total. Guvernul a alocat suma de 24,548 de miliarde de lei pentru finanțarea lucrărilor de reabilitare a cinciMmieten$4 &Iuncii, Solidari- - urmând a fi suportat de la unități de asistență medico- Spitalul Lupeni este singurul spî- soeială din țară. - . tai. c î Vale reabilitat (Eoto:ci)

Cimitire prea pline
Petroșani (I.J.) - Locurile în cimitire sunt la mare căutare nu numai în municipiul reședință de județ, ci și în Valea Jiului. Mai mult, un astfel de loc costă o avere, iar antreprenoriatul de pompe funebre a devenit o afacere înfloritoare. La Petroșani, sin-

Donatorii de sânge nu vor mai fi plătiți odată cu intrarea în UE. Numărul lor a scăzut acum la jumătate, pentru fiecare act de donație acordându-se 300.000 de lei și două zile libere. (Foto: Traian Mânu)

Locurile de veci - o afacere

gurele locuri disponibile pentru morți ar măi fi aleile, însă acolo nimeni nu se înghesuie. Și-ar mai fi la periferie. Un loc de veci situat într-o zonă centrală poate costa până la 10 milioane de lei sau chiar mai mult, însă subiectul e tabu pentru cei care întreabă. La Petrila, administrația locală a pus la dispoziția locuitorilor un nou cimitir, dar, pentru a nu se despărți rudele chiar și după trecerea în neființă, nimeni nu se înghesuie în noua ..locație”.Aninoâsa mai are locuri pentru maximum doi ani, vul- cănenii fac kilometri până la cimitirul lor, iar la Crividia, decedații sunt transportați considerabil până la cel mai apropiat cimitir.

Noi cu drag
Deva (C.P.) - Potrivit noilor prevederi ale Codului Muncii intrate în vigoare recent, durata timpului de muncă poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptă-: mână (care includ și orele suplimentare), dar trebuie ca media orelor pentru o lună calendaristică să nu de-

muncim!pășească 48 de ore pe săptămână. Pentru anumite domenii, pot fi negociate perioade de referință mai mari de o lună, dar nu mai mari de un an, iar la stabilirea a- cestor perioade nu se iau în calcul concediul de odihnă și suspendarea contractului individual de muncă.

Se mai fac angajări!
- -------- .—> -4FS:-----------------<- «"s--------- *—■

Saltea de plajă 
Scaun pliant 
Prosop plajă 
Set cutii alimentare 
Pastile țânțari 
Țepușe frigărui 
Saci menajeri 
Șervețele de masă 
Castron plastic 
Cană pentru copii

9.99 lei(Billa)-
39,99 lei(Billa)
2.49 lei (Billaj
8.49 iei(Billa)
4.99 lei(Billa)
0,89 (Artima)

0,99 lei(Artima)
0,99 lei (Artima)
0,79 lei (Artima)

■ 0,79 lei (Artima)

Deva (C.P.) - în sistemul bugetar se vor mai face angajări, existând stipulate prin lege unele excepții.Astfel, vor putea fi ocupate posturile vacante din cadrul compartimentelor implicate în aplicarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea la UE, posturile din aparatul sistemului judiciar, posturile unice (manager, director), locurile din structura Casei de Pensii, precum și lo

curile pentru care au fost deja începute formalitățile de ocupare. Se vor putea face angajări și în cadrul instituțiilor și autorităților nou-înființate.De asemenea, ordonatorii de credite pot aproba ocuparea posturilor vacante pentru încadrarea promoției de absolvenți din anul 2005 ai instituțiilor de învățământ proprii, din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională.

Ești cel mai bun elev!

•*

...Jetină________________________________2-3 lei/oucată
Arde* iute____________________________ 0.5 lei/mjc-ată
Salată verde____________________
Portocale_____________ ' _____

» «Banane ■ ■ . . .* ■ * »
— "2

° -- U.S Ig/biratfr
__ ____________________ -■ > 3.6 lei/w * 
___  . -_________________ 3,4 lei/kq

Struguri_______________________________ 8-t?,S lei/kg
canrwj______________________________________Sleita"

-—----~----- —---- Se mai fac angajări în sistemul bugetar

Te-ai străduit mult în acest an școlar. Ai obținut rezultate de care ești mândru și tu și
tul să afle toată lumea rezultatul efortului tău. Numele și fotografia ta vor apărea în Cuvântul liber!Dacă ai doar calificative maxime, terminând anul școlar cu „excelent” sau 10 pe linie, trimite pe adresa redacției noastre o fotografie de-a ta, împreuna cu o copie după carnetul de elev, care să dovedească rezultatele obținute. Nu

uita să treci pe o foaie de hârtie numele, clasa și școala la care înveți, precum și localitatea de unde ești.Pune totul într-un plic și trimite-1 până cel târziu 20 iulie pe adresa: DeVa, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, sau pe adresa de e-mail viori- ca.roman@infonnmedia.ro. cu mențiunea „Ești cel mai bun elev!”Fotografiile copiilor care vor face dovada rezultatelor foarte bune la învățătură vor fi publicate în Cuvântul liber. în plus, fiecare dintre ei va avea parte de o surpriză!
CONCURS

inn.jiJrccneslnfonnrriedLa.ro
mailto:viori-ca.roman@infonnmedia.ro
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• Caută și decupează cele 6 piese puzzle apă în Cuvântul Liber în perioada 27 iunie - 2 iuli’• Lipește piesele, puzzle pe o coală de h< indicând numele, adresa și numărul de telefon• Trimite plicul prin poștă la O.P..1, C.P. 3 E depune-1 în cutiile speciale Cuvântul Liber sa sediul redacției din Deva, Str. 22 Decembrie, n A până în data de 7 iulie, data poștei.• Poți câștiga unul din cele 4 sejururi la n Sejurul include cazarea pentru două persoane ■ de șase nopți, nu include masa.• Vineri, 8 iulie va avea loc extragerea câștigătorilor primelor două sejururi la mare.„Extragerea pentru celelalte 2 sejururi va avea loc în 15 iulie.
JURNAL cwlK
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AGENțlA IMOBILIARĂ

AGENȚIA IMOBILIARĂ

PRIMA - INVEST

Deva, str. M. Kogalmceanu, bt R 
parter (colț cu Bd. Decebal) 

Tel, 215890,215151, 
0722/297610,0745/630316

AGENȚIA IMOBILIARA 
MIMASON

mobiliară
• apartamente

• case 
■ terenuri 

• spații comerciale

De va, Cuza - Vodă, 
ar. 37, Cooperativa 
“Progresul", etaj. 1, 

m spatele Pieței Centrale.
Tel. 235208, 

0724/620358,0721/744514.
(24547)

Tranzacții imobiliare avantajos 
in cel mai scurt timp! 0.

care până la acea dată Jiu mal existase 
cineva care să ofere acest serviciu de 
intermediere, In relația vânzător - 
cumpărător, a trebuit să explicăm 
ellentilor rolul nostru in desfigurarea 
unei tranzacții imobiliara. Spre 
satisfacția gl mândria noastră, a mea și 
a echipei cu care lucrez, pot spune că 
am reușit să satisfacem cererile 
dientUor noștri.

- Și care ar B acest rol?
■ Pentru a încheia o tranzacție 

imobiliară, trebuie parcurse mai multe 
etape. Primul pas este Jdentiflcarea" 
potențialului client (vânzător, cumpă
rător sau chiriaș), precum gi a 
necesităților acestuia, clasificate în 
funcție de localitate, zonă, tip de imobil 
sau preț Urmează prezentarea 
Imobilelor oferite spre vânzare sau 
închiriere aflate țn bara de date a 
agenției. 0 dată că agenții noștri au 
reugit să stabilească un consens între 
cele doufi părți implicate în tranzacție, 
urmează verificarea, de către biroul

I /OffiC-SjU, 

k
+ AGENȚIE 

VănZAnțUJiȚarțri 
wHrwtVVxW, towHd

* W. IX AMANET
A-wna-iiTÂ-n-coNSKNATH:
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CUVÂNTUL!

Agenția
intermediază:
• vânzări - comision minim 
e cumpărări - comision O 
a închirieri

r»?........

CUMPĂRĂRI
ÎNCHIRIERI

Agenția imobiliară

AGENȚIA 
IMOBILIARĂ

Deva.
M. Eminfchtu. 
bl. Ci. parter 
(vizavi de Politia 
Județeană)
Tel 228540: 
0745/653531

S.C. IMOB INVESTMENTS S.R.I
DEVA, CLĂDIREA IPH ■ PARTER, CAMERA 

tel. 229977; 0722/229977.
Numărul face totul! .

DEVA, bdul Decebal. bl. 22, parter. | 
Tel. 0720/396.072.

-• 9-20. sâmbăta: 9 13 dumi mea închis

Garant Consulting
11 ani de experiență

ărww th

Garant Consulting
11 ani de experiență

WVfV M-?!ll ÎQ-J
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ventura pe muqte

• Banii arbitrilor. Djn ce|e spuse de Gri- gore Macavei, președintele Comisiei Județene de Arbitri, reiese că, pentru un meci arbitrat,, tif^arbitru din Campionatul Județean primește net 150.000 de lei, iar în Divizia D, 290.000 de lei. Este mult? Este puțin? Ce părere aveți? (V.N.)• Parțy- Organizatorii Circuitului Internațional de tenis de câmp care se desfășoară în aceste zile la Hunedoara au pus la cale un players party, la care au participat sportivi veniți din diferite colțuri ale lumii. într-o atmosferă amicală, timp de câteva ore rivalitățile din teren au fost uitate. (V.N.)

■ Peste 30 de echipaje 
sunt așteptate la actu
ala ediție Transilvania 
Adventure Trpphy.Deva (M.S.) - Raliul se va desfășura, în perioada 3-9 iulie, pe trasee de munte din județul Hunedoara. Competiția off-road este rezervată mașinilor 4X4, care vor străbate, în cele 6 zile de con 's, aproximativ 500 de kilometri de traseu.
Traseu secret„Ediția- din acest an se a- nunță deosebit de spectaculoasă, mai ales că în ultimele zile a plouat destul de mult, iar pe traseu au apărut alunecări și rupturi de teren”, a declarat directorul de concurs" Virgil Marin.

Traseul ce urmează să fie străbătut de piloții din România, Austria, Spania, Belgia, Germania, Grecia și Italia este ținut secret, organizatorii anunțând totuși că vor fi pregătite mai multe probe speciale, care vor include coborâri și urcușuri spectaculoase.
Startul din Devaîntre localitățile prin care vor trece mașinile de teren se numără Roșcani, Buceș Vulcan, Șoimuș. Raliul șe va încheia pe 8 iulie la Cabana Rotunda, pe valea Râului Mare, loc unde va fi organizată, o zi mai târziu, și festivitatea de premiere.Transilvania Adventure Trophy este organizat de Off- Road Adventure Romania, prima asociație de gen înființată în țară. Asociația nu-

Sport extrem la Raliul TransHv* -«i Adventure Trophymără 65 de membri legițân^pî?; la Cabana Bejan, de un pn din țară și străinătate. log, cu o probă dg jaloane. îStartul oficial al raliului va urjha căruia se va stabili : fi dat luni 4 iulie, din fața prdinea de plecare îh concur. Casei de Cultură Deva, dar va Un concert live va închid fi precedat duminică, 3 iulie, seara prologului.
Raliul HunedoareiDeva (V.N.) - Ediția a V-a a Raliului Hune doarei se va desfășura în perioada 8 - 9 iulie a.c. și constituie etapa a IV-a a Campionatului Național de Raliuri - 2005. Ediția din acest an cunoaște câteva modificări, toate în favoarea elementului spectacol. Organizatorii au decis mai multe treceri prin zonele de interes maxim: Deva - Almașu Sec, Hâșdat - Silvaș și, nu în ultimul rând, proba su- perspecială programată în centrul municipiului Hunedoara. Mai trebuie precizat că, din cauza alunecărilor de teren, s-a renunțat la traseul de la Căprioara și se așteaptă în jur de 50 de echipaje. Raliul Hunedoarei este ultimul din acest an care se desfășoară pe asfalt, așa că piloții vor trage tare pentru a acumula cât mai multe puncte. Față de anul trecut, organizatorii apreciază sprijinul Consiliului Județean și al primăriilor din Deva și Hunedoara. Pentru a se menține în cursa pentru titlu, hdnedoreanul Mihai Leu trebuie -să câștige-aeeastă etapă.

Traseul „Raliului Hunedoarei”
Suspendări și amenziDeva (V.N.) - Despre gradul de indisciplină la care se desfășoară fotbalul în județul Hunedoara vorbesc și măsurile pe care le-a luat Comisia de disciplină în cele 12 ședințe de lucru care s-au desfășurat în anul competițional 2004-2005.Așadar, comisia a acordat 67 etape de sus- pendare^ din oțre 15 pentru, cumul de car- 

Jțonașe să en^'eamai măre suspendare, 
£un .an.și jumă^fte, â primit-o Adinei Ștefoni de la Viitorul Taclișâ, pehfru lovirea repetată a arbitrului. Cele 18 amenzi aplicate au fost în valoare de 8,3 milioane de lei,

paiiîa Iui Ueyton Hewitt, cu 6-3, §4, 7-6. Finala; turneului se va jucs duminică. (Foto-

Dezinvoltă în costul de baie La antrenamente muncește din greu Este foarte ambițioasă
„Nu exista nu pot, numai nu vreau!

fl

■ în fața necazurilor 
vieții, Laura nu a dezar
mat, ci a găsit resurse 
să lupte și să învingă:
C1PRIAN IVlARINUț

ciprtan.marimrt4Rlnfornwwrdi«roHunedoara - Rundă a IX-a a concursului „Miss Sport” Cuvântul liber vă propune o întâlnire cu o campioană la karate care visează ca performanța sportivă să-i ofere o viață mai bună. Laura Măgu- reanu e puternică, extrem de ambițioasă și speră să devină antrenoare.CUVÂNTUL LIBER; Ce avantaje 
are o persoană care practică 
sportul?Laura Magurea»1; De șase ani de când fac karate am căpătat încredere în mine și am devenit mai optimistă. Sportivii sunt mai căliți și mai maturi în fața încercărilor vieții, în- trucâ la antrenamente și competiții te obișnuiești cu greul.

