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i Veniturile românilor
42% din veniturile românilor se duc pe facturile energetice, ben

zină și gaze, îmbrăcăminte, dar 41 % se cheltuie pe alimente 

chiar dacă acestea sunt mai ieftine comparativ cu alte țări.

dimineața la prânz seara

Miercuri, în jurul orei 17,00, într-o furtună violentă, patru persoane au fost „trăsnite" de 
fulgere +++ Din fericire, victimele au scăpat cu viață, rămânând însă cu o experiență traumatizantă.

9Ș curo/lună salariul minim

Ungaria

România

■ în satul Zdrapți, co
muna Crișcior, fulgerele 
au lovit mai multe per
soane aflate pe câmp.

Brad (T.S.) - O vorbă din popor spune că o persoană trăsnită de fulger, care scapă

cu viață, este o persoană pe care Dumnezeu o iubește.Sau este un om pe care divinitatea îl pedepsește, dar îi mai oferă o șansă.Ieri, Maria Maricesc, în vârstă de 29 de ani, mama sa, în vârstă de 52 de ani, Vasile Pădurean, de 22 de ani, și Ion

R., de 66 de ani, toți din localitatea hunedoreană Zdrapți, au trăit o astfel de experiență.Aflați în’locuri diferite și prinși în câmp de aceeași furtună, cei patru au fost „trăsniți” de fulgerele căzute peste sat. Spre norocul lor,

toți au scăpat cu viață, fiind internați la secția de chirurgie a Spitalului Municipal din Brad.Deși au fost în permanență conștiente, nici una dintre victime nu a reușit să comunice cu cei care i-au salvat de pe câmp.

/p.3

Aveți grijă de PIN
Deva (S.B.) - Raiffeisen Bank avertizează posesorii de cârduri să nu divulge codul PIN sub nici un motiv, menționând că în aceste zile circulă un mesaj electronic formulat ca și când ar veni din partea băncii, în care destinatarii sunt invitați să deschidă un link. Nu dați curs invitației pentru că vi se vor cere date personale prin care veți fi deposedați de banii de pe card.

împușcături în noapte
Brad (T.S.) - Miercuri noaptea, în jurul orei 2:00, pe străzile din Brad au răsunat împușcături. Fără să fie vreo reglare de conturi în stil mafiot, victimele vânătorilor au fost câinii de pe Strada Spitalului și Strada (culmea ironiei) Vânătorilor. împușcăturile au re

voltat locuitorii municipiului Brad, care s-au trezit speriați din somn, iar atrocitatea cu care au fost uciși i-a revoltat de-a binelea. Contactat de CUVÂNTUL LIBER, Florin Cazacu, primarul municipiului Brad, susține că habar nu are de această „vânătoare”, /p.5

Internați!
Deva (I.J.) - Unu din patru hunedoreni a fost internat a- nul trecut în spital.Așa arată statisticile realizate de Direcția Județeană de Sănătate Publică Hunedoara. La o populație a județului de peste 450.000 de locuitori, au fost internate în spital peste 114.000 de persoane.Din anul 2006 - condițiile pentru internare se vor înăspri, /p.5office@ddadvert.ro
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• Circuit. Astăzi, la ora 10 se încheieînscrierile pentru concursul automobilistic de jteză pentru amatori, organizat cu prilejul Serbărilor municipiului Brad. Competiția este organizată în colaborare cu ACR Filiala Hunedoara și AS Michael Autotransport Brad. (V.N.)
• Incert. Căpitanul echipei de fotbal a Cehiei, Tomas Galasek, accidentat la genunchiul stâng, este incert pentru meciul cu România, contând pentru preliminariile CM de fotbal - 2006, grupa 1 europeană, care se va disputa sâmbătăla Constanța.
• Invalidat. Membrii Consiliului de Administrație al clubului Dinamo București, întrunit ieri, nu l-au validat pe Cornel Dinu în funcția de director tehnic al formației din Șoseaua Ștefan cel Mare, urmând ca acesta să ocupe în continuare funcția de administrator delegat în cadrul clubului. (S.B.)

președintele Comisiei de Disciplină din cadrul Asociației Județene de Fotbal Hunedoara, I. Bogdan, a subliniat recent la o întâlnire cu cei care coordonează fotbalul local că cel mai important lucru este că „indisciplina pleacă de multe ori de la necunoașterea de către conducătorii cluburilor a legilor fotbalului. (Foto: Traian Mânu)

Germanul {Michael Schu- I macher a fost I foarte zâmbăreț și încrezător în [forțele sale, I ieri, la con- Iferința de I presă care precede Marele Premiu al Italiei de la Mon- ș za, care se va desfășura, ■ duminică, 4 septembrie.
(flîto; EPA).

Performantă?
■ Pentru a rezista în 
„A", Jiul are nevoie de 
bani mulți, care nu se 
știe de unde vor veni.

Valentin Neagu_______________
valentin.neaqu@informmedia.rc

Deva - Revenim astăzi asupra documentului pe care conducerea Clubului Jiul Petroșani l-a înaintat Consiliului Județean, personal președintelui Mircea Moloț. Și nu degeaba. ■ ■W* ’; - • ■Solicitările oficialilor din Petroșani vin după ce, pentru
Dezmințiri la Dinamo

București (V.N.) - Președintele executiv al clubului Dinamo București, loan Becali, a ținut să explice că la echipă nu este o stare tensionată, așa cum au lăsat să se înțeleagă, în ultimele zile. „Nu înțeleg de ce mass-media inventează scandaluri la echipă și la club. La Dinamo nu sunt probleme. Dinamo are un antrenor, iar singura nemulțumire este legată doar de faptul că echipa nu joacă, deocamdată, ceea ce se vede în Europa. Prin rezultate pozitive se poate rezolva și această nemulțumire. Suporterii să stea liniștiți, Dinamo are un antrenor pentru tot sezonul, așa cum este și contractul încheiat. Poate nu e liniște în redacțiile unor ziare, dar la Dinamo e liniște. în ceea ce privește cdlaborarea dintre Cornel Dinu și loan Andone, această relație tehnică a existat și în trecut și va exista în continuare, în aceleași condiții. Responsabilitatea rezultatelor aparține în continuare antrenorului principal și nimic mai mult. Alte interpretări nu fac decât să creeze scandal acolo unde nu există”1, a precizat Becali.

montarea celor 7000 de sca- jms Alahnia. Fotbalistul costă une, achiziționarea unui auto«B||jici mai im|Wfaici mai puțin car Volvo și achiziționarea decât 90.000 de euro.
„Walter m-a certat" Clasament mondial

București (V.N.) - Fundașul George Ogăraru a declarat că Walter Zenga l-a certat pentru felul în care s-a pierdut calificarea în grupele Ligii Campionilor, după meciurile cu Rosenborg Trondheim.„Walter m-a certat pentru felul în care am putut pierde calificarea. Protasov este diferit de Walter. Rămâne de văzut, în urma rezultatelor, care va fi mai bun. Când am eliminat Valencia am început să credem cu adevărat că putem ajunge în finala Cupei UEFA. Cred că miza meciului cu Rosenborg a fost prea mare și, până ne-am intrat în ritm, meciul era ca și pierdut. în vestiar toată lumea se ferește să mai vorbească despre me

3 echipamentului Nike s-au cheltuit peste 100.000 de euro.Acum o urgență a bazei sportive este asfaltarea centurii înconjurătoare de 1,2 km, precum și a parcărilor exterioare. Dar mai sunt și altele. Care costă o grămadă de bani. Se are în vedere realizarea unei nocturne care costă 150000 de euro, dar presant este acum construirea unei echipe.Ce înseamnă acest lucru? în primul rând transferul a încă?doi jucători. Antrenorul Ionuț Chirilă îi are în vedere pe Iulian Tameș de la clubul 

ciul cu Rosenborg. E dureros”, a spus Ogăraru.Fundașul'stelist a afirmat că Dinamo joacă slab și că Poli Timișoara nu se ridică la nivelul jocului echipei sale. „Nu aș pleca la o altă echipă din țară nici pentru bani mulți, însă nu m-aș duce nici în Asia sau în Rusia. Aș prefera Italia sau Spania. Cea mai bună echipă din provincie este Farul”, a comentat Ogăraru, adăugând că își dorește ca într-o bună zi fosta glorie stelistă Marius Lăcătuș, care îi este și naș, să antreneze în Ghencea.Ogăraru s-a declarat fan al echipei AC Milan și a subliniat că i-a plăcut stilul de joc al lui Dan Petrescu.

Cel de al doilea jucător vizat este Lazăr, de la Bihor. Acesta costă doar 20.000 de euro. „Cu aceste achiziții credem că am realiza obiectivul din acest an: rămânerea în Divizia A” - se mai spune în document.Acum chestiunea este dacă Jiul va beneficia de fonduri de la Consiliul Județean. Dar banii vor veni doar printr-o hotărâre a consilierilor. Oricum sunt multe nemulțumiri din partea unor conducători de cluburi care nu practică fotbalul. „De ce 400.000.000 de milioane pentru un cantonament în Ungaria, iar pentru noi nu sunt două?” Cam așa se discută

București (V.N.) - în clasamentul mondial de fotbal, Steaua București, campioana României, a urcat un loc. Clasamentul este stabilit de Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului. Steliștii se află acum pe poziția a 66- a, cu 143 de puncte.Vicecampioana Dinamo București a făcut un salt de 58 de locuri și ocupă cea de-a 159-a poziție, cu 94 puncte, la egalitate cu FC Zurich Elveția, Estudiantes La Plata Argentina, Figuei- rense Brazilia și Seongnam Ilwha Coreea de Sud. în a- ceaștă ierarhie, Rapid Bu

Alin Simota, patronul Jiului

curești ocupă locul 190, cu 86 puncte, în urcare 27 de locuri, la egalitate cu Fla- mengo Brazilia, Manchester City Anglia, Espanyol Barcelona Spania și Hertha Berlin Germania.Lideră a clasamentului se menține gruparea italiană Inter Milano cu 308 puncte, urmată de FC Liverpool Anglia - 292 pct. și AC Milan Italia - 272 pct. Echipa lunii august a fost desemnată Manchester United Anglia, fiind singura neînvinsă dintre grupările care au obținut cele mai multe puncte în această perioadă.

45% Reducere
Economisește cu abonamentul 
Cuvântul liber! 

Abonează-te acum!

Pret/ziar pentru abonament lunar

22 bani
CUM TE ABONEZI?

<3-

(2.269 lei vechi)

Pret/ziar pentru abonament anual

19 bani (1.920 lei vechi)

GRATUIT, în fiecare vineri primești 
cel mai complet supliment 
de televiziune.

JURNAL ■■■TV
Reducerea de 45% este valabilă la abonamentul de luni 
până sâmbătă fată de prețul zilnic al ziarului.

Decupează și completează talonul.Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. Vei fi contactat în cel mult 5 zile.Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 (tarif local). Abonamente
1 lună
3 luni
6 luni
12 luni

5,9 lei (59.000 lei vechi) pret/ziar ab. 22 bani (2.269 lei vechi)
16.9 lei (169.000 lei vechi) preț/ziar ab. 21 bani (2.166 lei vechi)
31.9 lei (319.000 lei vechi) pret/ziar ab. 20 bani (2.045 lei vechi)
59.9 lei (599.000 lei vechi) pret/ziar ab. 19 bani (1.920 lei vechi)

Prenumele

Strada

Numele

LocalitateaTelefon (opțional)

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

4
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• Continuitate. Chinezul Yâo Ming (foto) și-a prelungit, pentru cinci ani, contractul cu gruparea de baschet Houston Rockets, din NBA. Pivotul de 2,26 m declarase,în urmă cu un an, că dorește să joace întreaga carieră la Houston Rockets.(MF)

■ Tehnicianul portu
ghez vrea să mai câști
ge trei titluri și Liga 
Campionilor cu Chelsea.

• Anchetă. Federația sud-africană de rugby (SAR) a deschis o anchetă privindu-l pe căpitanul echipei naționale a acestei țări, John Smith, acuzat de rasism, după o altercație cu un angajat al unui bar din Sydney.(L.G.)

Roy Makaay

Londra (MF) - Antrenorul portughez Jose Mourinho a declarat că vrea să mai câștige trei titluri cu Chelsea și un trofeu Liga Campionilor, pen-

Jose Mourinho

Sprijin
New York (MF) - Ju- cătoarea americană de tenis Serena Williams, cap de serie numărul 8 la turneul US Open, va oferi 100 de dolari pentru fiecare as pe care îl va reuși până la finalul sezonului, pentru a ajuta astfel victimelor uraganului Katrina. „Pot doar să-mi imaginez ce trebuie să fie la New Orleans, mai ales privind toate imaginile oribile. M-am gândit că pot face măcar atât”, a spus fosta lideră a clasamentului WTA. Serena Williams a anunfat că se va gândi la ce fundație va face donație și în ce moment. Fostul tenismanJohn McEnroe, consultat pentru un canal de televiziune, a decis săfacă o donație de 25.000 de dolari și i-a încurajatși pe alți jucători să facă la fel. Uraganul Katrina,a Jbvfi luni Louisiana, Mis sissippi și Alabama, asute de morți, pagubele ridi- cându-se la miliarde de dolari.

Absența
Amsterdam (MF) - Se
lecționerul Marco van 
Basten a anunțat că 
atacantul Roy Ma
kaay, accidentat la 
genunchiul drept, nu 
va evolua în meciul 
pe care Olanda îl va 
disputa, sâmbătă, în 
compania Armeniei, 
în grupa I de calificare 
la CM-2006, din care 
face parte și Româ
nia. Atacantul echipei 
Bayem Munchen s-a 
accidentat la un con
tact cu coechipierul 
său Theo Lucius, la 
antrenament. Potrivit 
unui prim diagnostic, 
Makaay a suferit o

, Ipxațk ’■? genunchiul 
^te|țțsjljr.ecografia 
realizată nu a arătat 
nici o leziune. Ma
kaay a renunțat ieri 
să se antreneze din 
cauza durerilor persis
tente la genunchi. El 
va pleca la Munchen 
pentru a fi supus 
unor noi teste.

Pavel și-a făcut bagajele
New York (L.G.) - Tenismanul român Andrei Pavel a ratat calificarea în turul doi al turneului de dublu de la US Open, la o zi după ce fusese eliminat din competiția individuală. Pavel și partenerul său, germanul Rainer Schuettier, au fost învinși, miercuri seară, în două seturi, scor 6 - 7, 2 - 6, de perechea Vincent Spadea (SUA)/Jan Her- nych (Cehia). Cea mai bună, performanță a constănțeanului în turneu de dublu a competiției de la Flushing Meadows era calificarea în turul doi, iar la simplu optimile de finală. în acest an, însă, liderul echipei de Cupa Davis a României a avut o evoluție mai degrabă modestă. Cu excepția finalei de la Munchen, Andrei Pavel nu prea are cu ce se lăuda în 2005. Din păcate, nici Victor Hănescu nu a reușit mai mult la US Open. Rămas doar în proba de dublu, cel mai bine clasat jucător român în. ierarhia ATP speră să facă o impresie mai bună la dublu, unde aseară urma să joace alături de Răzvan Sa- bău împotriva cuplului Justin Gimelstob (SUA)/Mariano Hood (Argentina).

Zenga
■ Fundașul echipei 
Steaua vrea să uite cât 
mai repede de episodul 
Rosenborg.

București (MF) - Fundașul George Ogăraru a declarat pe chat-ul site-ului oficial al FG Steaua, că Walter Zenga l-a certat pentru felul în care s-a pierdut calificarea în grupele Ligii Campionilor, după meciurile cu Rosenborg Trondheim. „Walter m-a certat pentru felul în care am putut pierde calificarea. Protasov este diferit de Walțer. Rămâne de văzut, în urma rezulta

Andrei Pavel pare ieșit din formă. (Foto: epaj

Valentino Rossi nu prea mai are ce demonstra in Motomondial. (Foto: epa)

Rossi testat pentru Ferraria
■ Scuderia italiană cau
tă soluții pentru înlocui
rea cuplului Michael Shu- 
maher - Felipe Massa.

Andreea CiosiciMonza - Zvonurile sunt foarte insistente în Formula 1 în această perioadă a sezonului, când fiecare pilot încearcă să- și găsească un loc cât mai bun pentru campionatul viitor. După ce și-a asigurat serviciile brazilianului Felipe Massa, în locul compatriotului său Rubens Barrichello, 

tru a transforma gruparea britanică în unul dintre cele mai importante cluburi din lume, informează cotidianul The Sun. „Nu suntem încă unul dintre cele mai importante cluburi din lume și noi ne dorim asta. Am un contract pe cinci ani, iar scopul meu este ca Chelsea să domine fotbalul englez. Deci avem nevoie să câștigăm cât mai multe titluri. Dacă, de exemplu, în această perioadă voi putea câștiga alte trei titluri cu Chelsea și una sau două Cupe, și pe deasupra un trofeu Liga Campionilor, atunci cred că mi-am făcut treaba”, a declarat antrenorul portughez.
IncertitudineTotuși, Jose Mourinho nu a putut să spună dacă își va duce la bun sfârșit înțelegerea cu gruparea londoneză: „Nu se știe niciodată. Familia mea va juca un rol important în luarea unei decizii. Copiii mei au mers la școală în Barcelona, Lisabona, Porto și Londra, astfel că încercăm să-i facem să fie pregătiți pentru orice. Dar, îmi place aici, îmi place viața mea la Londra. Nu pot să spun încă ce-mi va rezerva viitorul. Poate totuși că în- tr-o zi se vor sătura de mine și îmi vor cere să plec”, a mărturisit Mourinho.

l-a certat pe Ogărarutelor, care va fi mai bun. Când am eliminat Valencia am început să credem cu adevărat că putem ajunge în fi------- Ogăraru^.adăUgĂGid fiSisi dfr «ă StU» mai mult fccea za mebîultlf Cur^RdsShborg a Tfește fostă ' defensivă”, a spus jucătorulnala Cupei UEF. . Dred că mi-fost prea mare și, până ne-am intrat în ritm, meciul era ca și pierdutan vestiar toată lu-: sebească despre meciul cu Rosenborg. E dureros”, a spus Ogăraru. Fundașul stelist a afirmat că Dinamo joacă slab și că Poli Timișoara nu se ridică la nivelul jocului echipei sale. „NU aș pleca la o altă echipă din țară nici pentru bani mulți, însă nu m-aș duce

scuderia Ferrari pare dispusă să facă totul pentru a-1 aduce la Maranello pe Kimi Raikkonen. Finlandezul nu va urca însă într-un monopost al „căluțului cabrat” mai devreme de sfârșitul anului viitor, când expiră de fapt contractul cu Michael Schumacher. Septuplul campion mondial nu pare deloc interesat de prelungirea acordului, mai ales că pe fir au intrat cei de la McLaren. Italienii încearcă și o lovitură de imagine, al doilea pilot al scuderiei din 2008 urmând să fie... Valentino Rossi! Multiplul campion

RUSia a învins Turcia cu 83 - 74, în turneul Efes Cup desfășurat zilele acestea la Istanbul. Ambele echipe se pregătesc in vederea participării la CE de baschet, care va avea loc la sfârșitul lunii în Serbia.(L.G.) (Foto: epa)

nici în Asia sau în Rusia. Aș prefera Italia sau Spania. Cea mai bună echipă din provincie este Farul”, a comentatOgăraru. adăugând iGâfcî dp- glorie stelistă Marius Lăcătuș, care îi este și naș, să antrenez? m^Ghencea.

Ogăraru s-a declarat fan al echipei AC Milan și a subliniat că i-a plăcut stilul de joc al lui Dan Petrescu.George Ogăraru a precizat că, atunci când va fi apt de joc, mijlocașul Florentin Dumitru va trebui să-și câștige 

mondial de motociclism (care nu prea mai are ce câștiga pe două roți) a testat din nou un monopost Ferrari, de data asta unul competitiv, modelul F2004, folosit anul trecut.
Pilot de testeJurnaliștii de la „Repubbli- ca” vorbesc deja despre un contract pe trei ani între Rossi și Ferrari, în 2006 italianul urmând să devină pilotul de teste al grupării din Marânel- lo. Cât adevăr se ascunde în spatele acestei acțiuni de marketing, rămâne de văzut. 

locul în echipă în fața lui Bănel Nicoliță. „între ei doi nu este nici o diferență în faza ofensivă. în schimb, Bănel
FC Steaua. Ogăraru ă declarat că cele mai fericite mo-, mente din cariera sa au fost debutul la Steaua și meciul cu FC Argeș din acest campionat, când a purtat pentru prima oară banderola de căpitan chiar în meciul său cu numărul 100 în Divizia A. „Să fii căpitan la Steaua e ca și cum ai prinde aripi fără să be. Redbull”, a adăugat fundașul dreapta stelist.

Nu vinde
Londra (MF) - Bernie Ecclestone, directorul Formula One Management, a confirmat că a primit o ofertă de a vinde drepturile CM de Formula 1, dar a dat asigurări că „acestea nu sunt de vânzare”. Potrivit Financial Times, un consorțiu creat din mai multe firme americane și britanice a făcut o ofertă de 1.500 de milioane de dolari, pentru a prelua controlul Formulei 1. „S-au publicat diverse informații referitoare la posibila vânzare de acțiuni și, deși este adevărat că s-a primit o ofertă, răspunsul companiei a fost că drepturile nu sunt de vânzare. Acționarii sunt investitori pe termen lung, al căror interes și prioritate Stat reprezentate de stabilitatea Formulei 1”, a spus Ecclestone. într-un interviu publicat recent de ziarul londonez The Independent, ^’ patronul Marelui Circ, recunoaște că marea competiție automobilistică nu mai are același succes de public, precum în anii tre- cuți, dar a precizat că nu există pericolul unui campionat paralel, deși constructorii din grupul GPWC duc tratative în acest sens.
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Vând ap. 1 cameră (01)

•cameră cămin în Simeria, zona parc, st 30 mp, 
parchet, ocupabilă imediat, preț 180 milioane lei. 
Tel. 0720/062014. (Casa Grande)Vând ap. 2 camere (03)
• decomandate, autorizări, gaz 2 focuri, 2 
balcoane, ultracentral, urgent, preț 1380 mid. lei. 
Tel. 0740/126029.
• Deva, MtoenduL bl. 28, sc. 3, ap. 42, preț 750 
milioane lei, negociabil. Tel. 0723/732561.
• foarte urgent etaj 1, Deva, Al. Moților, bloc 
dfatanidă 34 mp, gresie, faianță, îmbunătățiri, 
f Vbil.Tel.227698,dupăoral6,0742/564654. 
XăKădramindnte, S0 mp, etaj 2 cohtorizări, 

parchet, gresie, faianță, balcon, urgent, preț 880 
milioane lei, negociabil. Tel. 0740/126029.
• semidecomandate, contorizări, parchet, 
gresie, faianță, balcon închis, zona Gojdu preț 
90.000 ron, negociabil. Tel. 0740/210780.
• urgent, decomandate, 2 balcoane, 52 mp, 
ultracentral, Deva, preț 1 mid. lei, negociabil 
100.000 ron. Tel. 0745/888619,227661.