C.L.: care a fost cea mai 
mare provocare?Cele mai mari emoții le-am avut la debut. Tocmai trecusem examenul pentru centura galbenă și chiar în primul tur am avut o adversară cu centură neagră. Spre surpriza mea și a antrenorului am învins-o, ajungând în finala turneului.C-L.: Ai avut și dezamăgiri?L.R8.: Atunci când nu mă antrenam suficient pentru că aveam de învățat sau eram la serviciu nu mă așteptam la performanțe extraordinare, ci mă mulțumeam cu medalii de argint sau bronz. Dincolo de sport cea mai mare supărare a constituit-o divorțul părinților mei.C-L: Care sunt calitățile tale? 
Ce te deranjează Ia persoana 
ta? ■?. VL.M.: Nu mă dau bătuta niciodată, orice s-ar întâmpla. Am trecut prin multe necazuri și m-am călit, încât sunt

i

I

atât de ambițioasă și dispusă C.L.: Ce ar trebui făcut pen
is muncă și sacrificii că pentru mine nu există nu pot....Doar nu vreau. Uneori regre' ițe âfăfia și nivel d<că vorbesc prea mult. Alteări, crai măi btiri, poate oameni mi se pare că sunt preas ar fi mai buni; mai înțelegă miloasă și nu-i bine că do tori. în Hunedoara trebuie si găsesc unii care să profit»C.L.: Q bună gospodină'L.M.: Cine stă lângă mine nu moare de foame. Gătesc de la 10 ani, pentru că am fost nevoită să am grijă de fratele meu când mama era la serviciu, dar și pentru că îmi place

tru o lume mai bună?Dacă s-ar putea elimi
scăpăm de câini și de poluareC.L.: Ce calități crezi că are 
bărbatul ideal?L.M.: ExcluzândU-1 din star pe cei cu fițe generate de bani cred că un brunet cu ochi al baștri și suflet mare care si fie lângă mine în orice situațif și să mă protejeze m-ar cuceri

7:r

Laura Magureanu
Data ți locul rtajterii: 19 februarie. 
Huneaoara ':??
Club: CS Budo Karate Hunedoara 

". Palmares: vicecatripioană națjorftts lâ.
Kuttțrte individual ;j ia fcata ecKipe Trt 

vicecampioană națianalâ la fcata 
Indisidual și în 2004. ■ 
Pasiuni; călătoriile, muaca, discotecile; 
natația.

Ia OWTO și câștigi premii atractive!• Concursul Miss Sport CL se desfășoară în perioada 14 iunie - 15 iulie, în fiecare marțijoi și sâmbătă, în Paginile Sport vom publica interviuri, i- lustrate cu fotografii adecvate cu sportivele invitate să participe la concurs.• După ce ați „descoperit” secretele participantelor și le-ați „savurat” look-ul, votați, dând note de la unu la zece. Prin însumarea notelor oferite de cititori vom stabili clasamentul concursului Miss Sport CL.

• Cititorii care vor vota, trimițând minimum opt din cele 12 taloane pe care le vom publica, vor putea câștiga prin tragere la sorți un telefon mobil și multe alte premii surpriză.• Puteți aduce talonul la redacție sau să-l trimiteți prin poștă la adresa: Redacția ziarului „Cuvântul liber”, C.P. 3, O.P. 1, Deva.• FxtraggreamorcxiQsilor vj,avea loc vfofeRWnfie, în daW*fe&Kirății de premiere.:: -
. , a . '■■■ ■ " „

Talon de concurs -
Nume _________________

: Adresă_________________
Telefon __________________
Numele concurentei_______
Nota acordată concurentei:

2 iulie 2005
_ __ Prenume___ 1
________________________________

______ E-mail ■ -
'•'

--------    ■—
JURNAL

CONCURS



mică publicitate /ssâinbâtâ. 2 Iulie 2UUt>

Felicitări (fi7'
• dori» Cântbiu cu scana
aniversării zflel de naștere multi sănătate, 
multi fericire, împlinirea tuturor dorințelor șl 
tradiționalul JLa fflutți ani*. Fimflia Cârstolu,

•
m
școăli. ForoBla

• toatei BnaIonel șl Afinaureazăbunicului din 
Ural multă sănătate, fericire șl o vtațâ lungă.
• ptnlni Bata loan .la mufti ani’, multi' 
sânăw» și o Mtrinețe fericfțț alături de soția

• pateu «M mal buni bunic*, Nlna Cârstolu, cu - 
owzlazfieita naștere, fi doresc multă sănătate, 
ferici re, WWrea tutu ror dorințelor șl promfch 
unea că voi ii cuminte. Nepotul Corado.
• penta ta mal bun bunic si străbunic Base 
loan, din IM, Crini și Alexandra li umezi Xa 
muW am*. Te Iubim.

îiureăză 
multe premlfw

• Hunedoara, itr. Zlaști, nr. 38, 2 camere, 
garai, curte, gaz, apă, încălzire 

teren arabil, 16 ari fânaț cu pomi.

cartă, în Deva, zona Progresului, 4 
camere, bucătărie, baie, garaj, curte cu pomi
fructiferi șl gazon, grădină de legume. Tel. 
.214444 Exclusintermediari.
••Mite, h casă, o cameră, bucătărie, bale cu 

cabină de duș, centrală termici parchet la- 
melar, gresie, faianță, Deva, central. Preț nego
ciabil. Tel. 07267972966.

Vând Cisse de vacanță (15)
• MMlnKpe Dtt, O+P+E. stațiunea montani 
Strada.îcwnere decomandate, 3bâl,3 wc, toate 
utffitâțUe. Accept variante, iii. 0723420996.

Vând case fa țară (17)

Comemorări (76) Comemorări (76)
Mulțumiri și recunoștință tuturor celor care prin prezență, cu gândul sau altfel au fost alături de noi în clipele grele, pricinuite de despărțirea de cel care a fost

IV MARTINOVICIbun și blând tată, socru și bunic. Dan și Sorin
• teren pdflta cabană pe malul Râului Mare,
400 mp, curent electric. Tel. 0721/148801

Cumpăr terenuri (22)

■ vând atațB auto Magnat, Twister de 160 W, 300 
W.500 W, Jq auto. DVD și stați1 casă de 200 W. 
400 W, prețuri negociabile. Tel. 0723/455082.

• 2ăPBrtoirtii4toal8iAHlri1»murwntapraț' ’ ■ 
ng^j^ri^temgdjar 1,^07 24/523623^

• «wtaiiMAd nfceâtawcofttorizări apă,' 
ta2^baiiDec»ta.^w«»U(iw3«;t 4!

• dwamitata 56 nip? [

balcon, centrala termică, vedfoa' ițJre-CSatw 
Deva, preț 920 milioane w, negociabil. Țel.. 
0726/710943.
• teta fttaatadMâ. zonaUoia. etaj Interme
diar, parchet, contorfăări, semlmobllat, $5 mp, 
preț 13 mid. NI, negociabil. Tel. 211838.
• teta«M3,zonâultracentrală, parchet st 54 
mp, complet contorizat, balcon, preț 940 
mfoaneW. TeL 0726/710903,

• D»taS<*rt|Mta>emidecomandel», instalați 
sanitare noi, gras»; faianță, parchet, usl no., 
geamuri not, pteț 860 milioane lei. TeL 224896, 
0788/3617B2(O72V747359.
• teta Tatar, catecrizân parchet gresie, 
faianță, modUWrtAtutAtârifablne W ■» 
preț 650 milioane lei, negociabil. Tel,. 
0723/251498. .
• Hunedoara. onM, etaj 1, centrală termică, 
nouă gresie, faianță, parchet Instalații noi, ușă 
metalică, balcon Incit convenabil accept 
credit imobiliar. Tel.0722/972981.0741/07782L
• tara bună, 56 mp, ușă stelar la Intrare, 
parchet faianță, aista repartitoare, balcon 
mare 7 m, prețnțgodab Dțwa, JsnaLiliacului. ’ 
TeL 252303,
• utnotata ito «mandate, Ideal privatizare. 
Tei. 218660.
• tetaontral tacaMntate, parter, 4 focuri 
gaz, sobe teracotă parchet beci, curte inte
rioară, îngrijit kfeal privatizare. Tel, 218660.

• tataKhtaVtetaEmlnescu, pentru locuit 
sau Spațiu comercial, amenaiat uraent oret 
20900euro. Tei.OTD/Ml® ■*=■- T <? I

• mm tecafabămHWoatimtifom, la ohel.
ocuoabfl imediat preț nagKMIMvedere, TeL, 
0726/705460 >.v -«n-lm'

negodsbi

• 1 taiere, cămară, hol, grădină cu pomi, vie, 
■„ Knot biserici, comuna Viridla de Mures, nr,. 
’ 113.Tbl,0257/417149. •

.• Uda, nr. 31, construcție noul, 2 camere, 
''țsrtț anexe gospodărești, gaz 2 focuri, apă,. 
șMmiiare |* poartă, grădini 23 ari. Tel.

nr.lltt casă, anexe, teren 022 ha,
..WW4i/5S47t ,
*JMra, Nitul Făgețel, la 2 km de șosea, 3 
tJttneraaaMrâ. beci, curte mare, dependințe, 
«âț Wt&lăbll, fără Intermediari. Tel. 
0724/823823,0254/282375, după ora 17.
• Hetișu Mart, nr. 352, gaz, apă curentă, 

. canalizare. Tel. 0726/619597.

• c«Bâ 3 camere, anexe, curte, grădină ■ 
2000 mp ■ posibilitate racordare la gaz, in 

■ comuna Șoimuș, Str. Boholtulul. Preț Infor- 
■ mal» 1250JXXX000 lei. Relații la tel. 

. 0723rtB1756.

• vând cm* cu anexe gospodărești in Căstău. 
TeL 244263.
O-vând tată, i n Geoaglu-șat 2 camere, bucă
tărie. beci, gaz, șură mare, grădină 10 ari, Tel, 
0254/548052.
• t canare, una la etal, curte, teren 1&0C0 mp 
telefon, cablu, comma UilcaOlt sau schimb cu 
oarsomeri apartament în Orăștie, Hunedoara. 
Tel, 0254/242949 seara.
• Bataa aproape de Qeoagiu, familia Romanluc 
Ion.
• «Mă < vilă P+M, Șoimuș, apă. gaze, 4 camere, 
bucătărie, living mare cu scară Interioară te
rasă 2 băi. 2 beciuri, garaj, grădină anexe, baltă 
cu pește, preț negociabil. Tel. 225045 0727/ 
934959,0723/413066.
• cm* nouă 2 camere, grădină 1000 mp, 
Șoimuș, zona drum Boholt preț U mid. lei. TeL 
M5/2S341111(234
• Meu, tMă grădină anexe gospodărești Str. 

■ 'WWWfcî* 151. Tel. 211670.

.Mueta-ă camere, bucătărie, garaj, curte, 
arăd-nă DtelbW. TeL 0746^)79659,

Vând ap. 3 camere (05)
« ditoauntatevZ balcoane, 98 mp, etaj 1, zonă 
centrală preț 1330 mH. W. Tel. 228615.
• teta Data, etaj intermediar, fără anted jăfK 
Interioare, contorfzări, vedere H față urgent 
preț 720 milioane lei, negociabil. Tel. 
0723/251498.
• taMMMtata MU? mp, 2 băl, 2 balcoane
închise, contorizări zonă Ini................
nabil. TeL-îMWapfnișnțj

• decomandata bwa, zonă ultracentrală etaj 
3,2 băi, balobn ftfcrefocSs wrmrMri, 80 rrp, • 
preț 43.000 euro, TeUW7HHB.
• teta decomandata; zoră centrali, bakma -
mare închis, OgcL pțntrall termică bloc de 
Cărămidă 82., mp, prțț, 12 mid. lei. TeL 
0726/710903. :
• Ihtadoara, zona Cdra șl casă la 3 km de 
Hunedoara, teren, grărină livadă teren intra- 
vilancuS garaje, zona Ceangăi, preturi negocia- 
bile. Tel. 025V718969
• argata centrală termică geamuri termopan,: 
amenajat ocddental lux, ns/mobllat Deva, zona 
Lkfo. preț bun Tel 0745^)79689. '

ștită, preț conve-

Vând ap. 4 camere (07)
• tacemandAta 110 mp, 2 balcoane, 2 băl, cen
trală termici multiple îmbunătățiri, etaj 1 din 4 
zonă centrală Deva, preț 47JXX) euro. TeL 
0745/084616
• tacemaatetta UI mp, toate Îmbunătățirile 
posibile, etaj t garaj, boxă, zona Dalas, Deva. 
Tel. 234415,0766/788251

Vând case, vile (13)
■ cu* h Deva, zona Progresului, 4 camere, 
bucătărie, baie, garaj, curte cu pomi fructiferi și 
gazon, grădină de legume. TeL 214446, Exclus 
Intermediarii
• cm*, ta Hațeg, 5 camere, bucătărie, bate, 
anexe, teren 23 ari, preț negociabil, avantajos 
Tel. 770369,0744/910171
• Deva, 3 camere, teren 1200 mp, curent, apă, 
vScufhl urtfvbStti) rwaociatli'| io,la Au -■

- • DevajurnotazfoaszDeeembrie, 2 camere,- 
bucătărie, Mf6, cehtratt tertnlcâ, posibilitate 
mansardare, preț 1,900 mlțL lei- TeJ. 224296, 
0786/361782,0720/74733.