• irgent Mrcea Mare, preț negociabil, fără 
intermediari. Tel. 231750.
• Dada, et Intermediar, contorizări, ușă 
metalică, parchet, gresie, faianță, modeme, bloc 
decent, ocupabil imediat, preț 640 mii, neg, tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• urgent, Dorobanți, et intermediar, bloc de 4 
etaje, 60 mp, preț 995 mil„ neg, tel. 0721/815781. 
(Prima-lnvest)
• L Manta, dec, et 2, balcon închis, 54 mp, 
parchet amenajat contorizări, preț 1,1 mid, 
neg, tel. 0742/019415 (Prima-lnvest)
• zonă Innă Gojdu, contorizări, gresie, faianță, 
lavabil întreținut preț 860 mii, tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)
• dec, centrat contorizări, balcon închis, 
ocupabil imediat 55 mp, preț 130.000 RON, neg, 
tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)

•dec, el 3,60 mp, 2 balcoane, contorizări, zonă 
centrală, preț 1,1 mid, neg, tel. 0726/710903. 
(Prima-lnvest)
• urgent Dada, et 2, balcon închis, parchet 
contorizări, apă, gaz 2 focuri, preț 720 mii, neg, 
tel. 0745/640725,206003. (Mimason)
• zona Al Jiului, circuit parchet faianță, stare 
bună, cărămidă, 700 mii, neg, tel. 
206003.(Mimason)

LIBRĂRIILE
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• AL Noilor, sdec., 2 holuri, baie amenajată, 
contorizări, etl, 620 mii, tel. 164633, 215113. 
(Mimason)
• In Mere 15, în turnuri, dec, parchet laminat 
gresie, faianță, balcon închis, tavane false, 
spoturi, contorizat liber, preț 550 mii, tel. 
0740/173103,206003. (Mimason)
•zona KsgăHcoanu, circuit et 3, liber, preț 950 
mii, tel. 0745/159608,215113. (Mimason)
• zona Mul IDecembrie, et 3, contorizări, 
neamenajat liber, preț 1 mid, neg, tel. 
0745^40725. (Mimason)

contorizat repartitoare, parchet făfămodifcfrL 

preț 74 000 RON, tel. 0723 251498,232808,0788 
165702. (Fiesta Nora)
• zona Emtoescu, etaj intermediar, decoman
date, bucătărie modificată, parchet gresie, 
faianță, apometre, gaz contorizat repartitoare, 
ocupabil imediat preț 67 000 RON, tel. 0788 
165703,232808,0745 302200. (Fiesta Nora)
• zona L Corvin, decomandate, 54 mp, amenajat 
și modificat deosebit contorizări, preț 28 500 
euro, tel. 0745 302200,232805 0788165703. (Fiesta 
Nora)
• zona, piața centrală, bloc de cărămidă, 50 mp, 
etaj 2, decomandat balcon tip lojă, apometre, 
gaz 2 focuri, parchet ocupabil imediat preț 
110.000 RON, tel. 0788/165703, 232808, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Weenie Mintiei, etaj intermediar, deco
mandat 60 mp, balcon mare, parchet gresie, 
faianță, contorizări, repartitoare de căldură, 
boxă la subsol. Preț 145.000 RON, tel. 
0723/251498,0745/302200.  (Fiesta Nora)
•zona Hero 15 etaj intermediar, decomandat 
cu modificări și îmbunătățiri, preț 14X00 euro, 
tel. 0723/251498, 232808, 0788/165702. (Fiesta 
Nora)
• zona Dada, circuit balcon închis, parchet 
gresie, faianță, apometre, gaz 2 focuri, preț 
78X100 RON, tel. 0723/251498,232808,0788/165702. 
(Fiesta Nora)
•zona AL Armatei, Superamenajat complet mo- 
Diiat și utilat mobila ia comandă, moderna, oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208,0721/985255 (Rocan 
3000)
•zona Dada, bloc cărămidă, contorizări, par
chet gresie, faianță, apartament foarte îngrijit 
585 mil., neg. Teii. 235208,0721/985255 (Rocan 
3000)
•zona cereraiâ,împăratul iraian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208,0721/744514. (Rocan 3000).
•ocazie, zona piață, decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil Imediat preț 25000 euro, 
negociabil. Telefoane 235205 0724/620355 
(Rocan 3000)
•zona Mere 15 etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță, cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii, neg. Tel. 235205 0721/985255 (Rocan 
3000)
•zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235205 0721/985255 (Rocan 
3000)
•zont centrală, l. Creangă, et 1, decomandate, 
centrală termică, amenajat preț neg. Tel. 235205 
0724/620355 (Rocan 3000)
•zonă comma, dec., et 1, contorizări, bucătărie 
cu cămară, baie, balcon, camere cu linoleum, 
preț 110.000 ron, tel. 224296, 0788-361.782. 
(Garant Consulting)
• zona Scărimnt semidec, contorizări, repar
titoare. instalații sanitare noi, usi. neamuri noi, 
gresie, faianță, parchet baie cu cabină de duș, 
preț82X00 ron, tel, 224295 0788-361.782. (Garant 
Consulting)
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• zona contrast semidec, contonzan, Ducatane 
cu cămară, baie, camere parchetate, balcon, 
preț 80X00 ron, tel. 224295 0788-361.782. (Garant 
Consulting)

Minerului et 3,75000
ron, tel. 224.295 0745-367X93. (Garant 
Consulting)
•doc,cu balcon, et 2, zona pieței, preț 110X00 
ron, tel. 224295 0745-367X93. (Garant 
Consulting)
• dac, balcon, et 2, zona luliu Maniu, preț 
105000 ron, tel. 224295 0745-367X93. (Garant 
Consulting)
•doc, balcon, superamenajat zona loan Corvin, 
preț99X00ron,tel.224296 45-367X93. (Garant 
Consulting)
• Dada,2holuri, parchet faianță, ușănouă, preț 
570.000.000 lei, neg, tel. 0745/785575 (Agenția 
imobiliară Nr.l)
• Zamflrescu decomandate, et bun, faianță, 
apometre, balcon, preț 1 mid. lei, neg. Tel. 
0788/497X15 (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Gojdu decomandate, et bun, parchet gresie, 
faianță, lavabil, contorizări. Preț30X00 euro, neg. 
Tel. 0W497.615 (Agenția Imobiliară Nr. 1)

uttț Mnj, ne, superame- 
najat parchet gresie, faianță, termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei, neg. Tel. 0788/497X15 
(Agenția imobiliară Nr.l)
•Aleea Crtsiriid, semidec, et bun, foarte frumos, 
gresie, faianță, termopan, balcon închis. Preț 
neg. Telefon 0788/497X15 (Agenția imobiliara 
Nr.l)
• et 1, dec, st 62 mp, centrală termică proprie, 
vedere în 2 părți, beci, jaluzele exterioare, 
modificări interioare, gresie, faianță, Liliacului. 
Preț 135.000 ron. Tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914685 (Casa Betania)
• drcuft, st 56 mp, bloc de cărămidă balcon 
mare, contorizări, ap. modest Minerului. Preț 
760 mii, neg. Tel. 223400, 0724/169303, 
0741/120722 (Casa Betania)
• decamandafo suprafață mare, centrală 
termică proprie, parchet balcon, beci, Decebal. 
Preț 125X00 ron. Tel. 223400, 0742/005225 
0724/169303. (Casa Betania)
• dtcotninrtate, centrală termică proprie, 
gresie, faianță modernă, parchet Liliacului. Preț 
105X00 ron, neg. Tel. 223400, 0742/005225 
0724/169303. (Casa Betania)
• dac, iâoc de cărămidă balcon mare, bucătărie 
modificata, contorizări, scara cu interiori, vedere 
spre oraș, Minerului Preț 74000 ron, neg, Telefon 
223400,0720/387895 (Casa Betania)
•Ocaziei Zona AL Straiului, dec, et intermediar, 

superamenajat centrala termică modificări 
interioare, parchet laminat gresie, faianță posi
bilități de plată în 2-3 rate, preț 55X00 RON, ocu
pabil imediat tel. 0723/665160,211587. (Evrika)

•zona L Maniu, et 1, bloc de 4 etajă decoman
date, contorizări, bine întreținut ocupabil în 
timp scurt vedere spre bulevard, preț 12 
miliarde lei, neg, telefon 0745/253662 (Evrika) 
•zona Zamflrescu, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
teL 0723/660165 211587. (Evrika)
• ctecomandate, cărămidă gresie, faianță par
chet lavabil balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg, telefoane 211587,0746/253662 
(Evrika)
•zona MA Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat preț nego
ciabil, tel. 0723/660165 (Evrika)
• iigenl zona M. Viteazul, bloc de cărămidă 
balcon, et 2 ocupabil imediat preț 150X00 RON, 
neg, tet. 0745/253662 211587. (Evrika)

• zona sacre, semidec, n uni Hanță 
gresie, centrală termică rolete exterioare, bine

• zona Solda, semidec, gaz contorizat apo
metre, 2 balcoane, bine întreținut fără îmbu
nătățiri, et 1, preț l.OîiO mid, tel. 235208; 0724- 
6200® (Rocan 3000)
• zona L Maniu dec, et intermediar, modificat 
uși noi, gresie, faianță Preț30X00 euro. Tel. 0741- 
301545 234401. (Rubin's Home)
• zona taL Daciă în circuit ușă metalică gresie 
faianță noi, balcon închis. Preț 800 mii, neg. 
Tel.0741301545 234401. (Rubin's Home)
•zonă idtracentratt, vedere la Cetate, modificat 
st 65 mp, 2 balcoane, parchet merită văzut etaj 
intermediar. Preț ti mid, neg. Tel. 0741-301545 
234401. (Rubin's Home)
• zona Gojdu etaj Intermediar, dec, bine 
întreținut merită văzut Preț 1X50 mid. Tel. 0741- 
301545 234401. (Rubin’s Home)
• dec, zona Teilor, amenajat gresie, faianță 
parchet merită văzut Preț 650 mii. Tel. 0741- 
301545 234401. (Rubin's Home)
• zona una, cec, et 6, amenajat contorizări, 
preț 1,1 mid. neg, tel. 0726/523833. (Eurobusi- 
ness)
• zona Ljc. Auto, et 2. dec. 2 balcoane. 60 mo. 
contorizări, preț 1X50 mid, neg, teL 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• zona tai Deceoaiet 2 2 balcoane, contorizări, 
preț 13 mid. neg, tel. 0721/640734 (Eurobusi
ness)
• zona Gojdu et 1, amenajat contorizări, fără 
balcon, preț 650 mit tel. 0746/891619. (Eurobusi
ness)
•decomandată otel 1, 2 balcoane, parchet 
laminat contorizări, 60 mp, zona Al. Pescarilor, 
preț 1250 mid. lei. 0720/869915 (Casa Grande) 
•oeraidocomandală contorizări, parchet cără
midă zona AL Romanilor, preț 570 milioane lei, 
neg. Telefon 0720/869915 (Casa Grande)

METALO GORD r
“ 330152-DEVA

Str. luliu Maniu, bl. L2, sc. B - parter
Tel./fax:0254.212.047

Prețuri avantajoase! s 
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520 mii. tel.

•super «tortă! Decomandate, zona Bdul 22 
Decembrie, st 60 mp, două balcoane, etaj inter
mediar, posibilități modificări, preț 33X00 euro, 
negociabil. Telefon 0722/624091. (Casa Grande) 
•oemtdecomondoăă contorizări gaz, apă etaj 
intermediar, zona UzoBalcan, preț 550 milioane . 
lei, neg. Telefon 0722/624091. (Casa Grande) 
•Den, cartier Dada, preț 380 milioane lei. TeL 
0723/419974 (Casa Grande)
•■peni Huiedoera, zona Teatru excelent 
pentru privatizare, preț 390 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0720/062014 (Casa Grande)
•lipani ST=52 mp, et 4 modificat termopan, 
boxă uitrannisat centrala termică acoperiș, 
serpentină 110000 RON, TeL 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• «peni el 4 centrală termică amenajat stil 
occidental 1 baie, balcon, aer condiționat 40000 
euro. Tel. 218693, 0745/398767, 0727/897467. 
(Alfa)
• lupani ST=40 mp, parter, baie, parchet 80000
RON, Telefoane 218693, 0745/398767,
0727/897467. (Alfa)
• lipani al 21 baie, balcon închis, amenajat 
25X00 euro. Tel. 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
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• zona M6, Hunedoara, et 3, preț 350 mii., neg., 
tel. 0721/839624. (Partener Hunedoara)