• reț t, dKMMndat*, 36 mp, etaj 1, bau
PecebțL preț 19.000 euro. TeJ. 0745/888619.

Vând terenuri (21)
' (f-UiMtitaa teren a 500 mp, zona Căprioara. 

Relații la tel 211124.

• Pma 1000 mp teren pentru construcție casă.
■ cabană fccIUtiți gaz, curent Tel. 072^158688

• Mea, zona fabridi de mătase Matex, intra
vilan 150Q mp. fc 25 m. acces la toate utilitățile, 
preț 31 euro mp, negociabil. Tel. 0745/096675 
JI2057,218308 seara.
• 3S1S mp, Hunedoara, fc 22 m, apă, 
gaz, curant, loc drept paroelabil, zonă liniștită, 
10 euro mo. Tel. 0723/005657.
• Mnwtan 4620 mp și două construcții cu câte 
două camere flecare in Tâmpa (CFwl) la 1 km 
de Simeria. Posibilități racordare la gaz, apă 
curentă, canalizare, toate in fata porții. Tel. 
0788/40152 sau 0254/212803.
• MrManWmp,pe Valea Vețelului-Căol, fa
cilități apă, curent, gaz, preț 3000 euro. Tel, 
215189,0724/336052.
• Intravta, penta construcție casă, m Șoimuș, 
la asfalt 1200 mp, fc 12 m, facilități gaz, curent la 
poartă. Tel. 220269, zilnic, după ora 16, sau 
0746429068.
• urgent, teren 500 mp.sântuhalrn, preț 15 euro. 
mp. Tel. 0788/659454,
• nu Zăwl 4400 mp, preț 17 euro, negociabil. 
Tel. 0743/143698.
• L20O mp teren intravilan, grădină 20 x 60 mp, 
in localitatea Toteștl • Hațeg, lângă școală, preț 
12.000 lei mp, negociabil, cu acte in reguli TeL 

212272,0723/732560.
• 4.700 mp teren extravilan pentru agricultură 
și 6.000 mp teren pentru construcții său agri-

■ "Mlttirfcambele localItateaTotești - Hațeg, lingă 
, ^!)t<M. Tet 212272,0723/732560.
f te'tttfMan, Str. olarilor, 769 mp, posibilități 

racordare utilități, preț 10 euro/mp, negociabil. 
Tel. 0722/896841.
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• Mwfan, panta construcție casă In Mintia. 
Vețel, Șoimuș, 8ohclt la 2 • 3 euro mp. Tel 
0jW«1644
• teren agricol p lan, în împrejurimile Devei, ofer 
500-600 euro. Tel,0722/161644.

• «ut da închiriat garsonieră ne/mobllată 
parțial, contorizări, de preferință zona Doro
banți, Mărâstl. pe termen lung, oferim prețul 
pfețe L Tel. 0faV575557,0723/683597.

• WiMtt apatamiM 2 camere, parter, 
bucătărie, toate dotările necesare, centrală pe 
gaz, ape metre, cablu, zonă centrală pentru lo
cuință sau Wtburi, fn Hațeg. Tel. 770367,770735. 
0722/876141.
• ofar penta închiriere apartament 3 camere. 
Deva, etețj i, decomandate, complet mobilat, 
centrală termică, preț 180 euro/ lună 
761,0726/710903.
• ptamc In gazdă 2 salariate cu program 
dimineață condiții foarte bune, Deva 6dul 22 
Decembrie, deasupra Băncii Carpatică preț U 
milioane leL cheltuieli Incluse. Tel. 221279.Auto românești (36)
• vând Are 243 D motor Brașov plus remorcă 15 
to ne, stare bună de hrețio nare, acte lăzi, prețla 
vedere. Tel. 0729/335189,245874.
• vând Dada 1310, af 1989, noiembrie, preț 22 
milioane lei. Tel. 229292, după ora 17.
• tafd Dada 1310, recarosată In 1999, stare 
foarte bună Tel. 0744/585516.
• vând teda 1310, vr 2006. culoare albă 5 
viteze, stare tehnică foarte bună preț 67500.000 
!eLTel.072M69313.
• vând Dada Sliper Nova. Tel. 0722/223375.Auto străine (37)
• vând dhaanBX 14, RAR 2006, PF, consum 5% 
benzină preț 1550 euro, negodabll. Tel. 711063.
• vând Ford Transit mode 86, stare foarte bună 
preț 3500 euro. Tel. 0722/329820.
• vând Mkrobuz Iveco Turbo Dally, af 1988, 
motor 2500 cmc, taxe achitate la zi, perfectă 
stare de funcțioanre sau variantă preț nego
ciabil. Tel. 0726/705460.
• vând Stat Cordoba 1,9 Diesel, af 1998, aer 
condiționat, abs, airbaguri, închidere centra
lizată geamuri electrice, consum 5,2 litri, 
motorină preț6500 euro. Tel. 0724/560670Microbuze. Dube (38)
• vând regent microbuz de persoane 12+1 
locuri. VW LT 28, motor Diesel, stare foarte bună 
de funcționare. Tel. 0788/659454
• vând VW LT 28, model lung șl înalt, af 1987, 
motor Diesel, cârlig de remorcare. 12+1 locuri 
sau schimb cu teren, casă apartament plus 
diferență Tel. 0722/161661.Utilaje, unelte, industriale și agricole (40)
• cumpăr uibă pentru batoză adaptabilă 
pentru tractor 445. Tel. 0724/701682;
• vând abricht cu circular, masă cu mandrină 
motor monofazic, str. M. Kogălniceanu, nr. 24, 
Simeria. Tel, 263598.Piese, accesorii (42)
• vând 9 bucăți anvelope Victoria cu jantă șl 
camecă de dimensiunile 975/18. o cutie de viteze 
4 trepte și un electromotor, ambele de Dacia.Tel. 
221431. seara.Mobilier și interioare (47)
• vând bMotaeă 4 corpuri, stare bună preț 4 
milioane lei și collar .Clio", preț 9 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0254/211363 sau 0727/718081.
• vând canapea extensibilă aproape nouă 
culoare albastru închis, preț 5 milioane lei. Tel. 
0254/213483,0720/432448
• vând geamrei in stare foarte bună Tel. 
0726/158®
» vând pti suprapu s pentru copii, nou-nouț, din 
lemn de fag lăcuit, preț 4 milioane lei. Tel. 
0727/340661.
• vând regent canapea extensl bilă stare bună 
masă sufragerie de 12 persoane, masă sufra
gerie + 6scaune tapițate, sewantă mobilă hol, 
birou, prețuri negociabile, Tel. 218084, 
0742/939993,0724)643045.Televizoare (48)
• vând tv color, diagonala 72 cm, stereo, teleco
mandă stare foarte bună de funcționare, preț 2 
milioane lei, negociabil. Tel 221279.
• vând tv Panasonic model 2000 și videore- 
eorder cu telecomandă Tel. 0745/253413,218234.

• vtod regent tv Sharp, model deosebit, digital, 
stereo, OSD, telecomandă diagonala 12, stare 
perfectă preț 48 milioane lei. TeL 0745/343093, 
260416Audio-video, antene și instalații satelit (49)
• wditta comerdatt vinde antene de 
satelit digitale începând cu 65 milioane lei, 
650 lei noi, 1 an garanție, recepționează 
programe românești și străine, cu șl fără 
abonament, montarea și deplasarea 
Incluse In preț. Informații tel. 0723/481776 
sau 0745/840474.

îmbrăcăminte, încălțăminte articole sport (52)
• vând radta de seară model frumos, culoare 
rcșie+auriu pe cerset, cu voal, măsura 42-44, 
preț 1500.000, negociabil, tel. 0742/939993.
• vând rochie de seară galbenă cu negru, 
model elegant, măsura 40-42, preț 1.50&5M, 
negociabil și rochie de seară argintiu metalizat, 
măsura 40-42, preț 1.500.000, negociabil, tel. 
0743/211074 sau 218084Materiale de construcții (53)
• vând cărămidă din demolări, 20 mc, preț 
1.200.000 lei/mc. Tel. 0723/3351®.Artă, antichități, cărți, reviste (55)
■ vând centură militară veche cu o stemă pe 
pafta, mașină de cusut Singer, monede cu 
eclipsa. TeL 0723/005657.Electrocasnice(56)
• vând centrală termică Valliant import Ger
mania, pentru încălzire și apă caldă tiraj natural, 
stare excepțională de funcționare, garanție 3 
mi. preț 6 milioane lei (600 rort.Tel. 216286.
• vând centrală termică Valliant, tiraj natural, 
stare perfectă de funcționare, preț 5,5 milioane 
lei, negociabil. Tel. 711063.
• vând congelator Arctic 5 sertare și mâți nă de 
spălat Alba Lux 9 TeL 221431, seara
• vând ladă frigorifică 4 sertare, fără motor șl 
frigider Arctic, mijlociu, stare bună de 
funcționare, ambele 5 milioane lei. Tel. 
0720/4324480254/213483.
• vând maalnă de cusut nasturi marca Lewis, 
preț negociabil. Tel. 02S8/732737.Plante și animale, agroalimentare (57)
• amstafl 1 an șl 9 luni, culoare maro cu alb, 
carnet sănătate, prietenos, cresc.t la curte, 
obișnuit cu oameni și animale, preț negociabil. 
Tel. 0720/294955,0721/441348
• vând 3 vaci, rasa Brună de Maramureș, preț 
avantajos. Tei 0254/225251
• vând fân cosit și necosit, Hunedoara. Tel. 
0723/005657.
• vând Iapă cu mânz de 2 ani, Orăștie. Tel. 
240512
• vând pata purcel. 3 luni, în localitatea Cuculș, 
nr. 49, Trufaș loan. Tel. 0723/778817 sau 
0727/062607.Medicamente, instrumente medicale (58)
• vând aparat pentru măsurat glicemia, marca 
Accu-cher. nou, nemțesc cu 100 buc. teste, tel. 
230253Instrumente muzicale (60)
• vând plan vienez Wirth, coadă scurtă, placă 
bronz, clape fildeș, corzi încrucișate. Tel. 221431, 
seara.
• vând plan Jakob Czapka Sohn Jahare 1842 
wien, placă bronz corzi încrucișate, cu coadă 
stare foarte bună preț foarte avantajos. Relații 
tel. 611145 după ora 20.Altele (61)
• siropuri concentrate, prețuri minime, pentru 
dozatoare Tec, profit 400%, sifonerii, uz casnic, 
gamăE-12 sortimente.Tel.235320,0745'096675, 
212057.
• nimai florida, calitate superioară cele mal 
reduse prețuri, la sticle petde 2 litri și nesifonate 
la sticle pet de 3 litri, gamă 8 sortimente. Tel. 
235320,0745/096675,212057.Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Curea Mircea Alexandru. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Lucad Verjilla. Se declară nul.
• pierdut evidențe conduse pentru AF Kirsch 
Claudia, perioada 2000 ■ 2004. Se declară nule.Prestări servicii (72)

• efectuez tramport marfă cu autoutilitară 
de 0,7 tone, prețuri excepționale. Tel. 
0740/420521.

• Fu .ția Muncii Deva organizează 
regent cururi de eaMcare do eudor, Mk 
Mag, poatoffttțj de angajam Imediată la 
Jfmir - Deva; operator producție rad foriv 
ii operator calculator, DMta hstaiător 
Instalați termice, gaze, apăs sudor elec
tric șl autogen, Hațeg, btscnerta până ki 
nouota Mta 06138, mima Beta 
777494 8740/1071» Burta* - Hațeg.

• caut pentru formație saxofonist; taragotist, 
organist, chitarist, bass, solistă. Nistor Sandu, 
satul Culeș, nr. 15 Ilia
• efectuez transport marfă local și interurban, 
cu camion acoperit de 3.21 util, 36 mc, dimen
siuni de încărcare 600 x 240 x 240. Tei. 229611, 
0740/953297.Oferte locuri de muncă (74)

• SC Spkul Auto SA Huwdoara, tta 
713030, 0741/0911(3, aflffdtata penta 
tvrări de făină, persoane |u ta, In orașele 
Deva, Brad, Ori^tie, Hațeg, HtașanL

S-au scurs 5 ani de când a părăsit această lume dragul nostru
ZENO MIHĂIESCUdin Hațeg, la 52 ani. Timpul nu șterge durerea, nu așterne uitarea peste chipul tău. Un gând curat și lacrimi vor curge mereu din ochii celor care te Iubesc; soția, copiii, nepoții, părinții și Grații, Parastasul sâmbătă 2 iulie, la Biserica Ortodoxă din Hațeg.

Cu adâncă durere anunțăm împlinirea a 5 ani de la decesul scumpului nostru fiu și nepot
SUDURA RUSU HBERIUSliyba de comemorare va avea loc sâmbătă 2 iulie, ora10,15, la Biserica Sf. Vasile, din str. M. Eminescu Deva.

Familia

• SC Aconto M Clui, Bnțxl di Șanttore 
Huntdoira • Dwi mgojnrt muncitori 
oMcați, cu nMnura 3 ini vitakm, to 
remătMita mtMrib IWpoti • zugravi,

• caut ternii serioasă pentru îngrijit femele tn 
vârstă asigur condiții avantajoase. Tel. 219217.

■ «wirtcOsttai între 300-500 dolari săDtămâhai 
Mcrând acasă? Trimite plic autoadresat la OP1, 
CP asimeria, pentru Molnari.

• Aganda da tagrowtat artiatic Jhow 
Prodrextei* *> Mmv, cu tadtyi to 
domtita ta poto 9 irentou* ii ang» 
jtază tete cu virate tata 19 ■ 28 ani pvnta 

IBHn Q* BMmlMHI ■ ONn CUVIuaCli 
dt muncă Bl Carabe, Cataa, & șl
JMonta Oterim onM di nanei șl 
utazira txcalMtel Tta 878S/23ZUS, 
»7îi/mm,mv9S8t8i,i2«ra7SB8,tote 
orate IO-11

• IC MuHm SRL Deva angajează per
sonal: lucrător curățenie șl administrator 
studii superioare. Relații latei. 0726/734114, 
IPH, etaj 2, camera 208, între orele 10 ■ 12.