• Dan, Sir. 22 Decembrie, et 6, decomandate. 
Preț: 1 100 000 000 ROL negociabil. Tel. 0746 225 
726; 0254 213 050. (Casa Majestic)
• Den, Sir. Mihai Viteazul, et. 4, decomandate. 
Preț 45 500 Eur negociabil. Tel. 0746 225 726; 0254 
213 050. (Casa Majestic)
• dec, etr. Eminescu, et 1, balcon închis, hol 
central, baie, bucătărie, 54 mp, preț 750 mii. lei, 
tel. 0729/002100. (Megalopolis)
• zona Qojdii, Al. Păcii, parter, sdec., pivniță, 
balcon închis, gresie, faianță, parchet 
contorizări, 47 mp, preț 980 mii. lei, tei 
0729/002100. (Megalopolis)
• zona Emlnescu, dec., uși metalică, balcon 
închis, cameră mică cu parchet gaz contorizat 
cu 2 focuri, hol central, baie modernizată, preț 
750 mii. lei, tel. 0729/002100. (Megalopolis) 
•dec, str. Bejan, cu îmbunătățiri, preț 650 mii. lei, 
neg., tel. 0729/002100. (Megalopolis)
• M. Emlnescu, sdec., 2 holuri, bucătărie mărită, 
vedere în 2 părți, ușă metalică, termopane, gaz 2 
focuri, repartitoare, contorizărl, parchet lăcuit 
lavabil, 46 mp, preț 830 mil., tel. 0729/002100. 
(Megalopolis)Cumpăr ap.2 camere (04)
• cumpăr apartament 2 camere în Simeria. Tel. 
0720/505771
• zonă bună, în Deva, de preferință etaj interme
diar, plata imediat 0745/253662,211587. (Evrika)
• irgant, In Deva, zonă bună, plata Imediat tel. 
215212. (Prima-lnvest)Vând ap. 3 camere (05)
• decomandata, 2 balcoane închise, garaj, 
centrală termică, zonă ultracentrală Tel. 232224.
• decomandata, 2 balcoane, 98 mp, etai 1, 
vedere în 2 părți, zonă centrală preț 1300 mid. 
lei, negociabil. Tel. 228615.
• decomandate, contorizări,2balcoane închise, 
garaj, centrală termică zonă ultracentrală Deva 
Tel. 232224.
• decomandate, contorizări, vedere în 2 părți, 2 
balcoane, 98 mp, etai 1, zonă centrală preț 1320 
mid. lei, negociabil. Tel. 0254/228615.
• decomandata hol central, contorizărl, balcon 
închis cu termopan, mobilă dormitor nouă 
ocupabil imediat, preț 103,000 ron. Tel. 
0740/210780.
• Deva, Emlnescu, etaj 3, cărămidă contorizări, 
instalație gaz pentru centrală gresie, parchet, 
preț 1,150 mid. lei. Tel. 0721/850920.
• eta) 1, Micro 6, șl apartament 2 camere, etaj 3, 
Micro 6, Hunedoara, preț 370 - 350 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0723/446752.
• idtracentraL amenajai boxă centralătemnică 
termopan, tapet parchet stejar, nou, etaj 4, 
acoperiș tablă 80 mp, preț 13 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 216180, după ora 15.
• vând apartament 3 camere, în Simeria centru, 
decomandate, nu sunt agent, preț 115.000 RON. 
Tel. 0726/737953.
•zona L Maniu, în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter
mopan, 2 bai, preț negociabil, ocupabil imediat, 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona bduL N. Bălcescu, et. 3, cărămidă 
centrală parchet ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg., telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Dorobanți et 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika)
• zona Proposid, et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 13 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona (1 Enescu, decomandate, et. 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et 1-2, + diferență, preț 135 mid. 
lei, negociabil, telefoane 0745/253662. (Evrika) 
•zona Proșpesul dec., ușă metalică apometre, 
gaz contorizat, repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă et 2, preț 1,550 mid. Tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
•zona & Enescu, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchet, 1 baie, apometre, gaz contorizat 
suportă multe modificări, et 1, preț 1350 mid. 
Tel. 235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, etaj intermediar, decoman
date, 110 mp, apometre, gaz 2 focuri, reparti
toare, parchet stejar, gresie, faianță 2 balcoane, 
vedere în 2 părți, preț 150 000 RON, 0723 251498, 
232809,0788165702. (Fiesta Nora)

InfoBCR:
0801 0801 227
Informații 
în timp real

• zona L Creangă ultrcentral, decomandat 
balcon mare, parchet geamuri șl uși schimbate, 
contrizări, gaz 2 focuri, liber, preț.145.000 RON, 
neg., tel. 0745/302200, 0723/251498, 232809. 
(Fiesta Nora)
• zona Carpațl decomandate, balcon, boxă 
contorizărl, parchet fără modificări, preț 150 000 
RON, tel. 0745302200,232808,0788165703. (Fiesta 
Nora)
• zona Wnanifol etaj Intermediar, balcon 
închis, termopan, centrală termică parchet 
gresie, faianță preț 94.000 RON, tel. 0723/251498, 
232809,0788/165701 (Fiesta Nora)

• zona Gojdu, etaj 2, decomandate, vedere în 2 
părți, contorizări, parchet gresie, faianță preț 
145 000 RON, tel. 0788165703,232808,0745 302200. 
(Fiesta Nora)
• zona Qojdu, parter, decomandate, centrală 
termică modificări Interioare, parchet stare 
bună, vedere în două părți, preț 145 000 RON, tel. 
0723 251498,232808,0745302200. (Fiesta Nora)
• zonă centrală I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil Imediat preț 14 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
• zona L Creangă 2 băl, 1 balcon, bucătărie, 
camere parchetate, Interfon, preț 45000 euro, tel. 
224.296,0788-361.782. (Garant Consulting)
•Dadă decomandată et bun, bloc cărămidă 
parchet gresie, faianță ușă metalică 820 mil. lei, 
neg. Telefon 0788/497.615. (Agenția Imobiliară 
Nr.l)
• zona Qoțdu, gresie, faianță balcon, ST=70m. 
Preț 44000 euro, neg. Tel. 0741-301548,234401. 
(Rubin’s Home)
• zona uttracentraiă parchet gresie șl faianță 
bine întreținut contorizărl, 2 balcoane. Preț 
37.000 euro, neg. Tel. 0741-301548 234401. 
(Rubln’sHome)
• dac, 2 băi, 2 balcoane, bloc de cărămidă 
centrală termică amenajat. Preț 950 mil., neg. 
Tel. 0741-301548 234401. (Rubin's Home)
• zona MtoeraU, etaj Intermediar, termopane, 
gresie, faianță contorizărl. Preț850 mii, neg. Tel. 
0741-301548 234401. (Rubin's Home)
• zona Dadă balcon construit pe tot aparta
mentul, lamelar, gresie, faianță mobilă la 
bucătărie, contorizări. Preț 850 mil, neg. Tel. 
0741-301548 234401. (Rubin's Home)
• zonă contrau, amenajat cu centrală termică 
dec., parchet tel. 0728269713. (Eurobuslness) 
•zona MkieraM, decomandate, gresie, faianță 
bucătărie, bale, hol, balcon închis, CT, parchet 
preț 1,080 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona Dadă semidecomandate, contorizări, 
parchet gresie în baie, bucătărie, ocupabil 
imediat preț 850 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona L Corvin, decomandate, modificări din 2 
camere, termopan peste tot gresie, faianță 
spoturi, boxă acoperit cu tablă preț 1,160 mid. 
lei, neg. Telefoane 235019,0724/508610. (Casa de 
Vis)
•zonă conbatt, decomandate, 2 băl, gresie șl 
faianță în bucătărie și baie, laminat, centrală 
termică balcon închis, ST 87 mp, preț 1380 mii. 
lei, neg-Tel. 235019,0727/707880. (Casade Vis)
• irgent, ST=90 mp, et 4,2 băi, 3 balcoane, cen
trală termică confort sporit, amenajat 220000 
RON, Tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• îngâni, et 4,1 bale, balcon, gresie, faianță 
parchet 2 focuri, acoperiș, 40800 euro. Tel. 
218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• wgent et 1,2 băi, 2 balcoane, parchet 135000 
RON, neg., Tel. 218693,0745/398767,0727/897467. 
(Alfa)
• urgent et 2, 1 baie, termopan, centrală 
termică 160000 RON. Tel. 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• central, et 2, parchet 2 balcoane, centrală 
termică termopane, preț 135 mil., tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest).
• agent Emtoescu, 110 mp, 2 băi, 2 balcoane, 
contorizări, gresie, faianță preț 135 mid, neg., 
tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• dec, hd central, balcon închis cu termopan, 
mobilă dormitor nouă ocupabil Imediat preț 
103.000 RON, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• zona Bucegi, Hunedoara, et 2, cu mici 
îmbunătățiri, preț 750 mii, neg, tel. 0727/191703. 
(Partener Hunedoara)
• urgent Dada, sdec, et3, contorizări, preț 680 
mii, neg, tel. 0745/266071,206003. (Mimason)
• zona AL Armatei, sdec, et 3, balcon închis, 
gresie, faianță contorizări, preț 870 mii, neg, tel. 
0745/266071,206003. (Mimason)
• zona B-did Dada sdec., parchet contorizărl, 
preț 800 mii, tel. 0745/159573. (Mimason)

• f. urgent zona Carpați, parter înalt dec, 
balcon închis, boxă 78 mp, contorizări, preț 
44.000 euro, tel. 0745/266071. (Mimason)
• Dorobanți, dec, et. 3, bucătărie mărită 2 
balcoane, contorizărl, preț 13 mid, neg, tel. 
0745/253413,206003. (Mimason)
• zona T. Malorescu, dec, amenajat parchet 
stejar, gresie, faianță contorizărl, aer 
condiționat preț 40.000 euro, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• Deva, DACIA, Str. Aleea Romanilor, et 4, 
amenajat Preț: 820 mil ROL negociabil. Tel. 0746 
225 726; 0254 213 050. (Casa Majestic)
• Deva, QOJDU, Str. Aleea Păcii, et 2, amenajat 
70 mp. Preț: 1350 000 000 ROL negociabil. Tel. 
0746 225 726; 0254 213 050. (Casa Majestic)
• dac, vedere în 2 părți, 2 băl, balcon mare, 
contorizărl, apartament modest M. Viteazul. 
Preț 37.000 euro neg. Tel. 223400,0742/005228, 
0724/169303. (Casa Betanla)
• Zamftaacu, dac, parter, centrală gresie,
faianță proiect balcon, 70 mp, preț 13 mid, tel. 
0729/002100 ,|l-'Cumpăr ap. 3 camere (06)
• zona Dorobanți Mărăștlul Nou, Micro 15, la 
prețul pieței șl cu plata Imediat tel. 0745 302200, 
232808 0788165703. (Fiesta Nora)Vând ap. 4 camere (07)
• urgent hd central, contorizărl, 2 băi, 2 
balcoane, 2 boxe, preț 1,400 mid. lei, negociabil. 
Tel. 0721/980357.
• zona LBacuU, dec, modificat living, 2 băl, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat ușă 
metalică gresie, faianță bine întreținut et. 2, 
preț 52000 euro, tel. 235208 0721-744514. (Rocan 
3000)
• zona Qojdu, dec, centrală termică parchet în 
camere, 2 băl, contorizări, balcon, et 1, preț 1380 
mid. lei, tel. 235208 0721-744514. (Rocan 3000)
• zonă contrată semidec., contorizărl, ct, 
faianță parchet garaj sub bloc, preț 186000 ron, 
tel. 224296,0788-361.782 (Garant Consulting)
• urgent, decomandata, zonă centrală, bloc 
cărămidă, et 3/4,2 băl, contorizări, preț 136 
mid, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• decomandata, centrală termică gresie, 
faianță marmură 2 balcoane, et. intermediar, 
zona M5, Hunedoara preț 950 mii, neg, tel. 
0727/191703. (Partener Hunedoara)
• zona pieței centrale, zonă liniștită loc de 
parcare, balcon de 73 m închis, 2 băi, centrală 

termică aer condiționat parchet, preț 142 
OOORON, tel 0788 165703, 232809, 0745 302200. 
(Fiesta Nora)
• urgent ST=75 mp, et 2,2 băi, balcon închis, 
gresie, faianță parchet centrală termică 47000 
euro, neg, telefoane 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• urgent ST=6Ei mp, et 6, 2 băi, 3 balcoane, 
parchet gresie, faianță 160000 RON, telefoane 
218693,0745/398767,0727/897467.  (Alfa)
• urgent ST=80 mp, et. 2, 2 băi, 2 balcoane, 
neamenajat 46000 euro, neg, copertină auto, tel. 
218693,0745/398767,0727/897467.  (Alfa)
• dec, 1 băl, 2 balcoane închise, contorizări, 
repartitoare, bine întreținut Liliacului. Tel. 
223400.0724/169303,0740/914688 (Casa Betania)
• zone Mul Decebal, et 4/7, neamenajat. Preț 
1380 mid, neg.Tel. 0741-301548 234401. (Rubin’s 
Home)
• zona LHacuU, amenajat 2 balcoane, 
termopane, CT, ușă metalică Preț 47000 euro, 
neg. Tel. 0741-301548, 0254-234401. (Rubin's 
Home)
• dec, ipesle + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 bai, totul nou, proiect pt. 
centrală termică preț 47.000 euro, neg, tel. 
221001,0723/829060. (Casa Blanca)
•2 UL 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat parchet loc rezervat pt mașină preț 
1,400 mid, neg. tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)Vând case, vile (13)
• 2 corpuri, garaj, anexe, canalizare, 750 mp, 
Deva. Tel. 0722/347512,0254/224543.
• 4 camera, hol central, bucătărie, baie 
modernă centrală termică uși de lemn masiv, 
beci, pod, garaj, 800 mp, grădină cu pomi fruc
tiferi, curte betonată în Simeria, preț 2.200 mid.