• tapa* farmaceutic «ngte“ temtodN 
<u atât da kv* practeta is (744MM6,

• MgaMm troHorwU aijtyztarțâ to 
producții di tricotata Otorim tatatu 
itradiv. Til 221M ommta

• VUUVMIW CAÎMINIUaU MvykfMU rnuncT* 
teri ntcaMcatl «port Deva, aratei nan- 
tejoOM.TtL2i2n5.aiM4

8 Toxt anunț

4. Preț, douA puncte, 
suma (mlUoazie = mii 
iar mil = M)

8. Tal, deut puncte 8 Prefix *1 numAr 
de telefon

01 - Vtad «p. 1 «maci 
02 ■ Cumpăr ap. 1 camert 
03 ■ Vând aș. 2 cunen 
M ■ Cumpir ap. a teaun 
06 • Vtad ap. S cămara
M - Cum pir ap. 3 camera 
07 - Vând ap. 4 ca. re 
08 - Cumpta ta- < camere 
09-Vtadap.5Scam»»e 
10 - Cumpăr ap- 5.0

(Uznere
11-Vând ap-la cart
12 ■ Cumpăr ap. la cart
18-Vând catart»
14 ■ Cumpăr caae
ÎS ■ Vând cne de vacanță 
18 • Cumpăr oaae de vacanță
17- Vtad caao ia țară
18- Cumpăr ceas 1a țară
19- Văndiaraoatee 
X Cumpăr preoniara
SO • Vând tenattri. 
a- Cumpăr terenuri 
23 - Vând locuri da tad
H - Cumpăr Incuri ta nd 
a - Vfaj aparii oomardab 
X • Cumpir «petti cDOunUtt

r-Vând alta Imobile 
a - Cumpăr l*e lmobfie 
te ■ laoblle s Irtl 
30 - bnobUi ichimb 
fi Vând finanța 
S3 -Ctanpăz Qnante 
S3-Aaoderi 
34- Oftrta toșnunuturi 
35. Soiled țări Împrumuturi 
se-Autoranătajii-

Văuaărl 
ST-Astoatrătoe-Vâniărt 
99 ■ bOorabua folN 
39 Contoanaimnred 
tt - UtOila UMte, taduatztale 

riașrlcoie
fi-Moto-nte
«■ Pleee, eooeecril 
4l-(tera)i
44 ■ Auto ■ Cumpărări 
tf-Auto-Oiirii 
48-AtoD-Bddmb 
«•Motel*și Mortare 
«-Telerirare 
te ■ Audlovideo, mttMjl 

tnatalatU HtaUl
(0 • Apertai foto d teMbnieo 
51 ■ Cotatatoai» «1 acteeort

52 -hubr*câminte, tn cteță- 
minte, articole eport 

S - Materiale de 
rxâtrucțll

M-Bijuterii
K -Artâ. antichități cărți

IOVlate
58 ■ Hectacasnlce
S7 ■ Banta d animata 

avoahmmtare
51 Med mate, 

inetnmwnte medlrele 
te ■ Articole pentru coptl 
âO. toatrumeate mcafcale 
ffl-Alteia
82-Platan
88-citații 
M-UcHațU 
S - Apeluri 
te-Umanitare 
CT-WHări 
teMulțnmiri 
flB ■ Utefrfannrtîtehi
70-Abedrtri
71 - Solkitări arridl
72 ■ Praatări aemsil
73 -Sobclteri locuri de

74 - Ofcrta locuri dl muncă

mailto:deva@nationalfm.ro


Vinzi Cumperi închiriezi SchimbiCauți
Cititorii Cuvântul liber.

Oameni bine informați!

Ziarul familiei tale!

StKudfe și

prwuâf» Oi

Ș.I ACUPUNCÎM^
Tnjiiiriwte w substehfe <fe origiife vegetalS, 

mineraij, arum. lâ

dr.GHIȚA CARMEN, 
medic specialist medicină generalii - 

: pediatri®, homeopatic, acuptmoyii, 
Deva, Str.Dorobanți, bl.22, sc.Q 2tp.2S. 

«I.0254-.2Î9W sau 0254-234013, 0722^67200.

0 AM M EXPEMENțA LA NSP03RA EXJMNtAVOASTRAJ g 
twwwwawwMiiiiwmmmwMMmm—înr -«iin iimiitr m

Situată pe Str.Unirii, m.5, Orăștie oferă 
produse specifice farmaciilor umane, precum și: 
- ceaiuri, vitamine, nipBmente nutritive, produse 

pentru copii.
Farmacia eliberează rețete în regim gratuit si 
compensat. Programul “inimi pentru inimi*

Orar: Lum-vineri U8.oo-20.oo 
Sâmbătă 08.00-14.00 
Duminică 09.00-12.00

safe green Un
<8aHiăi«dow»„ ,,

FARMACIA TACOMI
Situată în Deva, Aleea Transilvaniei, 

- bl. 7, parter.
'ERA: T»J:
im de <*Vttamin» ^redusa
te ^produs» pentru copil

tehnlco-nivdicalo produse 
qrtoalurl coimellec

ttoțiwțtfe^tfeeefeffiBeitft: ■[
necw.

re.îa teza unei frmgmmăă. vă puteți 4

nrar. lunWneri: 3^,00-20,00
WGj ' ■ samoata; utj.QCKtâ.OQ

Ktfitim. « prwtew -și stt W. *•* <jawn«w3 tetWwți» completă 
t <• W M Titian? WJte dU «ri£ făasdc sau pofcwtwnaT/ Am 
«o war*', .w^elart de prowye a

..........

x v. va zv.v

711 mod normal, fiecare viitoare mămică dorește să se asigure Că pruncul ei Iprimește toate vitaminele de care are nevoie. Și, bineînțeles, aproape fiecare viitoare mămică se întreabă dacă și ce suplimente de vitamine îi sunt necesare de- a lungul celor 40 de săptămâni. Cu toate că nu există o descriere completă despre ceea ce ar trebui să conțină multivitaminele pentru a intra în categoria de supliment prenatal de vitamine, doctorul dv vă va sfătui probabil să luați așa ceva în perioada în care încercați să rămâneți gravidă sau imediat ce ați rămas însărcinată.z-a regulă generală însă, cele mai multe suplimente prenatale conțin o cantî- v-tate mai mare de acid folie, fier și calciu decât în mi tivrtamji i obișnuite. Femeile gravide au nevoie de o cantitate mai mare din acești nutrienți decât femeile obișnuite.
Suplimentele prenatale de vitamine se pot cumpăra de la farmacie sau puteți cere doctorului dv să vă prescrie o rețetă pentru așa ceva, în funcție de caz (dacă așteptați gemeni sau aveți deja un copil care s-a născut cu -cociențe etc.) este posibil să vi se prescrie suplimente prenatale cu cantități foarte mari din anu- miți nutrienți."Oare și eu trebuie să iau suplimente de vitamine? De ce?"
Nu toți specialiștii au aceeași părere în privința generalizării suplimentului prenatal pentru toate femeile gravide. Unii specialiști, de exemplu, spun că un regim alimentar echilibrat poate furniza toate vitaminele de care o femeie are nevoie în timpul sarcinii. Dar, totuși, cele mai multe opinii autorizate sunt în favoarea suplimentului de vitamine, atât în perioada dinaintea sarcinii cât și în timpul acesteia.
De ce? Este aproape imposibil să-i asigurați corpului dv în timpul perioadei de graviditate necesarul de nutrienți, doar pe baza alimentației normale.

Relații la 
telefonul 
241505.
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Vând ap. 1 cameră (01)
• cmrtcMiin Simeria, zona parc, st 30 mp, 
parchet, ocupabilă imediat preț 180 milioane lei. 

' Tel. 0720/062014. (Casa Grande)Vând garsoniere (19)
• zona Progred, dec, et 2, balcon, bloc cără
midă, bine întreținută, mobilată, tel. 0732/660160, 
211587. (Evrika)
• zona Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et 1 și 2, ocupablle imediat preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)
• dac, compK mobilată, geam temopan Gea- 
lan, mobilă nouă, tv color, frigider, aragaz, totul 
nou, et 1, Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 
euro, 0745411.449. (Agenția imobiliară Nr.l)
• Vând ganoidtid, confort 1, dec, bueătărie, 
baie, balcon închis, ocupabilă imediat zona b- 
dul Decebal, bl. 15, tel. 0741/154.401, 227.542, 
(seara). (Garant Consulting)
• mm Han, cu balcon, gresie, faianță, 
parchet nou ușă nouă metalică, contorizări, preț 
630 mii. lei, negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• mm Deda, dec, contorizări, parchet gresie, 
faianță frumos amenajată, preț530 mii, lei, neg., 
tel. 073/251498,0745/302200, (Fiesta Nora)
• mm ZanAvacu, etaj 1, ST 40 mp, contorizări, 
gresie, faianță parchet forme rigips, spoturi, 
lavabil, preț negociabil, tel. 0723/251498, 
0788/165702. (Fiesta Nora)
• na 1» cu dec etal 1. ocupablIHme- 
diet 650 mil Jei. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• zona U. Emlnescu, dec, amenajată, et. 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• ztma Dada, bloc cărămidă, et 1,dec, contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zom MMrtL dec mobilată, balcon închis, et. 
1,700 mii. lei. 235208,0721/744514 (Rocan 3000)
• zona MMM vedere la stradă liberă, 550 mii. 
lei, neg. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000)
• ofertă «xcapțloMlăl 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)
• Deva, carte Dacia, preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974 (Casa Grande)
• decomandate, mm Dorobanți, st 30 mp, preț 
1&500 euro, neg. Tel. 0722/624091. (Casa Grande)
• dec otoj 2, complet contorlzată formată din 
cameră hol, baie, Aleea Romanilor, preț 330 mii. 
lei, neg., tel. 223400, 0743/103622, 07'20/387896. 
(Casa Betania)
• dec naxaMă mare, parchet balcon de 7 
metri, contorizări, scară cu Interfon, Decebal, 
preț 700 mii. lei, neg., tel. 223400,0724/169303, 
0741/120722. (Casa Betania)
• garsonieră 2 camere, contorizări, gresie, 

faianță repartitoare, parchet baie cu cabină de 
duș, recent renovată Aleea Romanilor, preț 500 
mit lei, Telefoane 0743/103622, 0724/169303. 
(Casa Betania)
• decomandată 42 mp, balcon de 8 m, podele 
laminate, zugrăvită recent gresie și faianță 
Spania, termopane, convector pe gaz și boiler, 
ușă intrare lemn masiv, preț neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• 2 camera, baie, zona Dacia, et 3, apometre, 
gaz contorizat gresie, faianță ocupabilă 

imediat preț520 mil. lei, tel. 228540,0745/653531. 
(Agenția Imobiliară Ella)
• dec zona Dorobanți, apometre, gaz conto
rizat ușă metalică parchet laminat gresie, 
faianță ocupabilă imediat preț 700 milioane lei, 
tel. 228540, 0722566.938 (Agenția Imobiliară 
Ella)
• dec, et 2, zona Progresul, apometre, gaz 
contorizat balcon, ocupabilă în 2-3 zile, preț 675 
mii, lei, tel. 228540, 0722.566.938 (Agenția 
Imobiliară Ella)
• zona Gojdu, parchet gresie, faianță apome
tre, gaz contorizat zugrăvită în lavabil, balcon, 
preț 465 mii. lei, tel. 0745-653.531. (Agenția 
Imobiliară Ella)
• zona Dada, dec., modificată gresie, faianță 
contorizări, st 30 mp. Preț 470 mii., neg, tel. 0745- 
666447. (Rubin's Home)
• zor Decebal, etaj 1, contorizări, amenajată 
preț 25.000 euro, neg. Tel. 0741/709939, 
072y269713. (Eurobusiness)
• zona Dada, et 3, parchet cadă nouă instalații 
sanitare noi, gresie, faianță lavabil, preț 560 mii. 
lei, tel. 0726/710903. (Prima-lrivest)
• zom Dada, dublă contorizări, repartitoare 
căldură parchet gresie, faianță superame- 
najată et 3, preț 550 mii. lei, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• urgent, AL Romanilor, et 3, parchet, gresie, 
faianță repartitoare, 550 mii. lei, tel. 215212. 
(Prima-lnvest)Cumpâr garsoniere (20)
• ta Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, Tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• In zonele: Dorobanți, Avram lancu, Gojdu, 
Mărăștiul Nou, tel. 0745/302200, 0723/251498. 
(Fiesta Nora)Vând ap. 2 camere (03)
• wgent, zonă bună et 2, parchet balcon mare, 
st 54 mp, complet contorizat fără îmbunătățiri, 
preț 780 mii. lei, telefon 0726/710903. (Prima- 
lnvest)
• idbacentraL 56 mp, balcon mare, contorizări, 
parchet preț 950 mii. lei, tel. 0720/093406. (Prima- 
lnvest)
• zona Dada, et. 3, semidecomandate, fără 
îmbunătățiri, apometre, balcon închis, 720 mii. 
lei, tel. 206003. (Mimason)
• zona toiția Municipiului Deva, et 2, semide
comandate, neamenajat, stare bună preț 920 
mii. lei, 206003. (Mimason)
• zona pieței, decomandate, et. 3,58 mp, balcon 
închis, contorizări, liber, preț 1,15 mid. lei, tel. 
0745/159608 215113. (Mimason)

Societate Franceză cu sediul 
în Oradea, specializată 
în turnarea de j>iese în 
aluminiu, ccutg pentru 

angajare TURNĂTORI CU 
EXPERIENȚĂ. Oferim ajutor 

pentru instalarea în 
Oradea. Așteptăm CV-urile 

dvs. la nr. de fax: 
0259/477746. Informații 
suplimentare la nr. de tel. 

0259/419694.

• zona Gojdu, semidecomandate, et. 3, bu
cătărie mărită gresie, faianță contorizări, par
chet paluxat balcon închis, preț 950 mii. lei, tel. 
206003. (Mimason)
• zona centrală, semidecomandate, et. 3, ne
amenajat, apometre, gaz 2 focuri, debranșat 
termic, preț 950 mii. lei, tel. 0745/640725,206003. 
(Mimason)
• zona AL Armatei, superamenajat complet mo- 
bllatși utilat, mobilă la comandă, modernă. Oca
zie! 785 mii. lei, neg. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona Dada, bloc cărămidă contorizări, par
chet, gresie, faianță apartament foarte îngrijit, 
preț 585 mii., neg. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)

• zonă cantratt, împăratul Traian, parchet, 
modificat, contorizări, preț900 milioane lei, neg. 
Tel. 235208 0721/744514. (Rocan 3000).
• ocazia, zom piață decomandate, etaj 1, 
parchet, balcon, ocupabll imediat, preț 28000 
euro, neg. Telefoane 235208 0724/620358 (Rocan 
3000)
• mm Micro 15, etaj Intermediar, parchet, bale, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mil., neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
• zona N. Bălcescu, etaj Intermediar, balcon 
mare, închis, parchet, contorizări, preț 770 mil. 
lei, neg. Telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă centrală I. Creangă et 1, decomandate, 
centrala termică amenajat, preț neg. Tei. 235208 
0724/620358 (Rocan 3000)
• semidecomandate, str. Bejan, CT, gresie, 
faianță balcon, vedere deosebită 660 mll.lel, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• zom Favorit, decomandate, amenajat mo
dem, preț 1,1 mid. lei, negociabil, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
• mm UcmAuI Pedagogic, amenajat modern, 
centrală termică pereți izolați, instalații sanitare 
și electrice noi, parchet lamelar, gresie, faianță 
geam termopan, preț negociabil, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
• Dada, 2 holuri, parchet, faianță ușă nouă preț 
570.000.000 lei, neg., tel. 0745/786.578 (Agenția 
imobiliară Nr.l)
apcmefrOalcon, preț l*mld. lei, neg. Tel. 

0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr, 1)
• QoHu. decomandat*. et bun. parchet, gresie, 
faianță lavabl I, contorizări. Preț 30.000 euro, neg. 
Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• decomandate, living, bucătărie, superame
najat parchet gresie, faianță termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei, neg. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• Ato«a Cricuta, semidec., et. bun, foarte 
frumos, gresie, faianță termopan, balcon închis. 
Preț neg. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• etal 8 circuit gresie, faianță balcon închis, 
contorizări, bine întreținut Zamfirescu, preț 980 
mii. lei, telefoane 223400, 0724/169303. (Casa- 
Betania)
• ete| 3, decomandate, contorizări, balcon, beci, 
parchet, bine întreținut zona George Enescu, 
preț 1300 mid. lei, neg., tel. 223400,0723/020207, 
0741/120722. (Casa Betania)
• *ta| 8 balcon închis, contorizări, gresie, 
faianță bine întreținut, zona Aleea Pescarilor, 
preț 970 mii. lei, neg., tel. 223400, 0743/103622, 
0720/387896. (Casa Betania)
• zonă cdtracentraU, semidecomandate, etaj 3, 
balcon, parchet, faianță contorizări, bine 
întreținut preț 950 mii. lei, negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498 (Fiesta Nora)
• zom Decebal decomandate, etaj 2, vedere la 
stradă balcon închis, termopan, ușă nouă 
parchet laminat gresie, faianță, amenajat stil 
occidental, ocupabil imediat preț 1450 mii. lei, 
negociabil, se poate da și mobilat tel. 
0788/165703,0745/302200,232808 (Fiesta Nora)
• zom EmiMKu, etaj 3, apometre. gaz conto
rizat, apartament standard, suportă modificări, 
ocupabil astăzi, preț 700 mii. lei, negociabil, tel. 
0788/165703,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Crișuta, etaj 1, contorizări apă gaz 1 foc, 
balcon închis, termopan, liber, preț 580 mii. lei, 
neg., telefoane 0745/302200,0723/251498 (Fiesta 
Nora)
• zona Toilor, parter, Contorizări, parchet 
lamelar nou, gresie și faianță în baie și bucă
tărie, modificat, bine întreținut se poate elibera 
repede, preț 650 mii. lei, negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498. (Fiesta Nora)
• zom Dada, cu balcon închis, hol central, etaj 
intermediar, contorizări apă gaz 2 focuri, 
parchet, preț 730 mii. lei, negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498. (Fiesta Nora)
• zom Bejan, parchet gresie, faianță la stradă 
contorizări, ocupabil în 24 de ore, preț 525 mii. 
lei, negociabil, tel. 0723/251498, 0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• zona centrală transformat în spațiu comer
cial, contorizări apă gaz 2 focuri, gresie, faianță 
intrare separată ocupabil imediat, preț foarte 
bun 26.000 euro, urgent, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Dada, pe bulevard, în circuit cu balcon 
închis, contorizări apă gaz, repartitoare de 
căldură parchet nou, ușă metal nouă recent 
renovat ocupabil imediat preț 830 mii. lei, nego
ciabil. tel. 0723/251498, 0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• decomandate, modificat în 3, bucătărie în 
balcon, apometre, repartitoare, termopan, 
gresie, faianță, parchet, forme în rigips cu 
spoturi, boxă parțial mobilat preț 1,160 mid. lei, 
negociabil, tel. 228.540,0722-566.938. (Agenția 
Imobiliară Ella)
• semidecomandate, zom Eminescu, centrală 
termică termopan, jaluzele verticale, uși inte-. 
rioare schimbate, gresie, faianță noi, cabină de 
duș, parchet laminat, spoturi, mobilă bucătărie 
nouă ușă metalică ocupabil imediat et 2. preț 1 
mid. lei, tel. 228540, 0722/566938. (Agenția 
Imobiliară Ella)
• decomandate, etaj 3, apometre, gaz conto
rizat, gresie, faianță balcon închis, lavabil, preț 
1,150 mid. lei, negociabil, tel. 228540, 
0722/566938. (Agenția I mobiliară Ella)
• semidecomandate, zom împăratul Traian, 
gresie, faianță parchet bucătărie modificată 
apometre, gaz contorizat preț 890 milioane lei, 
negociabil, tel. 228540, 0745/653531. (Agenția 
Imobiliară Ella)

Câutâm 
reprezentam vânzări 

pentru zona Banat 
cu domiciliul în Deva sau 
Hunedoara. Cerem expe
riență în vânzări, pentru 

dezvoltarea afacerii. Oferim 
angajare cu carte de 

muncă, pachet salarial 
motivant, mașină, telefon, 

computer. Tel./fax 
021/348.54.74.

• Deva, zona Gojdu, 48 mp, etaj 3, parchet 
laminat, bucătărie cu bar, forme rigips, spoturi, 
faianță bucătărie, geam la baie, preț 880 
milioane lei, negociabil. Tel. 228540,0722/566938 
(Agenția Imobiliară Ella)
• semidecomandate, zom Dacia, etaj 1, ușă 
lemn masiv, gresie, faianță nouă zugrăvit 
lavabil, parchet laminat, interfon, ocupabil 
imediat, preț 680 milioane lei, tel. 228540, 
0745/653531. (Agenția Imobiliară Ella)
• zom L Maniu, et 1, bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut ocupabil în 
timp scurt vedere spre bulevard, preț 1,2 mid. 
lei, negociabil, tel. 0745/253662. (Evrika)
• zom Zamflrtscu, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1.15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
• decomandate, cărămidă gresie, faianță 
parchet lavabil, balcon mare, vedere In 2 părți, 
preț 870 mii. lei, negociabil, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• zom MuL Decebal, et. 3, vedere spre bule
vard, 60 mp, amenajat, ocupabil imediat, preț 
negociabil, tei. 0723/660160. (Evrika)
• urgent, zonă bună dec, et 2, 2 balcoane, 
termopane, podele laminate, foarte frumos 
amenajat șl cu multe îmbunătățiri, preț 1,600 
mid. neg, tel. 0726/826624 (Temporis)
• dac, et Intermediar, zona Kogălniceanu, 
contorizări, preț 780 mii, tel. 0726/826624, 
0720/354453. (Temporis)

• zom L Maniu, etaj Intermediar, amenajat, 
contorizări, parchet gresie, faianță vedere 
deosebită Preț 1,200 mid. lei, tel 0745-666447. 
(Rubin's Home)
• zom BAJcascu, etaj intermediar, centrală 
termică gresie, faianță, parchet, merită văzut. 
Preț 770 mii, lei,tel. 0745-666447. (Rubin’s Home)
• zom Dada, termopan, centrală termică 
gresie, faianță lamelar. Preț 800 mii. lei, tel. 0745- 
666447. (Rubin'S Home)
• zom LI 4 decomandate, amenajat 
recent contorizări, parchet, ocupabll Imediat, 
preț 1,030 mid. lei, tel. 0745-666447. (Rubin’s 
Home)
• zom Dacia, etaj 2, două holuri, gresie, faianță 
parchet lavabil, vopsit se vinde cu mobilă sau 
fără mobilă merită văzut Preț 660 mii. lei, tel. 
0745-666447. (Rubin's Home)
• zona KogăWceanu, î- circuit, et intermediar, 
modificat, uși noi, gresie, faianță Preț 1,1 mid. 
lei, tel. 0745-666447,0254-234401. (Rubin's Home)
• zonă centrală, etaj intermediar, 2 balcoane, 
vedere deosebită Preț 1,030 mid. lei, tel. 0745- 
666447. (Rubin's Home)
• zonă ultracentrală vedere la cetate,' modi
ficat st 65 mp, 2 balcoane, parchet nou, merită 
văzut etaj intermediar, preț 1,250 mid. lei, tel. 
0745-666447,0727-744923. (Rubin'S Home)
• mm Zamfireicu, etaj intermediar, decoman
date, bine întreținut merită văzut Preț 1 mid. lei, 
tel. 0745-666447'. (Rubin's Home)

• semidecomandate, zom împăratul Tralan, 
preț 900 milioane lei, neg. Tel. 0741/070106, 
0726/523833. (Eurobusiness)
• decomandate, L gresie, faianță 
parchet lamelar, lavabil, balcon închis, preț 1,020 
mid. lei, neg. Tel. 0723/829060, 0746/891619. 
(Eurobusiness)
• supăr otertiU Decomandate, zona Bdul 22 
Decembrie, st 60 mp, 2 balcoane, etaj interme
diar, posibilități modificări, preț 33.000 euro, 
negociabil. Tel. 0722/624091. (Casa Grande)
• decomandate, etaj 1, 2 balcoane, parchet 
laminat contorizări, 60 mp, zona Al. Pescarilor, 
preț 1,250 mid. lei. 0720/869918 (Casa Grande)
• semidecomandate, contorizări, parchet 
cărămidă zona Al. Romanilor, preț 570 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0720/869918 (Casa Grande)
• semidecomandate, contorizări, gaz, apă etaj 
intermediar, zona Uzo Balcan, preț 550 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0722/624091. (Casa Grande)
• Deva, carte 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. (CasaGrande)Cumpăr ap. 2 camere (04)
• zonă bună în Deva, de preferință etaj inter
mediar. plata imediat, tel. 0745/253662,211587. 
(Evrika)
■ legeni zonă bună plata imediat tel. 215212. 
(Prima-lnvest)
• ultracent decomandate, contorizări, ultra
central, tel. 0740/126029. (P r ima-l n v est)
• in zonele: Mărăștiul Nou, Decebal, 22 Decem
brie, Bălcescu, Avram lancu, Micro 15, tel. 0745/ 
302200,0723/251498 (Fiesta Nora)Vând ap. 3 camere (05)
• zom L Maniu, în L-uri, et. intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică, 
termopan, 2 băi, preț negociabil, ocupabil 
imediat, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
■ zom bdul N. Bălcescu, et. 3, cărămidă 
centrală parchet, ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zom Dorobanți, et. 2, centrală termică fără 
îmbunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, neg., 0723/660160,211587. (Evrika)
• zona Progresul, et. 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 15 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zom G. 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, tel. 0745/253662. (Evrika)
• urg decomandate, zona pieței, parter, vad 
comercial, ideal privatizare, balcon mare, preț 
45.000 euro negociabil, telefon 0726/826624. 
(Temporis)
• zom piață decomandate, parter înalt, balcon 
mare închis, cu beci, vedere în 2 părți, CT, 
parchet stejar, preț 1280 mii. lei, neg., urgent, tel. 
0745/302200,0723/251498 (Fiesta Nora)

SC PANGRAM SA produciltciuiTll 
pustelor fiiii*o**se Monte Bannto

ANGAJEAZĂ pentru DEVA 
MANAGER DE ZONA

Cei-in(e:
Coordonarea activităților de vânzare in zona alocarfl: 
Administrarea eficientă a bugetelor și resurselor filiale»;

- l-xcelenta cunoaștere a mediului de afhccri:

Profil :
- Experiență în vanzarî - minim 2 ani; 

Experiență coordonare echipă:
- Excelente abilități de organizare, coordonare, 

plani floare
- Permis conducere

Studiile superioare constituie un avantaj

Candidații interesați sunt rugați să trimită un CV. în atenția 
Director Vânzări Vest . până la data de 06.07.2005