I lei, negociabil. Tel. 0720/505771,0723/686162.

• casă/vBă P+M, Șoimuș, toate facilitățile, apă 
gaz, 4 camere, bucătărie, 2 băl, 2 beciuri, living, 
scară Interioară terasă garaj, anexe, grădină 
negociabil. Tel. 225048 0727/934959.
• Deva, central, amenajată cu spațiu comercial 
șl hală de depozitare, preț 450.000 ron. Tel. 
0723/335189.
• vând casă 2 camere, bucătărie, anexe, gaz, 
apă grădină 500 mp în Simeria Str. Hunedoarei, 
nr. 8 Tel. 0265/264979,0744/778823,

• vând casă grădină JO ari, curta maro, 
anexa gospodărești In Qcoaglu, Str. Taior, 
nr. 35, tel 0723/134162,22*83*,  după ora 18.

• vU pa Litoral, Costineștl, aproape de plajă 8 
camere, living, 3 băl, P+if-M, preț de referință 
55555 euro (1 e = 36.000 lei). Tel. 0720/437889, 
0740/850728
•str. Horea, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere + diferență preț 1,2 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• Deva, zona Viile Nor, 4 cam., bucătărie, baie, 
hol, cămară garaj, apă gaz, curent, toate 
facilitățile, anexe, curte, grădină Preț 80.000 
euro, neg. Tel. 0741-301548,.234401. (Rubin's 
Home)
• Vetoț 3 camere, bucătărie, hol, anexe, fântână 
St=lMOmp. Preț 750 mil., neg. Tel. 0741-301548 
234401. (Rubin's Home)
• Sntuhalm, ST=3650 mp, din care curte și 
construcții 500 mp. Casă compusă din 2 camere, 
bucătărie, baie, garaj. Preț 55000 euro, neg. Tel 
0727740221,234401. (Rubin's Home)

•zonă centrală 2 camere, bucătărie, baie, teren 
500 mp, ideală pentru sedii de firmă Preț 2,6 mid. 
lei, tel 0788/497.615. (Agenția Imobiliara Nr. 1) 
•Deva, partar+etai, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 1200 mp, 110.000 euro, 
negociabil, tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
•zona Cilugănnl 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 400 mp, preț 4 mili
arde. lei, 0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• Deva, 3 camere, bucătărie, baie, garaj, încălzire 
centrală st 400 mp, preț 68000 euro, neg., telefon 
0788/497.515. (Agenția imobiliară Nr. 1)
•Deva, 2004, parter+mansardă 4 camere, 2 băi, 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrală 
preț 118.000 euro, neg., telefon 0788/497.615. 
(Agenția Imobiliară Nr. 1)
•casă 3 camere, bucătărie, baie, gaz metan, apă 
curentă canalizare, curte+grădină st 1078 mp, 
zonă deosebită Deva Preț 400.000 lei, neg Tel. 
223400,0724/169303,0740/914688 (Casa Betania)
• casă p+1,4 camere, 2 băi, garaj, bucătărie, 
curte + grădină st 1.200 mp, centrală termică 
proprie, Deva Preț 120.000 euro, neg. Tel. 223400, 
0742/005228 0720/387896. (Casa Betania) 
•zona Horia, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent, canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii., telefoane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• la 22 ton de Deva, 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână curte -1000 
mp, grădină ■ 10800 mp, curent, teren arabil 
minim - 50000 mp, ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere,în Deva, tele
foane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• to Deva, 4 camera, bucătărie, baie, 700 mp 
teren, apă gaz, canalizare, preț85.000 euro, neg, 
telefoane 0722/564004. (Prima-lnvest)
•zona 22 Decembrie, 2 camere, bucătărie, baie, 
gresie, faianță, ct, posibilitate mansardare, preț 
180.000 ron, tel. 224.29 ! '8-3 782. (Garant 
Consulting) " . ,,
• Deva, p*L  parter compus din 2 camere, 
bucătărie, baie, etaj nefinisat, garaj, atelier, 
anexe gospodărești, curte și grădină preț 
250.000 RON, neg, tel. 0746.225.726,0254/213.050. 
(Casa Majestic)
• vând casă situată în Simeria, compusă din 3 
camere, bucătărie, baie, recent amenajată 
centrală termică, s. utilă=90 mp, garaj, pivniță 
grădină 600 mp. Preț 170.000 RON, negociabil, tel. 
0746.225.726,0254/213.050. (Casa Majestic)
• 4 camera, la 20 km de Deva, sdec., parchet, 
sobe teracotă baie, cămară dependințe, beci, 
garaj, șură alte 2 camere, cădere de apă pădure 
de fag (400 mc), 6 ha teren arabil, preț 280.000 
RON, tel. 0729/002100. (Megalopolis)Cumpăr case vile (14)
• urgent Deva sau Simeria, cu grădină plata 
imediat tel. 215212. (Prima-lnvest)Vând case de vacanță (15)
• cabană cu mansardă și teren 1000 mp, 
Coste ști nr. 25 A, grădină, pomi. Tel. 0723/288282.
• construcție 2002, stațiunea montană Straja, 7 
camere decomandate, 3 băi, 3 wc, toate 
utilitățile, accept variante. Tel. 0723/320995.
• Valea fiului, P+M, living, bale, 2 camere, curte, 
grădină acces auto, curent electric, apă curentă 
cu potențial turistic vară/larnă preț 330 
milioane lei. Tel. 0720/437889,0740/850728
• Deva, Căprioara, ST 350 mp. Preț: 6 000 Eur 
negociabil. Tel. 0746 225 726; 0254 213 050. (Casa 
Majestic)Vând case la țară (17)
• gospodărie în Mada, nr. 84, comuna Balșa, 
casă curte șl grădină Tel. 648077.

Dacă ești o persoană dinamică, perseverentă și pasionată de succes, 
vino alături de noii

Avem libere următoarele poziții, pentru care angajăm urgent personal de 
conducere:

• vând casă (pensiune), 3 camere decoman
date, Banpotoc, Hunedoara. Tel. 0746/051821.
• vând casă 6 camere, P+E, 2 băi, 2 bucătării, 2 
holuri, centrală termică zona Chlzid, Hunedoara 
Tel. 0727/6942180254/719728
• vând casă în Bălța D+P+l, în construcție, 6 
camere, grădină curte, anexe, preț negociabil. 
Tel. 0720/449972.
• vând casă Sântandrel, nr. 113. Tel. 236655.

• vând casă In Homorod, jud. Hunedoara 8 
km Geoagiu-Băl, curte mare, mulți pomi 
fructiferi, posibilități extindere, pretabll 
casă de vacanță 45.000 RON, negociabil. 
Tel. 0254/248539 sau 0788/720353.

•zona Untuhakn, 2 corpuri de casă o cameră 
baie, bucătărie, șl 2 camere, hol, cămară sere, 2 
ari, gaz, apă curent, preț 2 miliarde lei, nego
ciabil, tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis) 
•zona Bânâu, 1 cameră bucătărie, cămară ST 
1000 mp, curent, fântână în curte, preț 350 mil. 
lei, neg., tel. 235019.0724/508610. (Casa de Vis) 
•zona Leșnlc, 3 camere, bucătărie, teren, preț 
650 mil. lei, negociabil, telefoane 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona Dobra, 2 camere, hol, cămară proiect 
pentru o altă casă preț 550 mil. lei, negociabil. 
Tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis)
•zona Bălța, 2 camere, cămară hol închis, 
anexe, curte, grădină 20 ari, preț 200 milioane lei. 
Relații la tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis) 
•la 30 km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet, sobe de teracotă apă curentă anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mii., telefon 0788/497615. 
(Agenția Imobiliara Nr.l Deva)

•In Bohott, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, bale, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 155 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/253662. (Evrika)
• urgent 3 camere, bucătărie, baie, beci, garaj, 
fără canalizare, SC=1100 mp, ST=720 mp, 250000 
RON, tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent, 4 camere, bucătărie, bale, living, 
centrală termică canalizare, ST=340 mp, 250000 
RON, tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent 3 camere, bucătărie, baie, centrală 
termică ST=365 mp, renovată 350000 RON, tele
foane 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa) 
•urgsnt,*  camere, bucătărie, bale, SC=159 mp, 
ST=400 mp, 100000 euro, tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• SatHârău,2 cam., ST 5 500 mp. Preț: 850 mii 
ROL negociabil. Tel. 0746 225 726; 0254 213 050. 
(Casa Majestic)
• Sat BrataBn, Corn Vețel, formată din 2 corpuri a 
câte 3 cam.+ anexe gospodărești, ST 3 200 mp. 
Preț: 800 mii ROL negociabil. Tel. 0746 225 726; 
0254 213 050. (Casa Majestic)
• Sat Boz, 4 cam., mansardă garaj, sobă 
teracotă amenajată baie, drum asfaltat, ST 2 
800 mp. Preț: 2 000 000 000 ROL negociabil. Tel. 
0746 225 72§; 0254 213 050. (Casa Majestic)Vând garsoniere (19)
• decomandata, 27 mp, balcon, contorizări apă 
gaz, Mărăști, etaj intermediar, preț 580 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0745/688619,227661.
• Deva, Dada, etaj 3, dublă preț 55.000 ron. Tel. 
0740/210780.
• Dtva, ultracentral, etaj 1, decomandate, 
MfcorHn^^^^^^^airfrHxmplete,

• urgent Dtva, zonă centrală 34 mp, parchet 
balcon, preț 650 milioane lei, negociabil. Tel. 
215212.
• zona Dada, parter, gresie, faianță instalații 
sanitare noi, apometre, repartitoare, lavabil, 390 
mil. lei negociabil. Nu sunt agent. Tel. 
0724/779543
•zona Prograsid, dec., et. 2, balcon, bloc cără
midă bine întreținută mobilată tel. 0723/660160, 
211587. (Evrika)
•zona Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et 1 și 2, ocupabile imediat preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)
•dec, complet mobilată geam temopan Gea- 
lan, mobilă nouă tv color, frigider, aragaz, totul 
nou, etl, Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 
euro, 0745.411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• zona Gojdu, garsonieră dublă semidecoman
date, parchet gresie, faianță contorizări, preț 
68.000 RON, tel. 0723-251498,232809,0788-165702. 
(Fiesta Nora)
• zona Decebal decomandată contorizări, apă 
gaz, repartitoare, parchet de stejar, termopane, 
balcon închis, baie mare, debara, ocupabilă 
Imediat preț 79.000 RON, neg., tel. 0723/251498, 
232808. (Fiesta Nora)
• zonă centrală parter, bun pentru spațiu 
comercial sau birouri, semidecomandate, 
contorizări, preț 66.000 RON, tel. 0745-302200, 
232808,0788-165703. (Fiesta Nora)
• garsonieră In Deva, parter transformat în 
spațiu comercial, centrală termică modificări 
Interioare, preț 62.000 RON, tel 0723 251498, 
232809,0788165702. (Fiesta Nora)
• zona Eminescu, bloc de cărămidă nou, etaj 4, 
decomandate, 54 mp, 2 camere cu posibilitate 
de mansardare, centrală termica, parchet, 
gresie, faianță bucătărie mare, preț 95 000 RON 
tel. 0745 302200, 232808, 0788 165703. (Fiesta 
Nora)

•îngâni, zona Miorița, dec., bucătărie tip bar, 
parter, preț 600 mil, neg, tel. 0740/173103,206003. 
(Mimason)
• zona Gojdu, dec., amenajată la chele, contor- 
izată liberă 30 mp, preț 650 mii, neg, tel. 
0745/640725. (Mimason)
•zona PofidaJud, 42 mp, dec., et 3, preț 870 mil., 
tel. 0740/173103. (Mimason)
•zona AL Crișulul, sdec., et 2, balcon închis, preț 
475 mii, tel. 0745/159608. (Mimason)
• zona Dadă fără gaz, dec, baie, parchet în 
cameră preț45000 ron, tel. 224296,0788-361.782. 
(Garant Consulting)
• confort t dec., suprafață de peste 35 mp, b-dul 
Decebal, preț negociabil, tel. 0741-154.401, 
227542, seara. (Garant Consulting)
• semidec, bucătăria, balcon, etaj Intermjijr, 
zona Kogălnlceanu, preț 64.000 ron, teiS®- 
154.401,227542, seara. (Garant Consulting) 
•zona Zamflrascu, dec., etaj 1, ocupabilă ime
diat 650 mll.lel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000) 
•zona M. Emlnescu, dec., amenajată et. 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
•zona Dadă bloc cărămidă et 1, dec., contori
zărl, preț 485 mil. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona Mârâțll dec., mobilată balcon închis, et 
1,700 mil. lei. 235208,0721/744514. (Rocan 3000) 
•zona Mărăști, vedere la stradă liberă 550 mil. 
lei, neg. Tel7i35208,0724/620358 (Rocan 3000) 