SC PANGRA M SA
Reșița, str Timisorîi nr 4 j ud. Caras Severin

Ie) /Fax: 0255-210995. E-mail: pcrsonalraSmontebanato.ro

• zom Zamfirescu, decomandate, parter, de
osebit pentru spațiu comercial sau birouri, 
vedere în trei părți, contorizări, gresie, faianță 
parchet, modificări la bucătărie, preț 38000 euro 
neg, telefoane 0745/302200,0723/251498 (Fiesta 
Nora)
• zom kdhi Maniu cu Decebal, decomandate, 
etaj intermediar, 2 băl, 3 balcoane, gaz 2 focuri, 
vedere deosebită parchet stare bună ocazie 
unică liber, preț 47.000 euro, negociabil, tel. 
0723/ 251498 0745/302200. (Fiesta Nora)
• zom Dada, etaj 3, contorizări apă gaz, fără 
modificări, preț 720 mil. lei, negociabil, urgent, 
tel. 0788/165703,0745/302200.  (Fiesta Nora)
• ultracentral dacomandate, contorizări, 
balcon închis, preț 1250 mid. lei, tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)
• decomandate, hol central, balcon închis cu 
termopan, contorizări, mobilă dormitor nouă 
ocupabil Imediat, preț 1,030 mid. lei, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• zom plAte, bloc de cărămidă et 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44,000 euro, neg. 
Tel. 235208 0721/985258 (Rocan 3000)
• zonă ujtracantralt, bloc cărămidă amenajat, 
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, apartament liber, 
preț 40.000 euro. Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 
3006)

a zonă centrală, I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat, preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208 0724/620358. 
(Rocan 3000)
a dacomandate, zom I. Corvin, faianță 2 băl, 2 
balcoane, Interfon pe scară, contorizări, preț 
1,100 mid. lei, negociabil. Tel. 228540, 
0745/653531. (Agenția Imobiliară Ella)
• dacomandate. atei 1. zona Dorobanți, 
bucătărie 3x4, beci, parchet stejar, gresie, 
faianță frumos amenajat, merită văzut, preț 
1,650 mid. lei. Tel. 228540,0745/653531. (Agenția 
imobiliară Ella)
• umkhconunditt. tona Strelulul, aoometr*, 
gaz contorizat 2 focuri, balcon închis, gresie în 
baie, preț 750 milioane lei, negociabil. Tel. 228540, 
0745/653531. (Agenția Imobiliară Ella)
a decomandate, zom Minerului, Interfon, etaj 1, 
centrală termică gresie, faianță balcon mare, 
construit Instalații sanitare șl electrice noi, preț 
1,100 mid. lei, negociabil. Tel. 228540, 
0722/566938. (Agenția Imobiliară Ella)
• lemldeconiandate, atei 1, str. Scărișoara, cu 
CT, parchet ocupabll Imediat, 26.000 euro, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
a dacomandate, bucătărie, faianță gresie, 2 băl 
cu faianță și gresie, 2 balcoane, garaj, boxă zona 
Dallas, preț 23 miliarde lei, negociabil. Relații la 
tel. 0741/154401. 227 542 (seara). (Garant 
Consulting)
a decomandate, bucătăria, faianță 2 băi cu 
faianță balcon, etal intermediar, zona împăratul 
Traian, preț 45.000 euro, negociabil, tel. 
0741/154401,227 542. (Garant Consulting)
• zom ceacu, etaj intermediar, balcon, hol 
central, preț 1,05 mid. lei, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
a decomandate, bucătărie mare, 2 băi, debara, 
contorizări, parchet repartitoare, zona Mihai 
Viteazul, preț 35.000 euro, neg., tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)
• Dada, decomandate, et bun, bloc cărămidă 
parchet gresie, faianță ușă metalică 820 mii. lei, 
neg. Telefon 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• zom Emlnescu, decomandate, et 3. 2 bă. 
balcon închis, cămară debara, parchet peste 
tot, gresie, faianță preț 1,450 mid. lei, tel. 215113, 
0745/159608. (Mimason)
• zom Zamfirescu. decomandate. Darter. Dre- 
tabil birouri, sediu firmă cabinet, preț 38.000 
euro, tel. 0745/640725. (Mimason)
• zom Gojdu, semidecomandate, et 1, bucă
tărie modificată parchet laminat, contorizări, 
preț 13 miliarde lei, telefon 0745/159608 
(Mimason)
• zom I Județean, 2 băi, 3 balcoane, fără 
îmbunătățiri, preț 50.000 euro, negociabil, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zom L Creangă, decomandate, et 3, 2 băi, 
balcon închis, contorizări. neamenajat, preț 
45.000 euro, tel. 215113. (Mimason)
• zom Dead de Muzică decomandate, parter 
înalt cu balcon închis, contorizări, gresie, faianță 
garaj, preț 1,6 mid. lei, Telefon 0745/640725. 
(Mimason)
• zom MM semidecomandate, parchet 
peste tot gresie, faianță contorizări, calorifere 
noi, termopan peste tot ușă metalică aer 
condiționat et. 4, cu țiglă preț 1,5 mid. lei, tel. 
0740/173103. (Mimason)
• 1 Decembrie, modificat termopan, gresie, 
faianță balcon de 10 m, st 65 m. Preț 40000 euro. 
Tel. 0745-666447. (Rubin's Home)
• zonă ultracentrală, parchetat total, baie și 
bucătărie cu gresie și faianță bine întreținut, 
contorizări. Preț 36.000 euro, tel.0745-666447. 
(Rubiris Home)

Blendea Dan în calitate de 
administrator judiciar anunță 

deschiderea procedurii de 
reorganizare și faliment a 
SC HULPACI AUREL

COMPROD SRL Vulcan 
înmatriculată la Oficiul 

Registrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul Hunedoara și 

notifică toți creditorii 
societății debitoare să depună 

declarație de creanță la 
Tribunalul Hunedoara în 

dosarul nr. 2299/2005, până 
la data de 10.08.2005.

• decomandate, uhracontral împăratul Traian, 
etaj 1, preț 50.000 euro, neg. Tel. 0726/523833, 
0741/709939. (Eurobusiness)
• decomandate, ultracentral 1 Decembrie, 
amenajat gresie, faianță termopan, contorizat 
total, preț 40.000 euro, neg. Tel. 0726/195925, 
0726/269713. (Eurobusiness)

• zom MnenM, decomandate, gresie, faianță 
bucătărie, baie, hol, balcon închis, CT, parchet, 
preț 1,080 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
• zom Dada, semidecomandate, contorizări,
parchet, gresie în baie, bucătărie, ocupabil 
imediat preț 850 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis) I
• zom L Corvin, decomandate, modificări din 2 
camere, termopan peste tot, gresie, faianță 
spoturi, boxă acoperit cu tablă preț 1,160 mid. 
lei, negociabil. Tel. 235019,0724/508610. (Casa de 
Vis)
• zonă contra» decomandate, 2 băl, gresie șl 
faianță în bucătărie șl bale, laminat CT, balcon 
închis, ST 87 mp, preț 1380 milioane lei, nego
ciabil. Telefoane 235019,0727/707880. (Casa de 
Vis)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• ta ronț bună de preferință et Intermediar, se 
oferă prețul pieței, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• decomandate, cu garaj, în zona împăratul 
Tralan, etaj intermediar, preferabil fără 
îmbunătățiri, se face ofertă Imediat, cu plata 
urgent, tel. 0254/232808 0723/251498, 0745/ 
302200. (Fiesta Nora)Vând ap. 4 camere (07)
• urgont, zonă centrală contorizări, gresie, 
faianță s 100 mp, hol central, 2 băl, balcon, garaj 
20 mp, boxă foarte îngrijit, preț 2300 mid. neg., 
tel. 0726/826624. (Temporis)
• zom Progresul decomandate, balcon închis, 
hol central, 2 băi, cu centrală termică parchet 
stelar, gresie, faianță preț 1,500 mid. lei, nego
ciabil, tel. 0723/251498, 0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• zom ProgreeuL decomandate, balcon închis, 
hol central, 2 băl, posibilitate de modificare, 
centrală termică preț 1500 mii. lei negociabil, tel. 
0745/302200,0788/165703. (Fiesta Nora)
• zom LBIaculuL decomandate, vedere pe 3 
părți, etal 2,2 băi, contorizări, preț 1,5 mid. lei, 
neg. Tel .235208 0724/620358. (Rocan 3000)
• zonă contrală, I. Creangă superamenajat, la 
cheie, et 2,2 băi, ideal pentru cetățeni străini, 
preț. 55.000 euro, neg. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• dacomandate, zom Liliacului, 2 băi, 2 
balcoane, etaj 1, gresie, faianță apometre, gaz 
contorizat, preț 45.000 euro. Tel. 228540, 
0745/653531. (Agenția Imobiliară Ella)
• decomandate» zom Gojdu, bucătărie mare, 
cămară pe balcon, gresie, faianță, centrală 
termică parchet stejar, laminat în hol, sau 
schimb cu 2 camere plus diferență preț 1,600 
mid. lei, negociabil. Tel. 228540, 0722/566938 
(Agenția imobiliară Ella)
• zom UllaaduL 2 băi, 2 balcoane, lavabil, 
contorizări, preț 1,450 mid. lei, tel. 224926, 
0788/361782. (Garant Consulting)
• zom ImM Decebal, et.4/7, neamenajat. Preț 
1,6 mid. lei, tel. 0745-666447,0740-232043.  (Rubin’s 
Home)
• zom Bălcescu colț cu Eminescu, 110 mp, 
amenajat Preț 35000 euro, tel. 0745-666447,0254- 
234401. (Rubin’s Home)
• decomandate, zom Dorobanți, etaj 1, 2 
grupuri sanitare, 2 balcoane, centrală termică 
suprafață 120 mp, preț 45.000 euro, neg. Tel. 
0741/709939,0746/891619. (Eurobusiness)Vând case, vile (13)
• str. Horea, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 
mp, sau schimb cu ap. 2 camere + diferență preț 
1,2 mid. lei, negociabil, tel. 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• In Deva, zonă ultracentrală 2 camere, 
bucătărie, baie, hol, cămară locuibilă apă gaz, 
curent, toate facilitățile, anexe, curte, grădină 
ST 500 mp, FS 30 m, preț 75.000 euro, tel.0745- 
666447. (Rubin’s Home)
• zom Bălcescu, construcție de cărămidă, 
living, bucătărie mobilată cameră de zi, baie, 
totul nou, lamelar, termopan, centrală termică 
instalații noi, gresie, faianță model nou. 
dormitor, SC 100 mp, curte, terasă grădină ST 
500 mp, canalizare, gaz, apă curent, stil occi
dental, preț 57.000 euro, neg. Tel. 0745/666447, 
0727/744923. (Rubin’s Home)

QUANTUM LICHIDĂRI SRL DEVA 
lichidator în dosarul 8403/2003 pentru administrarea fali

mentului la S.C. Dalcosta S.Ă. Hunedoara, organizează licitație cu 
ofertă publică de vânzare a activului Han la Valea Roatei (Nandru, 
comuna Peștiș), preț de pornire 3.339.000.000 (fără TVA).

Licitația se va desfășura la sediul lichidatorului din Deva, str.
Mărăști, bl. D3, sc. 4, ap. 44, în data de 08.07.2005, ora 13.

Ofertanții vor depune la lichidator, până la data de 
08.07.2005, ora 11, documentele prevăzute de legislația în vigoare 
conform cerințelor din caietul de sarcini, care va fi achiziționat de la 
aceeași adresă, până în 07.07.2005, ora 13.

Parficipanții la licitație vor depune în contul RO 71 WBAN 
2511000022504953 SANPAOLO IMI BANK Deva garanția de 
participare de 10% din prețul de licitație sau scrisoare de garanție 
bancară la lichidator, până în data de 08.07.2005.

In cazul neadjudecării bunurilor, licitația se va repeta în 15, 
respectiv 22 iulie 2005, în același loc și la aceeași oră, sub condiția 
îndeplinirii acelorași obligații, respectiv achitarea garanției de 
participare cu o zi înainte de data licitației și depunerea docu
mentelor de licitație până în ziua licitației, ora 11.

Informații la telefoanele 0254/231.680, 0723/382073.

Kovif manr*
www.kfiiifmann ro, offic«^kaufm«nn ro

• FERESTRE PRIN CARE VIITORUL SE VEDE MAI CLAR
• TÂMPLĂREE DIN ALUMINIU PENTRU: .SPAȚII COMERCIALE

•SPAȚII INDUSTRIALE 
■CASA TA

• GEAM TERMOPAN CU LOW-E ȘI CU DIVERSE ORNAMENTE
• EXECUTĂM CU UTILAJE GERMANE DE ULTIMĂ GENERAȚIE: 

■UȘI ȘI FERESTRE
•VITRINE MAGAZINE

Deva, str. I. Creangă, PT 28
Tel./fax 0254/233243

• 3 camere în Deva. P+M, bucătărie mare, pa 
chet, gresie și faianță pivniță garai, ST 360 mi 
ct, zonă centrală, preț 4 mid, neg, te 
0726/826624. (Temporis)-'.
• zonă centrală 2 camere, bucătărie, baie, tere 
500 mp, ideală pentru sedii de firmă Preț 2,6 mii 
lei. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliara Nr. 1)
• Deva, parter+etaj. 4 camere, 2 băi, bucătării 
garaj, încălzire centrală st 1200 mp, 110.000 eur< 
neg., 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• zom lugărenl 4 camere, 2 băi, bucătărie 
garaj, încălzire centrală st 400 mp, preț 4 mic 
lei, Tel. 0788/497.615, (Agenția i mobiliară Nr. 1)
• Deva, 3 camere, bucătărie, baie, gara 
încălzire centrală st 400 mp, preț 68.000 eur< 
neg., tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1
• Deva,2004,parter+mansardă4camere,2bă 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire central8 
preț 118000 euro, neg., tel. 0788/497.615. (Agenții 
imobiliară Nr. 1)

• Deva, constnidte 2004, BOA, 4 camere 
bucătărie, cămară, pivniță 2 băi cu jacuzzi 
terasă 60 mp, centrală termică nouă, gara 
dublu, Intrare separată la mansardă sc 140 mp 
p+m, st 600 mp, merită văzută supermodernă 
preț 118000 euro, negociabil. Tel. 228540 
0745/653531. (Agenția Imobiliară Ella)
• 1 camere, pretabilă pentru activități corner 
claie, în Sîntuhalm, curte, grădină st 500 mp 
apă curent electric, gaz metan, la sosea, prei 
100.000 euro, tel. 223400, 0741/120722, 0724/ 
169303. (Casa Betania)
• casă p+ă 4 camere, 2 băl, bucătărie, centrală 
termică proprie, garaj, parțial termopan, st 12(X 
mp, Deva, preț 100.000 euro, neg., tel 
0742/005228 0720X387896. (Casa Betania)
• casă p+î, 6 camere, 2 băi, balcon, terasă 
garai, construcție nouă tocă rezidențială Deva 
preț 130.000 euro, neg., tel. 0742/005228, 
0720/387896. (Casa Betania)
• J cam*™, living, bucătărie mare, curte, 
grădină zonă bună Deva, S 460 mp, CT, 
amenajări, preț 82.000 euro, tel. 0745/367893. 
(Garant Consulting)
• zom Emlnoscu, 2 camere, baie, bucătărie, 
curte betonată grădină gaz, canalizare, ST 700 
mp, preț 2,6 mid. lei, tel. 231212, 0740/013971. 
(Garant Consulting)
• zonă contraH, P+l+M, 6 camere, 3 bă, curte 
mare, grădină 2 garaje, preț 150.000 euro, tel. 
221712,0724/305661. (Garant Consulting)
• urgent, zonă ultracentrală sc 300 mp, st 800 
mp, preț 8 mid. lei, tel. 0721/815781. (Prima- 
lnvest)
• 4camere, bucătărie, baie, gaz, apă canalizare, 
garaj, curte, grădină 760 mp, preț 85.000 euro, 
tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• țol iș, 3 camere, living, baie, bucătărie, 
gresie, faianță contorizări, grădină st 1100 mp, 
preț 35.000 euro negociabil, tel. 0742/290024. 
(Prima-lnvest)
• In Deva, 4 camere, baie, bucătărie, garaj, inte
rior amenajat, centralătermică canalizare, posi
bilitate de mansardare și construcție nouă ST 
1250 mp, FS 20 m, preț 75000 euro, negociabil, tel. 
0788/165703,0745/302200. (Fiesta Nora)
• In Deva, 2 camere, bale, bucătărie, hol central, 
curte, grădină interior amenajat recent, centrală 
termică ST 540 mp, FS 12 m, preț 1500 mii. lei, 
neg., tel. 0723/251498 0745/ 302200. (Fiesta Nora)Cumpâr case vile (14)
• In Deva sau împrejurimi, cu grădină și curte, 
ofer plata Imediat, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• urgent, cu plata imediat, casă cu grădină în 
Deva sau Simeria tel. 215212. (Prima-lnvest)Vând case la țară (17)
• zom santuMim, 2 corpuri de casă o cameră 
baie, bucătărie, și 2 camere, hol, cămară sera 2 
ari, gaz, apă curent, preț 2 mid. lei, negociabil. 
Tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis)
• zom Bărsău, 1 cameră bucătărie, cămară ST 
1000 mp, curent, fântână în curte, preț 350 mii. 
lei, negociabil. Tel. 235019,0724/508610. (Casa de 
vis)
■ zom Lețnic, 3 camere, bucătărie, teren, preț 
650 mii. lei, negociabil. Tel. 235019,0727/707880. 
(Casa de Vis)
• zom Dobra, 2 camere, hol, cămară, proiect 
pentru o altă casă preț 550 mii. lei, negociabil. 
Tel.235019,0724/508610. (Casa de Vis)
• zom Bălța, 2 camere, cămară, hol închis, 
anexe, curte, grădină 20 ari, preț 200 mii. lei. Tel. 
235019,0727/707880. (Casa de Vis)
• I» 14 km de Deva, ideal casă de vacanță casă 
nouă 2004,2 camere, finisată exterior, curte, li
vadă st 1 ha, 500 mii. neg, 0726/826624. 
(Temporis)

RECLAME

pcrsonalraSmontebanato.ro
http://www.kfiiifmann


AGENȚII IMOBILIARE /11sâmbătă, 2 iulie 2005
• la 7 km de Deva, 2 corpuri, unul format din: 
baie, hol, sufragerie, dormitor; al doilea corp: 
bucătărie de vară cu apă, gaz, sobe teracotă, st 
1800 mp, fs 30 m, gard nou, preț 55.000 euro neg, 
tel. 0726/826624 (Temporis)
• ki Boholt, 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, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• la 6 km de Hunedoara, zonă pitorească, baie 
cu duș, stil occidental, 2 camere, bucătărie, hol, 
pivniță, anexe, gaz, apă, fosă septică, curte

„betonată, grădină, st 1700 mp, renovată, preț 
' '"jn, tel. 0726/826624 (Temporis)
-.J» 18 km de Deva, zonă foarte frumoasă, acces 
cu mașina, 2 camere, pivniță, șură, anexe, curte, 
renovată total, grădină 980 mp, 5 ari de grădină 
separat, camere podite, sobe de teracotă gard 
de piatră, preț 420 milioane lei, negociabil. Tel. 
228540,0722/566938 (Agenția Imobiliară Ella)

. parte a unei corporații internaționale mase-media
, .4 *care deține poziția de lider in publicarea de ziare 

pi servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul 
. s Ungariei, cât șl in județele Bihor, Timiș, Caraș- 

Severin, Hunedoara șl Satu Mare

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

distribuitori de presă
Cerințe:• Abilități de comunicare;

e Disponibilitate la program matinal;
e Seriozitate.

Prezintă avantaj:

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

Oferim:
e program de lucru flexibil;
e venituri în funcție de realizări;
e 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.SEUpnai@informmedia.ro

,i

Firmă de distribuție în domeniul detergenți - cosmetice vă propune să vă 
alăturați tinerei noastre echipe și să aplicați pentru următoarele posturi:
1. Supervizor, Agenți vânzări
Responsabilități;
- respectarea procedurii procesului de vânzare;
- reprezentarea și promovarea produselor pe 
piață;
- îndeplinirea planului de vânzări;
- supervizarea și sprijinirea subordonaților.
Cerințe:
- studii superioare;
- experiență minimă 1-3 ani;
- disponibilitate la program prelungit;
- permis de conducere categ. B;
- domiciliul stabil Deva.
Suntem interesați de găsirea unor persoane dinamice, care să obțină rezultate 
deosebite. Persoanele care îndeplinesc cerințele de mai sus și sunt interesate 
sunt rugate să trimită CV-urile, cu indicarea postului pentru care aplică, la 
numărul de fax: 0256/286005.

OBS: Toate aplicațiile vor fi tratate cu confidențialitate. Numai persoanele selectate 
vor fi contactate pentru interviu.

• la 7 km de Deva, 3 camere, bucătărie, baie, 
termopan, încălzire centrală parchet laminat, st 
4000 mp, preț 42.000 euro. Tel. 228540, 
0745/653531. (Agenția Imobiliară Ella)
• la 30 km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet, sobe de teracotă apă curentă anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mii. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)Vănd teren (21)
• In Diva și împrejurimi, diferite suprafețe și 
prețuri, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• 4300 mp, intravilan, pe Prelungirea Vulcan, fs 
24,5 m, curent, gaz, preț 16 euro/mp, tel. 
0745.411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• loc, Thnpa, intravilan, cu suprafața totală 4600 
mp, fs 25 m, apă gaz, canalizare, curent preț 900 
mii. lei, neg., tel. 0788/497.615. (Agenția imo
biliară Nr. 1)

2. Agent livrâri
Responsabilități:
- reprezentarea și promovarea 
produselor pe piață;
- respectarea procedurii procesului 
de vânzare;
Cerințe:
- experiență în vânzări miniimum 1 
an;
- organizat, comunicativ, dinamic;
- disponibilitate la program prelungit;
- permis de conducere categ. B;
■ domiciliul stabil în Deva.

• parcde de teren, cu st 500 mp, fs 20 m, gaz, 
curent, preț 10.000 euro parcela, neg., tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Deva, 2J00 mp, fs 16 m, apă, gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• Skneria, la DN7, st 7.400 mp, fs 40 m, apă, gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• la 5 km de Deva, st 90.000 mp, fs 900 m, apă, 
gaz, curent, preț 15 euro mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• Intravfan, zona DN7, st 3300, fs 50 mp, apă, 
gaz, curent, toate facilitățile, preț 24 euro/mp, 
tel. 0745-666447. (Rubin’s Home)
• Intravilan, zona Prelungirea Vulcan, st 5200 
mp, fs 140 mp, se parcelează preț 8 euro mp, tel. 
0745-666447. (Rubin's Home)
• Intravilan, zona Prelungirea Vulcan, st 5.000 
mp, fs 150 mp, curent, gaz în apropiere, apă 
acces la două drumuri, preț 7,5 euro mp, tel. 
0745-666447. (Rubin's Home)
o zona Zăvoi, st 1400 mp, preț 20 euro/mp, tel. 
0726/826624. (T emporis)
o Intravlan la DN 7, suprafață totală 3000 mp, fs 
48 metri, toate utilitățile, zonă comercială exce
lentă Sîntuhalm, zona Alaska, tel. 223400, 
0720/387896,0740/914688. (Casa Betania)
• Intravilan, parcele cu suprafețe cuprinse între 
500-700 mp, In zonă rezidențială toate faci
litățile, 10 parcele văndute, preț 21 euro/mp, 
neg., tel. 0740/9144688, 0724/169303, 223400. 
(Casa Betania)
o teren ko> din circuitul agricol, st 7900 mp, 
front stradal 40 metri, curent electric pe teren, 
gaz metan trece prin fața terenului, situat pe 
strada ce duce spre aeroport de la DN 7, în 
spatele noii fabrici de biciclete, preț 5 euro/mp, 
tel. 230221, 0740/914688, 0720/370753. (Casa 
Betania)
• Intravlan, >t 1500 mp, fs 25 m, apă curent 
electric, gaz metan, Str. Depozitelor, în zona 
Fabricii de mătase, preț 40 euro/mp, neg., tele
foane 223400, 0724/169303, 0740/914688 (Casa 
Betania)
• Intravilan, st 500 mp, front stradal 17 metri, 
apă gaz metan, curent electric și canalizare, în 
zona Zăvoi, preț 20 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• Intravlan, st 4000 mp, front stradal 30 m, toate 
utilitățile, se poate șl parcela, zona liceului 
Traian, preț 15 euro/mp, tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)
• intravlan, st 5700 mp, la DN 7, situat între 
Sîntandrei și Sîntuhalm, front stradal 35 metri, 
toate utilitățile, teren ușor accesibil, preț 17 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)

• intravilan, st 2.000 mp, front stradal 16 metri, 
apă curent electric, gaz metan, la 5 km de Deva, 
preț 15 euro/mp, neg., tel. 223400,0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
mobilat, Al. Armatei, P„ contorizări, repartitoare, 
100 euro/lună tel. 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
decomandate, P., cu balcon, zona Caragiale, 
mobilat sau nemobilat, zugrăvit, contorizări. tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
zonă centrală mobilat, utilat, contorizări, preț 
100 euro, tel. 231212, 0740/013971. (Garant 
Consulting)
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
semidecomandate, contorizări, mobilat, zonă 
centrală preț 90 euro, tel. 224296,0788/361782. 
(Garant Consulting)
• ofer ap. 3 camere, zona Dorobanți, amenajat 
ultramodern, utilat cu aparatură casnică 
modernă preț 450 euro/lună tel. 231212, 
0740/013971. (Garant-Consulting)
• ofer ap. 3 camere, zona Eminescu, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică mobilă șl utilități 
ultramoderne, preț 350 euro/lună tel. 231212, 
0740/013971. (Garant-Consulting)
■ Intravilan 1600 mp, fs 30 m, apă îngrădit, gaz, 
15euro/mp, tel. 0722/564004. (Prima-ln vest) 
o Intravilan, In Slmeriă st 2600 mp, zona Ursu 
Negru, toate facilitățile, fs 20 m, preț 42.000 euro, 
negociabil, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• urgent, Intravlan, în Deva St 1250 mp, fs 45m, 
zona Zăvoi, facilități apă gaz, preț 15 euro/mp, 
negociabil, tel. 0742/019418. (Prima-lnvest)
• urgent, Intravilan, ultracentral, toate faci
litățile, apă gaz, curent, canal, certificat de 
urbanism, preț 100 euro/mp, negociabil, tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• zona Zăvoi, s 500 mp, preț neg., facilități. 
Relații la telefoanele 0726/269713,0746/891619. 
(Eurobusiness)
• Intravilan, pratabl construcție bloc de 
locuințe, 2560 mp, fs 20 mp, toate facilitățile, 
zona Dorobanți, preț 24 euro/mp, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• Intravilan, zona Ceangăi, loc de casă 715 mp, 
toate facilitățile, preț 37.000 euro, tel. 
0745/640725,0740/173103. (Mimason)
• Intravilan, zona Prelungirea Vulcan, loc de 
casă 857 mp, fs 14 m, fântână pe teren, seră 
beci, preț 540 mii. lei, tel. 0745/640725. (Mimason)
• Intravilan, 1427 mp, apă gaz, curent, 
canalizare, zona 700, fs 40 m, preț 15 euro/mp, 
tel. 0745/164633. (Mimason)
• zona Zăvoi, intravilan, ST 461 mp. Tel. 235019, 
0724/508610. (Casa de Vis)

Anunțurile de mică publicitate pentru Cuvântul Liber pot fi depuse în cutiile speciale instalate in următoarele puncte din Deva:1. Comtim;2. Stația de autobuz Orizont- Micro 15;3. Galeriile de Artă Forma;4. Alimentara Dacia;5. Intersecția Zamfirescu - B-dul Decebal.
Anunțurile de 
mică publicitate 
sunt gratuite 
pentru persoanele 
fizice.