•ofertă excepțfonalăl Decomandate, geamuri 
termopan, gresie, faianță parchet balcon, 
Instalații sanitare noi, contorizări complete, 
Deva zona Dorobanți, preț 670 milioane lei sau 
mobilată la comandă preț 700 milioane lei. Tel. 
0720/869918 (Casa Grande)
•Deva, cartier Dacia preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
•decomandată zona Dorobanți, st 30 mp, preț 
18500 euro, neg. Tel. 0722/624091. (Casa Grande)
• ganonieră cu balcon, contorizări, baie mare, 
Al. Crișulul. Preț 43.000 ron. TeL 223400, 
0740/9146880724/169303. (Casa Betania) 
•etkitennMBar, contorizări, bine întreținută Al. 
Romanilor. Preț 43.000 ron. Tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (Casa Betania)
• et 3, dec., balcon, contorizări, fără îmbună
tățiri, Eminescu. Preț 53.000 ron. Tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)

• 2 camera, semidec., parchet baie cu gresie 
+falanță bloc de cărămidă totul contorizat, 
zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii., tel. 235208; 0721- 
985256 (Rocan 3000)
• zona Dorobanți dec., modificată (cameră 
-Hiving), repartitoare, parchet gresie, faianță 
contorizări, etaj 1, preț 850 mii., tel. 235208; 0721- 
985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec., modificată gresie, faian
ță termopan, ușa metalică parchet contorizări,' 
preț 680 mii., tel. 235208; 0724-620358. (Rocan 
3000)
• zona Gojdu, et 1,st 41 mp, modificatămodern, 
complet contorizată gresie, faianță parchet, 
tavane false și spoturi, preț 820 mii., tel. 235208; 
0721-744514 (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec., et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mii., tel. 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• urgent ST=52 mp, parter, f balcon, gresie, 
faianță parchet 82000 RON. Tel. 218693,0745- 
398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent ST=35 mp, parter, baie, bucătărie, 
balcon închis, centrală termică faianță gresie, 
parchet 23500 euro, tel. 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
•lagant ST=30 mp, et 1, baie, balcon, acoperiș, 
48000 RON. Tel. 218693,0745/398767,0727/897467. - 
(Alfa) \
• zona Dada, dec., modificată gresie, faianță ’ 
contorizări, st 30 mp. Preț 470 mii, neg. Tel. 
0741301548,0254234401. (Rubin's Home)
• zona Qoldu, semidec, amenajată et 1, balcon 
îndhis, contorizări totale. Preț 485 mii, neg. Tel. 
0741301548,234401. (Rubin's Home)
• dec, zona Zamfirescu, neamenajată faianță 
contorizări, balcon, etaj 2. Preț 800 mii. Tel. 
0743689344; 234401. (Rubin's Home)
• Deva, MICRO 15, Str. Mihai Eminescu, parter, 
27 mp. Preț: 430 mii. ROL negociabil. TeL 0746 225 _ 
726; 0254 213 050. (Casa Majestic)
• Deva, OARA, Str. luliu Maniu, parter. Preț 850 
mii. ROL negociabil. Tel. 0746 225 726; 0254 213 
050. (Casa Majestic)
• stare bună în Deva, preț 450.000 mii, tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• str, M, Eminescu, et 3, bale, hol, bucătărie, 34 
mp, preț 600 mil. lei, tel. 0729/002100. (Mega
lopolis)
• contorizări, dublă parchet, gresie, faianță et 
3, Dacia preț 55.000 Ron, neg, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)Cumpăr garsoniere (20)
•to Den, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika) 
•urgent In Deva tel. 0741-154401,227542 seara. 
(Garant Consulting)
•dec,contortzâițet. intermediar, exclus Micro, 
Dacia tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)Vând terenuri (21)
• arabă 15 ha compact Tel. 0254/264161.

BOMNIASIC
ASIGURĂRI DE VIATA 

member of tbih GROUP

Director agenție în Deva (cod AM) 
2 Unit Manageri în Deva (cod UM)

Cerințe:
•atitudine pozitivă, dinamic, sociabil și perseverent;
•abilități de conducere, comunicare și negociere;
•flexibilitate, rezistență la stres;
•vârsta: 35-45 ani A.M. și 30-40 ani U.M.
•cunoștințe de limbi străine (A.M. și U.M.)
•operare P.C.
•experiența de management în vânzări constituie un avantaj în dezvoltarea profesională și în carieră.

Oferim:
•cursuri de specialitate gratuite în Centrul național de pregătire;
•training și suport continuu;
•venituri fixe, comisioane din încasări și bonusuri;
•carieră de succes în domeniul asigurărilor private de viață, pensii și sănătate.

banca comerciala romana
(29596)

Trimiteți scrisoare de intenție și CV pe adresa: str. Constantin Brancuși. nr. 47, 
Cluj-Napoca, jud. Cluj, cod 400458, in atenția domnului director Alexandru Suciu, 

fax: 0264/414.255; e-mail: alex.suciu@omniasiglife.ro 
_________________________ Termen: 12 septembrie 2005.

Numai candidații selecționați vor fi contactați pentru interviu. (29478)
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• Intravilan, loc casă, poziție bună, 986 mp, preț 
500 milioane lei, comuna Dobra, preț negociabil. 
Tel. 0254/719902,229454.
'• Intravilan, loc de casă In Tâmpa, 1 km de 
Slmerla, st 1700.mp, fs 17 m, curent, gaz, apă, 
canal, preț negociabil. Tel. 0354/402235, 
0726/118427,0721/818917.
• vând 10 parcele teren a 500 mp tn zona 
Căprioara. Tel. 211124.
• vând 2300. mp teren Intravilan, Deva, Str. 
Alunului (zonă agrement) case vacanță. Tel. 
227242.
• vând 2300 mp, teren Intravilan tn Deva, Str. 
Alunului (zona agrement), case vacanță. Tel. 
227242.
• vând 24,700 mp teren pentru agricultură șl
6.000 mp teren pentru construcții sau agii- 

( S cultură, ambele localitatea Toteștl-Hațeg, lângă 
"canton, acte tn regulă, titlu sl CF. Tel, 

0723/732560,212272.
• vând loc Intravilan, cu casă bătrânească, 
Vețel. Tel. 237819.
• vând teren Intravilan 5100 mp, zona Deva 700. 
Tel. 222305,226813.

• vând teren Intravilan, cu o suprafață de 
4600 mp, Informații tel. 0745/024316 mobil, 
0265/717623 fix. Cel Interesați vă rog sunați 
după ora 20.00.

■ vând teren Intravilan, pentru construcție casă, 
tn Șolmuș, s 1200 mp, fs 12 m, facilități, gaz, 
curent la poartă, Informații zilnic la tel. 220269 
sau 0746/029058, după ora 16.00.
• vând tonn Intravilan, posibil loc de casă, S 
2000 mp, tn Hărău. Preț negociabil. Tel. 221811.

• vând teren, tn Deva, st 4000 mp, preț 12 
euro/mp, neg. Tel. 224182,0723/499284
• In Pava șl Împrejurimi, diferite suprafețe șl 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrlka) 
•Hmâaii Mmaria. 450 mp, facilități, zona parc, 
preț 590 mii, neg, tei. 0745/640725. (Mlmason)

• Intravflan, Vidcan (mal Jos de Vlacons), S1200 
mp, fs 16 m, preț 15 euro/mp, tel. 0745/640725. 
(Mlmason)
• Intravilan, Zăvoi, plan,'3500 mp, 50x70, gaz, 
curent, apă, preț 30 euro/mp, tel. 0740/173103. 
(Mlmason)
• zona Bârcea Mică, 3600 mp, fs 66 mp, gaz, 
curent, plan, eventual parcelat, preț 10 euro/mp, 
tel. 0740/173103. (Mlmason)
•4300 mii, Intravilan, pe Prelungirea Vulcan, f.s. 
24,5 m, curent, gaz, preț 16 euro/mp, telefon 
0745.411449. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• loc. îtoipa, Intravilan, cu suprafața totală 4600 
mp, fs 25 m, apă, gaz, canalizare, curent, preț 900 
mii. lei, neg., telefon 0788/497.615. (Agenția imo
biliară Nr.l)

• parcele do torta cu st 500 mp, fs 20 m, gaz, 
curent, preț 10.000 euro parcela, neg., telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•Deva, UN mp, fs 16 m, apă, gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, telefon 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• Shmria, la DN7, st 7.400 mp, fs 40 m, apă, gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, telefon 
0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
•la 5 km de Deva, st 90.000 mp, fc 900 m, apă, 
gaz, curent, preț 15 euro mp, telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• zona Crtotar, 1400 mp, preț 8 euro/mp, tel. 
0745/093073. (Partener Hunedoara)
• Ctodș, 979 mp, preț 18 euro/mp, neg, cu Ieșire 
la stradă șl la lac, tel. 0721/839624 (Partener 
Hunedoara)
• krtravlan, st 800 mp, fs 20 m„apă, gaz, curent, 
toate facilitățile. Preț 45 euro/mp, neg. Tel. 0741- 
301548,234401. (Rubin’s Home)
• krtravtian, zona Prelungirea Vulcan, st 5.600 
mp, fs 28 m, se parcelează. Preț 8 euro/mp. Tel. 
0741-301548 234401. (Rubin's Home)
• Intravilan, zona Zăvoi, st 9000, parcelat apă, 
curent canalizare, gaz, zonă rezidențială, docu
mentația la zi, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• Intravilan, zona Zăvoi, st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat preț 
45000 euro, telefon 0724-620358 (Rocan 3000)

GRUPUL ȘCOLAR 
«GRIGORE MOISIL» DEVA

ANUNȚĂ
planul de școlarizare pentru anul școlar 2005/2006 

ȘCOALA POSTUCEALĂ

face înscrieri pentru următoarele specializări:
- asistent de gestiune (economic);
- agent vamal;
- asistent manager în unitate de alimentație publică;
- agent turism - ghid;
- maistru mecanic.

Clasele funcționează în sistem autoflnanțat.
Admiterea se face pe baza mediilor de absolvire șl bacalaureat 
(prioritar).
înscrierea se face în perioada I septembrie - 5 septembrie 
2005.
Alte relații la telefoanele 0254/221280, 220206. (29527)