CUVA»

Cumpăr teren (22)
• cumpăr teren în Săcărâmb pentru agrement. 
Plata pe loc. Tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• urgent, 5 hectare, intravilan, la șosea, Deva 
sau împrejurimi, plata imediat, tel. 215212. 
(Prima-lnvest)Vând spații comerciale (25)
• vând societate comercială 420 mp, piață 
Dacia, hală comercială deosebită preț deosebit, 
posibilități rate. Tel. 0723/419974. (Casa Grande)Alte imobile (27)
• fermă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5.500.000.000 lei. Tel. 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)Chirii imobile (29)
• se caută urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobilate. Se oferă plata anti
cipat, garanție, reducere cu 50% a comisionu
lui. Rugăm seriozitate. Relații la telefoanele 
235208,0721/ 985256,0721/744514,0724/620358. 
(Rocan 3000)
e ofer pentru închiriere garsonieră decoman
dată complet mebllată Dulllu Zamfirescu, preț 
110 euro/ lună Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
• ofer pentni închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg. 
Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• ofer garsonieră 2 camere, et 2, Dacia, mobi
lată contorizări, preț 90 euro/lună ușor nego
ciabil, telefoane 0740/173103,206003. (Mimason)
• ofer gara), sub bloc, în zona pieței, preț 70 
euro/lună 0745/640725. (Mimason)
• ofer ap. 3 camere, decomandate, cu garaj sub 
bloc, mobilat, utilat, et. 2, zona Micul Dallas, preț 
350 euro/lună tel. 0745/253413, 206003. 
(Mimason)
• ofer ap. 3 camere, mobilat, utilat, contorizări, 
zona Mărăști, preț 200 euro/lună tel. 
0745/266071. (Mimason)

. parte a unei corporații internaționale mass-media
’ ț care deține poziția de lider în publicarea de ziare 

' și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât și în 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 de 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, 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

• caut garsonieră sau ap. 2 camere, (ne)mo- 
bilat, de preferință pe termen lung, tel, 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ofer garsonieră mobilată aragaz, frigider, 
contorizări, zona Al. Saturn, preț 90 euro, tel. 
0742/290024. (Prima-lnvest)
• ofer ap. 2 camere, mobilat și utilat complet, 
preț 100 euro/lună tel. 0721/055313. (Prima- 
lnvest)
• ofer ap. 2 camere decomandate, centrală ter
mică proprie, geamuri termopan. complet mo
bilat și utilat cu aragaz, frigider, tv color, mașină 
de spălat automată zona I. Creangă preț 250 
euro/lună tel. 0743/103622,0720/387896. (Casa 
Betania)
• ofer apartament 2 camere, circuit, centrală 
termică proprie, complet mobilat și utilat cu 
aragaz, frigider, b-dul Daciă preț 130 euro/lună 
Telefoane 0724/169303, 0743/103622. (Casa 
Betania)
• ofer spre închiriere spațiu comercial, supra
față de 250 mp, totul nou, gresie, faianță ter
mopan, centrală termică pretabil pentru sediu 
firmă depozit, restaurant, preț 1800 euro, neg. 
Telefoane 0741/070106,0726/52303. (Eurobusi
ness)
• oferapre închiriere sau vindem spațiu comer- 
cial, s 250 mp, zonă centrală amenajat, la cheie, 
totul nou, preț neg. Tel. 0726/523833, 0741/ 
070106.(Eurobusiness)
• oferim spre închiriere spațiu comercial, zonă 
centrală zona depozitelor, prețuri negociabile. 
Telefoane 0726/523833,0741/070106. (Eurobusi
ness)
• casă, 3 camere, bucătărie, baie, încălzire 
centrală podele laminate, gresie, faianță ter
mopan, lavabll, confort, garaj 2 mașini, preț 500 
euro/lună tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• garsonieră, mobilată, zona Ștrand, tel. 
0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• ofer pontau închiriat ap. 2 camere, zona Dacia, 
contorizări, gresie, faianță parchet, mobilat 
Preț 100 euro, telefon 0745-666447. (Rubin’s 
Home)
• ofer pentru închiriat garsonieră zonă ultra
centrală contorizări, amenajată preț 90 euro,

> tel. 0745-666447. (Rubin’s Home)
• oferim spre închiriere garsoniere și aparta
mente, mobilate șl utilate, pe diferite zone, de la 
80 euro/lună până la 300 euro pe lună Relații la 
telefoanele 0723/251498, 0745/302200. (Fiesta 
Nora)

IMPORTANT !!!
LEUL GREU pentru case de marcat

OLIVETTI CRF 4050
SILOG ELECTRONICS efectuează denominarea 

Pentru relații si programări 
Deva, Bd. Decebal bl.S - parter 

Telefon 0254-233.099 - Tarif 165 RON (cu TVA)
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Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
încearcă variantele speciale contra cost.
ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

LOCAJH CUTH POȘTALE L
• 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.
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Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 șl 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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Ceremonie secretă în Caraibe
• Licitație.în jur de 320 de obiecte, fotografii, instrumente muzicale, cărți și alte bunuri care i-au aparținut actorului Marlon Brando au fost adjudecate pentru aproape 2,4 milioane de dolari la licitația la care au participat cumpărători din toată lumea.

■Jennifer Garner și Ben 
Affleck s-au căsătorit 
miercuri, susține un 
apropiat al cuplului.

Festival la Karlovy Vary
Karlovy Vary (MF) - Creat in 1946, in același an cu Festivalul de la Ganneș, Festivalul Internațional de Film de la Karlovy Vary pendulează între Est și Vest, încercând să facă față unei concurențe acerbe.Muribund la sfârșitul comunismului, după două decenii de apăsător control ideologic, festivalul organizat în stațiunea din nord-vestul Cehiei a reușit să-și revină începând de la mijlocul anilor '90, impunân- du-se ca principalul eveniment cinematografic din Europa Centrală.Ediția 2005, cea de a 40-a din istoria festivalului, care a început ieri seară și va dura până în 9 iulie, prezintă nu mai puțin de 220 de filme. Festivalul își propune să descopere cineaști fără prea multe mijloace financiare, ale căror filme ajung rar să fie văzute și în alte țări decât în cele de origine.

Los Angeles (MF) - Actorii Jennifer Garner și Ben Affleck s-au căsătorit miercuri seară, într-o ceremonie secretă de pe o insulă din Caraibe, a informat o sursă apropiată cuplului. Potrivit aceleiași surse, cei doi vor

„Bennifer 2" (Foto: EPA)

Caii cu „chiloți"
Roma (MF) - Caii în- hămați la trăsurile care plimbă turiștii prin Roma vor purta în mod o bligatoriu, de la 15 august, saci gri sau roz pentru depozitarea bălegarului, împiedicând astfel murdărirea străzilor din Cetatea Eternă.Caii vor purta un elegant „chilot” gri și roz, ales ca urmare a compromisului dintre municipalitate și sindicatul vizitiilor din Roma, numiți „botticelle” (purtători de butoaie), în amintirea vremurilor în care transportul hipomobil în Roma era destinat transportului de vin.în schimbul efortului consimțit pentru păstrarea curățeniei străzilor din Roma, vizitiii au obținut grajduri noi și permisiunea de a circula în mai multe zone, unele dintre cele mai frumoase și mai frecventate din oraș.

Jackson (Foto: EPA)

avea și un copil spre sfârșitul anului. Affleck și Garner s-ar fi căsătorit pe o insulă britanică din sud-estul Insulelor Bahamas.Copilul va fi primul pentru ambii actori. Garner, în vârstă de 33 de ani, și Affleck, cu un an mai tânăr, au jucat împreună în „Pearf Harbour” (2001) și „Daredevil” (2003).Jennifer Garner a mai fost căsătorită cu actorul Scott Foley, iar Affleck a fost la un pas de a se căsători cu Jennifer Lopez, dar nunta a fost anulată în ultimul moment, în septembrie 2003.Agentul lui Ben Affleck a refuzat să confirme căsătoria și sarcina lui Garner, iar reprezentanta actriței nu a putut fi contactată.Potrivit presei, Affleck a cerut-o în căsătorie pe Garner în aprilie, iar luna următoare presa mondenă a început să anunțe că actrița așteaptă un copil. Cuplul, poreclit „Bennifer 2” de presă, a evitat constant fotografii și camerele de filmat, în contrast cu „Bennifer 1”, constituit din același Affleck și Jennifer Lopez.
Muzeu în fabrica lui Schindler

E în Bahrein
Los Angeles (MF) - 
Michael Jackson se 
află în Bahrein, unde 
se relaxează după 
îndelungatul proces 
pentru agresiune se
xuală a unui minor, 
la capătul căruia a 
fost găsit nevinovat. 
Informația a fost 
confirmată de un ofi
cial din această țară, 
care a precizat că 
Jackson a sosit la 
bordul unui avion 
privat. „Este aici, în 
Bahrein, unde își 
vizitează prietenii și 
se bucură de ospitali
tatea lor", a declarat 
oficialul, sub acope
rirea anonimatului. 
„Este prieten de muF 
tă vreme cu familia 
regală", a adăugat el.

Varșovia (MF) - Fabrica din Polonia ce i-a aparținut lui Oskar Schindler, omul care a salvat viețile a sute de evrei în timpul celui de-al II-lea Război Mondial, va fi transformată în muzeu de artă.Schindler, ale cărui fapte au inspirat filinul „Lista lui Schindler” din 1993, a înființat o fabrică în timpul ocupației Poloniei de către germani și a angajat sute de

evrei, salvându-i de la a fi trimiși în lagărele de concentrare. Se spune că ar fi salvat astfel 1.200 de evrei.Muzeul de la Cracovia va găzdui opere de artă modernă și o expoziție permanentă dedicată proprietarului fabricii. Autoritățile locale speră să obțină fonduri europene de 1,5 milioane de euro pentru acest proiect, care urmează a fi aprobat în cursul acestui an.

Diana An dreea - Născută în zodia Capricorn, îi plac înotul, muzica și engleza.
(Foto: Traian Mânu)

Deep Impact va lovi cometa
■ Sonda va ajunge foar
te aproape de cometa 
Tempel 1 și va lansa un 
proiectil spre aceasta.

Washington (MF) - NASA va încerca, luni, un experiment în premieră, percutând o cometă la o distanță de 133 milioane de kilometri de Pământ, în speranța dezlegării unor mistere legate de originea sistemului nostru solar.Sonda Deep Impact, lansată pe 12 ianuarie, va ajunge foarte aproape de cometa Tempel 1 în acest weekend, după ce a parcurs o distanță de 429 milioane de kilometri.Pe 3 iulie, Deep Impact va lansa un proiectil de 370 de kilograme, de mărimea unei

Experimentul a fost simulat pe calculatormașini de spălat, care va lovi cometa cu 37.000 de kilometri pe oră, pe 4 iulie, la ora 5:42 GMT. Potrivit cercetătorilor, care se bazează pe simulări pe computer, șocul produs de

(Foto: EPA)impact va fi echivalentul exploziei a 4,5 tone de TNT și ar trebui să creeze un crater de mărimea unui stadion de fotbal în nucleul cu un diametru de șase kilometri

al cometei, proiectând spațiu tone de particule. E cițiul e foarte periculos explicat Rick Grammier, ș acestei misiuni.
ObservatoriUltimele 24 de ore ale 1 iunii sunt cruciale, iar îi cest interval toate oper unile vor fi automate. Can de filmat și alte instrumt de la bord vor analiza d mai puțin de 500 de kilom impactul, iar telescoaj Hubble, Chandra X-ray Ob vatory și Spitzer Space I scope vor observa evenin tul. O cameră de filmat ( xată și pe proiectil și urmi să transmită imagini în • pul ultimelor două ore dinaintea coliziunii.

Colibri Micuța tr-o floare Poinsettia de Sud.
Raid anti-piraterie

Washington (MF) - O operațiune anti- piraterie electronică a fost efectuată în 11 țări ale lumii, printre care Statele Unite, unde au fost arestate patru persoane și a fost confiscat material pentru imprimarea de filme, muzică și programe, a anunțat joi Departamentul american de Justiție.Numită „Site down”, operațiunea s-a desfășurat în Statele Unite, Germania, Australia, Belgia, Canada, Danemarca, Franța, Marea Britanie, Israel, Olanda și Portugalia și a avut ca scop dezmembrarea unor rețele de distribuție ilegală și comerț cu programe, filme, muzică sau jocuri protejate de legea drepturilor de autor. în cadrul operațiunii s-au efectuat 90 de percheziții în diverse zone ale celor 11 țări.

Scena din Roma

Concert Live 8 la Roma
Roma (MF) - Sute de mii de persoane sunt așteptate astăzi la Circo Massimo din Roma pentru concertul Live 8. Pentru a evita deshidratarea și șocurile termice, un milion de sticle de apă vor fi distribuite gratuit și șase camioane-cis- ternă vor fi pregătite să stropească mulțimea.S-au instalat șase ecrane u- riașe, dintre care două în exteriorul Circului.

S-au instalat cinci posturi medicale, vor fi prezente 15 ambulanțe și cinci vehicule ușoare pentru evacuarea e- ventualilor răniți. Sunt mobilizați 12 medici, 40 de infirmiere și peste o sută de brancardieri, dar și 200 de voluntari de la protecția civilă, 200 de agenți de poliție și tot atâția pentru curățenie. în zonă s-au instalat 300 de cabine de toaletă.(Foto: EPA)

Rockeri Trupa VelviRevolver a concertat jo în deschiderea festivali lui Roskilde din Dani marca. Festivalul va atr ge până mâine mii c fani rock din toată Ei ropa. (Foto: EP.