• IntravBan, zona Zăvoi, st 1040 mp, fs 13 mp, 
apă, gaz,' curent canalizare, Ideal pentru 
construcție de casă, preț 26000 euro, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)
• kitavlan, zona Deva, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă, curent gaz, docu
mentație la zl, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• Intravâan, st 20000 mp, fs 100 mp, zonă bună, 
apă, curent canalizare, Ideal pentru construcție 
hale Industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724-620358 (Rocan 3000)
• zona Zăvoi, Intravilan, ST 461 mp, telefoane 
235019,0724/508610. (Casa de Vis)
•urgent 3672 mp din care 1060 mp Intravilan șl 
2612 mp extravilan, Boholt, 3 euro/mp, neg., 
fs=40 m. Telefoane 218693, 0745/398767, 
0727/B97467. (Alfa)
•uraanLhtavtian, 17000 mp, fc=52m, lung. 300 
m, Deva, 7 euro/mp. Telefoane 218693,0745/ 
398767,0727/897467. (Alfa)
• kitavlan, zonă de vile, 8600 mp, toate facili
tățile, posibilități de parcelare tn locuri de casă, 
minim 400-600 mp, tel. 0721/815781. (Prima- 
Invest)
• urgent loc de casă tn Deva, 600 mp, fc 20 m, 
toate facilitățile, preț 15.000 euro, nag„ 
0742/019418 (Prlma-lnvest)
• Intravilan, st 8000 mp, fc 40,75 metri, Intrare 
din 2 părți, curent electric șl gaz metan pe teren, 
zonă Industrială Sîntuhalm. Preț 6 euro/mp, neg. 
Tel. 223400, 0740/914688 0724-169303. (Casa 
Betanla)
• Irrtravlan, 4 parcele a câte 650 mp, gaz metan, 
curent electric, Zăvoi, tn apropiere de Dacia 
Service. Preț 37 euro/mp. Tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688 (Casa Betanla)
• Intravilan la DN 7, st 3.600 mp, fc 104 metri, 
toate utilitățile, la Ieșirea din Deva spre Slmerla 
Preț 23 euro/mp, neg. Tel. 223400,0724/169303, 
0740/914688. (Casa Betanla)
• Intravilan, ki zonă de locuințe, 140 parcele a 
500-700 mp flecare, zonă rezidențială, plan de 
urbanism șl de utilități aprobat Preț 17-21 
euro/mp. Tel. 223400, 0742/005228 (Casa 
Betanla)
• Intravilan, la DN 7, st 5700 mp, front stradal 36 
metri, situat între Sântandrel șl Stntuhalm, tn 
zonă Industrială Preț 18 euro/mp, neg. Tel. 
223408 0720/387898 0742/005228 (Cau Betanla) 
•teren kitavlan laDN 7,11.600 mp, front stradal 
56 metri, între Deva șl Slmerla. Preț 10 euro/mp, 
neg. Tel .223400,0724/169303,0741420722. (Casa 
Betanla)
• kitavlan, Deva, ST 5 000 mp, gaz, apă, curent 
electric; ideal pentru construit casa. Preț: 30 
Eur/mp. Tel. 0746 225 726; 0254 213 050. (Casa 
Malestlc)
• kitavlan in Băcla, 3605 mp, apă, gaz la drum, 
preț 14.900 euro, tei 729/062100. (Megalopolis)Cumpăr teren (22)
•cumpăr teren tn Săcărâmb pentru agrement 
Plata pe loc, tel. 0745/253662,211587. (Evrlka)
• urgant, B hectare teren intravilan, la șosea, 
Deva sau împrejurimi, plata Imediat tel. 215212. 
(Prlma-lnvest).Vând locuri de veci (23)
• cavou to stare bună tn cimitirul din str. 
Emlnescu, preț convenabil, negociabil. Tel. 
225780.Vând spații comerciale (25)
• vând/tochMez spațiu comercial, parter de 
bloc, 35 mp, zonă Dacia, preț 85.000 ron, nego
ciabil. Tel. 0722/564013.
• vând societate comercială 420 mp, piață Da
cia, hală comercială deosebită, preț deosebit 
posibilități rate, telefon 0723/419974. (Casa 
Grande)
• zonă cantrală, casă cu 2 camere, baie, 
bucătărie, garaj, centrală termică, ST= 75 mp, 
preț 185.000 RON, negociabil, tel. 0723/251498 
232809,0745/30220. (Fiesta Nora)

• csntal, amenajat, 250 mp, tel. 0726523833. 
(Eurobusiness)Alte imobile (27)
•temă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu construcții (7 gr«|durl, magazie etc.). Preț 
5300.000.000 lei, telefon 0788/497615. (Agenția 
Imobiliarii Nr.l Deva)

• temă la Hărău, sc 300 mp, st 200 mp, preț 
25300 euro neg, tel. 0740/828342. (Eurobusiness)Imobile chirii (29)

• aud agent apartament sau garsonieră 
pentru închiriere, pe termen lung, ofer maxim 50 
euro, fără Intermediari. Tel. 0720/743834.
• aud urgent de închiriat garsonieră sau 
apartament 2 camere, Deva, semlmobllat, 
preferabil zonă decentă, pe termen lung, preț 60 
•80 euro. Tel. 0720/4378».
• ofer gazdă pentru 2 fete, apartamentul este 
contorlzat, preț acceptabil, repartitoare. Tel. 
0740/469228.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
nemoblalt, contorizârl completerzona MT, preț 
120 euro/lună. Tel. 0721/708708
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
semldecomandate, mobilat, utilat, totul este 
nou, amenajat, zona centru, preț 150 euro/lună. 
Tel. 0721/708708
• oferspre închiriere garsonieră, decomandate, 
mobila», aragaz, frigider, mașină de spălat, tv, 
Deva, zonă centrală, preț 100 euro. Tel. 
0740/126029.
• ofer spre tnchlrirere.tn Deva, spațiu comercial 
ultracentral, 30 mp, tn prezent amenajat ca sediu 
firmă. Tel. 0722/330084.
• primesc două eleve tn gazdă, Deva, zonă 
centrali Informații, zilnic, la telefonul 219662.
• primesc slovă tn gazdă, dacă este de la țară tl 
fac șl menajul, preț convenabil. Tel. 219642.
• tineri căsătoriți căutăm pe termen lung 
locuință până tn 50-60 euro/lună, oferim șl 
rugăm seriozitate. Tel. 0721/528753, 212242, 
seara.
• central, amenalat, contorizârl, 150 mp, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• spațl comerciale pe Str. Depozitelor, pretablle 
pentru producție șl depozitare, prețuri cuprinse 
intre 2-4 euro/mp tn funcție de amenajări, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• caut agent ap. tn blocurile Mintiei, pe termen 
luna mobilat șl utilat, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• gatsonM complet mobilată, preț 80 
euro/lună, tel. 215212. (Prlma-lnvest)
• ap. 2 camere, complet mobilat, contorizârl, 
preț 100 euro/lună, tel. 215212. (Prlma-lnvest)
• ofer ponta închiriere garsonieră, dec., com
plet mobilată, Dulliu Zamflrescu, preț 110 euro/ 
luni Telefoane 235208 0721/985258 (Rocan 
3000)
• ofer ponta închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termici st 110 mp, Ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte buni preț 7 euro/mp, nea, 
telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă centali st 130 mp, 2’gruuun sanitare, ‘ 
gresie, faianță, scară Interioară, termopan, 
tavane false șl spoturi, centrală termică, supere- 
menajat, preț 21 euro mp, TVA Inclus, telefon 
0724420358 (Rocan 3000)
•caut garsonieră sau ap. 2 camere, (ne)mobllat, 

de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrlka)
• garsonieră dec, proaspăt renovată modem, 
centrală termică proprie, oaie moderni complet 
mobilată șl utilată cu aragaz, tv color, frigider, 
mașină de spălat automata, Dorobanți. Preț 160 
euTO/luni Tel. 223400,0720/387898 0740/9146^. 
(Casa Betanla)
• ap4 camere, amenajat occidental, mobilă 
moderni bale moderni centrală termică 
proprie, aragaz, frigider, tv color nou, Al. Constr. 
Preț 260 euro/lună. Tel 223400, 0742/005228 
(Casa Betanla)

• garsonieră, mobilau, zona ștrand, telefon 
078&/497.615. (Agenția Imobiliara Nr. 1)
• casă, 3 camere, bucătărie, bale, încălzire cen
trali podele laminate, gresie, faianță termopan, 
lavabH, confort, garaj 2 mașini, preț 500 euro/ 
luni tel. 0786/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• umani, sofecH chirie tn Deva, garsonieră 
apartament 2 sau 3 camere, (ne)mobllat, pe 
termen luna garantez plata chiriei lunar, tel. 
0788165703,232809,0745 30220. (FIeste Nora)
• zona Dorobanți parter, Intrare separată posi
bilitate pentru birouri sau depozit, 150 
euro/lună, tel. 224J98 0745-367393. (Garant 
Consulting)
• zona Dorobanți, et 1, superamenajat, dotat, 
120 euro, tel. 224,298 0745-367.893. (Garant 
Consulting)
• zona M. viteazul, dec., amenajat, mobilat, ct, 
250 euro/lună tel. 224298 0745-367393. (Garant 
Consulting)
• zona Caraglale, e.t 1, mobilat, utilat, ct, 320 
5/lună, + menajeri tel. 224.298 0745-367.893. 
(Garant Consulting)

• dec,, bucătărie mobilată parter, pt locuit, sau 
birouri, 1.000 euro/lună, tel. 224.296,0745-367393. 
(Garant Consulting)

• zona DuMu Zamflrescu, dec., mobilat, parter, 
400 euro/lună cu cheltuieli Incluse+menajeră 
tel. 224.296,0745-367.893. (Garant Consulting)
• amenalat stR occidental, ct, nemobilat zonă 
bună preț 1000 ron, tel. 0741-154401,227542, 
seara. (Garant Consulting)
• todiktez ap. 2 camere, cartier Gojdu, et 2, 
nr "at dotat cu centrală preț 130 euro/lună 
ne,. debil, tel. 0748225.728 0254/213.050. (Casa 
Majestic)

• ofer a* *.  2 camere, dec., contorizârl, preț 120 
euro/lună tel. 221001, 0742/471922. (Casa 
Blanca)
• ofer ap. 2 camere, gresia faianță podele lami

AGENJI 'ĂNTAR,
Aptitudini:

ixp*n*nfă tn domeniul vânzărilor;
■ buna cunoaștere a piefoi alimentare;
■ orientare spre performantă și auto- 
•volutie;
• bun negociator:
■ permis do conducere cat. B;
■ «luciii medii sau superioare. 
Se oferii pachet salariat atractiv.

nate, apometre, preț 200 euro, :nă tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca) ’
•ofer ganunM dec, mașină de spălat aragaz, 
frigider, mobilă nouă tel. Preț 120 
euro/Kinâ+avans pe o lună tel. 221001, 
0723/892060. (Casa Bianca)

• ofer vM mobilată garaj, olsc'nă preț 1000 
euro/lună tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ofer garsonieră mobilată zonă centrală 
complet mobilată zona Opera, preț 100 
euro/lună + avans pe o lună tel. 221001, 
0723/829060. (Casa Blanca)
• ofer garaonl* ' mobilată sl utilată zonă 
centrală preț 90 euro/lună tel. 221001, 
0723/829060. (Casa Blanca)
• ofer cameră tn zonă bună Deva, preț 100 
euro/lună 4 avans*  cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994 (Casa Blanca)
•ofer spațiu comercial, tn Orăștle, 100 mp, preț 
550 euro/lună neg., tel. 718833, 0740/130413. 
(Partener Hunedoara)
• ofer hală-depozlt, tn Orăștle, 80 mp, preț 350 
euro/lună neg., tel. 718833, 0740/130413. 
(Partener Hunedoara)
• ofer spadu comercial, tn Deva, 70 mp, preț 550 
euro/lună neg., tel. 718833, 0740/130413. 
(Partener Hunedoara)
•ofer deoozH-platformă, tn Deva (2 hale Indus
triale * platformă betonată), 2500 mp, preț 1300 
euro/lună neț, tel. 718833, 0740130413. 
(Partener Hunedova)

• umnă spațiu comercial, 20 mp, cu acces la 
utilități, Hunedoara, zona gării, preț 90 euro, 
neg, tel. 718833 0740-130413. (Partener Hune
doara)Imobile schimb (30)
• schimb cabană cu mansardă șl teren 1000 mp, 
Costeșfl, nr. 25 A, cu garsonieră sau apartament 
2 camere plus diferență tn Deva, accept șl alte 
variante. Tel. 0723/2^2.

• schimb cu garsonieră tn Deva, exclus Micro 18 
apartament 2 camere, zona Bălcescu, cărămidă 
circuit, contorizârl, repartitoare, Izolație Italiană 
Interfon, plus diferență sau vând, preț 720 
milioane lei, negociabil. Tel. 211660.
• Deva, idtracentaL etl, decomandate cu casă 
+diferență sau cu 2 apartamente cu 2 cam. zona 
GOJDU. Tel. 0746 225 726; 0254 213 050. (Casa 
Majestic)Auto românești (36)
• vând Dada 1300, stare de funcționare, diferite 
îmbunătățiri,preț 300 euro. Tel. 0747/954699.
• vând Dada 1310 TX, af 1988 stere bună preț
27mlHoanelei.Tel.0746/3I0735. >
• vând Dada Solenza model Europa, an fab. 
2004 luna Vlll-garanțle încă 8 luni, 14500 km, 
metalizat-0723/270348
■ vând agent Dacia Nova, gri metalizat, AF 1997, 
14500 km reali, stare bună de funcționare, merită 
văzută unic proprietar, preț negociabil, 9000 
RON. Tel. 0254/232442.Microbuze. Dube (38)
• vând dubite Iveco Turbo Daily 50CB, af 2000, 
oglinzi electrice încălzite, cârlig de remorcă 
radlocasetofon, alarmă închidere centralizată 
preț negociabil. TeL 0722/314123.Utilaje, unelte, industriale $jr agricole (40)
• vând avantajos mașină pentru scos cartofi pe 
un rând, stare perfectă de funcționare, 
Informații Toteștl, tel. 775646,0742/376667.

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central 

Tel: 230.630,233.170,233.180 
Fax: 224.550,
www.elmel.ro,ehneltemart.ro

Mobilier de apartament,
"■ ■ Mobilier de birou, 

uși PORTA ------------------
—— Tapițerii, Camere de 

tineret
(38657)

• vând tiran cu cupă tel. 0726/742952; mig 3,51 
șl motocosltoare, tel. 0726/743274.
• vând tactor 36 CP cuplu 6 • Renault, semă
nătoare păloase șl porumb 17 rânduri, mașini de 
erblcldat 4001,6001, prăsitoare porumb șl cartofi, 
mașină scos cartofi. Tel. 0728378752,263472.
• vând bactor Volvo de 60 CP, tn 4 pistoane, șl 
tractor Landlnl de 32 CP In 2 pistoane, consum 
foarte mic. Tel. 0723/446752.Moto - Velo (41)
• vând Nddetâ universală cu 18 viteze, stare 
foarte bună 1500.000 lei, neg. Tel. 212272, 
0723/732560.Piese, accesorii (42)
• vâr I Merite piese noi, originale, Lada, seg- 
mențl, pistoane, cuzineți, bolțurl, arcuri, spirale, 
amortlzoare, disc ambrelaj, placă presiune. Tel. 
770687.
• vând piese Aro 244, șaslu. punte spate cu 
butuci șl genți, piese electromotor, chiulasă 
cardan, butuci rață arcuri, telescoape, cutie 
viteze, diferențial. Tel. 0746/120889,0721/079491, 
219413.Vând garaje (43)
•Garai 21 mp, cu grup sanitar: poate fl folosit ca 
spațiu comercial, Deva, Str, împăratul Tralan. 
Preț: 500 000 000 ROL negociabil. Tel. 0746 225 

728 0254 213 050. (Casa Majestic)Mobilier și interioare (47)
• vând 3 bucăți sobe teracotă noi, dotate cu uși 
mari, mici șl grătar, preț negociabil, Deva. Tel. 
0726/021503.
• vând coopea extensibilă 150/035, cu 
deschidere 2 m, culoare bleumarin, șl un cuier 
de hol pentru haine șl 2 compartimente pentru 
papuci tn stare foarte bună Preț 5 milioane fix 
ambele.
• vând colțar sufragerie, birou pentru elev cu 
bibliotecă covoare persane 3,50/250 m, 3/250 
m, 4 scaune taplțate, masă bucătărie, mască 
chiuvetă nouă albă mobilă bucătărie albă 
stare bună negociabil. Telefon 0254/224891.
• vând covor persan nou, xerox Canon, tablouri 
pictură In ulei, prețuri foarte convenabile. Tel. 
0721/490949.
• vând dulap cu 2 șl 3 uși șl canapea, preț nego
ciabil. TeL231750.
• vând masă mare 12 persoane, lustruită 6 sca
une taplțate, stere perfectă nea Tel. 228204.
• vând măsuță tv pe role, din aluminiu și sticlă 
700.000 lei, masă bucătărie, 300.000 lei, geamuri 
apartament, Jaluzele Interioare șl exterioare, 
galerii perdele la 200.000 lei bucata. Tel. 
0722/161644.
• vând mobHâ de bucătărie, modernă preț 
5500.000 lei. Tel. 0766/530147.
• vâhdo ușă și o fereastră, noi. Tel. 0254/215795.
• vând urgent canapea extensibilă 2 fotolii și o 
măsuță preț 7 milioane, bonus cuvertura și 
husele. Tel. 212242, seara.

Audio-video, antene si 
instalații satelit (49)

• SC vinde antene de satelit digitale, 
începând cu- 550 iei, 1 an garanție, 
recepționează programe românești și 
străine, cu abonament (Digi, Max TV, 
Focus) și fără abonament montajul și 
deplasarea incluse tn preț. Informații: 
0723/481776 său 0745/840474.

***** UNIUNEA EUROPEANĂ

• • Program finanțat prin PHARE

CURSURI GRATUITE
SC INTERLOG COM SRL Brad

Organizează în perioada septembrie - octombrie 2005 următoarele cursuri de perfecționare:

■ Telecomunicații modeme; ■ Informație șl comunlceie - utilizarea serviciilor Internet; ■ Proiectarea 
paginilor Web

Cursurile sunt gratuite și se desfășoară în cadrul proiectului «Microcentru zonal de perfecționare a 

adulților- în cadrul programului PHARE- Dezvoltarea Resurselor Umane.
Cursurile se adresează angajați lor din unități economice din zona Brad.

Informații la tel. 0254-606040. (29205)

Societate comerciala distribuitor de produse alimentare angajează 
pentru o nouă divizie următoarele categorii de personal:

Persoanele interesate pot trimite CV cu fotografie la fax: 0254/219.300 sau pe adresa 
de e-mail agercom9aeva.rdsnet.ro. (29572)

Artâ, antichități, cărți, 
reviste (55)

• Primim in regim de consignație mobilier vechi, 
antichități, porțelanuri, bijuterii vechi, căni, fruc
tiere, tăvi, casete, lămpi, șfeșnice, tabachere, 
lunete, pendule, telefoane vechi, patefoane. Tel. 
234401, '0723562744, 0727/740221. (Rubin's 
Home)

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând aparat foto digital „HP”, memorie CIP 64 
MB, preț 300 ron. Pentru informații sunați la tel. 
0740/855349.

Calculatoare si accesorii 
(51)

□ ELCRIS SERVICE SRL
TEI,: 1(1359)409.222 
0723-354.991
Str. Prim»rid Sr.26
< >RADEA

ACUM’
SI otunai ACUMULTRA PROMOȚII
Numai aici yasesti: 

Cefe mai mici preturi: 

MONITOARE 15' do fc 450.000 lei 
MONITOARE I7'de fa 850.000 lei 

Distribuitor computere
second-hand 
picffisenol—- 

E-mail: calculatoare(a)rdslink,ro

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând palton lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
54-56, confecționat de fabrică stare excelentă 
preț 130 euro, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.

Materiale de construcții (53)

• vând 5 mc bolțari, piatră de construcție. Tel. 
0254215795.

Electrocasnice (56)
• vând convcnabB frigider. T el. 0720/013765.
• vând frigider Arctic, stare foarte bună. Tel. 
221698
• vând mașină de cusut germană Kohler, seria 
1322661001-2505013, perfectă funcționare, 
vechime de peste 100 de ani, preț neg. Tel. 
212272,0723/732560.

pOFERl DISTRIBUITORI
Aptitudini:
- permit de conducere cat. B, C, E;
- experienfă într-un post similar;
- cunoștinfo de mecanică auto;
- vârsta maximă 35 de ani. 
5*  oferă salariu motivant.

MUNOTORI/MUNCITOARE depozit pro
duse alimentare.

Allianz (111) Tiriac ©

Asigurări S.A.

Societatea de asigurări Alllanz-ȚIrlac Asigurări S.A., parte a Grupului Allia.iz, 
un leader pe piața mondială a asigurărilor și serviciilor financiare, 

cea mai mare companie de asigurări din România
ORGANIZEAZĂ:

SESIUNE GRATUITĂ DE INSTRUIRE
PENTRU 10 AGENȚI COLABORATORI

Cerințe:
■ PERSOANĂ cu vârsta între: 18 și 65 
de ani
■ Dorința de a obține VENITURI
SUPLIMENTARE
■ Bune abilități de comunicare

Oferim:
■ Posibilitatea dezvoltării unei 
cariere într-o companie 
multinațională
■ Instruire cu personal specializat 
■îndrumare permanentă

Așteptăm C.V.-urile dvs., însoțite de o scrisoare de intenție, până la data de 15 sept. 2005, 
la sediul nostru din:
Deva, Bd. Decebal bl.8 mezanin, fax. 0254/ 219495 sau e-mail: deva.hd@allianztiriac.ro

(29586)

DIRECȚIA SILVICA DEVA
Organizează

LICITAȚIE DE MASĂ LEMNOASĂ
producția anului 2005

Licitația este de tip închis și va avea loc la sediul Direcției Silvice Deva, str. Mihai Viteazul, nr. 10, în dala de 
‘4.09.2005, ora 10.00, pentru masă lemnoasă fasonată și prestări servicii de exploatare.
Volumul total de masă lemnoasă fasonată care se licitează este de 3582 mc aparținând următoarelor grupe de specii: 
- Cireș 119 mc; - Fag 299 mc; - Gorun 433 mc; - Tei 5 mc; - Rășinoase 1334 mc; - D.T. 1373 mc; - Paltin 
2 mc; - Salcâm 10 mc; - Frasin 2 mc; - Carpen 5 mc. •
TOTAL 3582 mc
Licitația se va desfășura conform „Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deținătorii de fond forestier 
proprietate publică, către agenții economici”, aprobat prin HG nr. 85/2004.
Pot participa la licitație agenți economici care sunt atestați pentru exploatarea, industrializarea și comercializarea 
lemnului, potrivit HG nr. 70/1999 si Ord. MAPPM nr. 71/1999.

i

!
!.. ............ .........
■ Documentația care include caietul de sarcini, listele de partizi și listele de material fasonat poate fi consultată la sediul 
I Direcției Silvice Deva, la sediile ocoalelor silvice din subordine și pe Internet la adresele http://www.silvahd.ro și 

H http://www.rosilva.ro.
■ Nu vor fi acceptați la licitație agenți economici care au datorii față de Direcția Silvică Deva și ocoalele silvice din 
p subordine sau sunt nominalizați ca debitori față de Regia Națională a Păduriior-ROMSILVA.

ta Preselecția agenților economici va avea loc la sediul Direcției Silvice Deva, în data de 09.09.2005, ora 10.00.B Taxa de participare va fi achitată numerar la casieria unității, iar garanțiile pentru respectarea clauzelor contractuale
■ vor fi achitate în avans în contul R046RNCB3000000000160001 deschis la BCR Deva sau 

R017RZBR0000060001246149 deschis la Raiffeisen Bank Deva.
■ Ofertele se vor depune la sediul Direcției Silvice Deva cu cel puțin o zi lucrătoare anterior datei anunțate pentru 
Ii ținerea licitației.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0254/225199, 0254/224649, fax 0254/224599, 0254/222481 și la ocoalele 
silvice. (29592)

RECLAME

ehneltemart.ro
agercom9aeva.rdsnet.ro
mailto:deva.hd@allianztiriac.ro
http://www.silvahd.ro
http://www.rosilva.ro


acum la

„Cuvântul

Citește C.L. în continuare!

Abonează-te și economisește bani lunar in raport cu prețul 
ziarului la vânzare liberă. Cuvântul Liber, ziarul familiei tale

' tf w.

1 ÎL l.

y -
iL IKS*



vineri, 2 septembrie 2005 c«W MICĂ PUBLICITATE /îs

Plante și animale, agroalimentare (57)
• taȘ srmâsir semlmuran, 7 ani, localitatea 
llliâfr, Unirii, nr. 22, negociabil. Tel. 282339, 

0727/382943.
• caetiawțl, preț minim 0.70 RON(7000 
le I4tf.Tel. 262069
• «M ceimmM purcel albi, rasa Landras, de 
10 «ptămânl, pre( ne0-lrrf- la Peșteana. Tel.

■ vând ntaftzâ de 2 ani, Mâhnești, nr. 54. Tel. 
246380.
< pte( negociabil. Tel. 282829,

^ 0726^348Altele

• cwnpăr irgent convector. Tel. 0720/505771.
• vând calorifer*  de fontă tip Călan, în stare 
bună, 65 elemențl, preț 300 lei, negociabil. Tel. 
0726/216069, Deva
• vând candetabnr de cristal de Boemla 
perfectă stare, cu 3 brațe, preț neg. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând motor electric 22 kw, masă pentru 
trifazic, pânză+ax, preț 500 lei (negociabil). Tel. 
0720/303469.
• vând etntarplatformă, fabricat de Balanța
Sibiu, cântărește până la 110 kg. suprafața plat 
formei 0,80 x 0,80 mp, stare Ireproșabilă, preț 
neg.Tel.0723/73256C 22 ■
• vând manuale școlare ds. V-xn, preț neg. Tel. 
0721/384304.
■ vând cântare electronice. Tet 0740/641681, 
021/331228.
• vând planșetă germană 1000/1500. Tel. 
0740/950868.

Decese (75) Comemorări (76)
Familia îndurerată anunță încetarea din viață a celui care a fost

UVIURUSUSicriul este depus la Cimitirul Catolic Deva. înmormântarea va avea loc sâmbătă 3 septembrie, ora 15. Dumnezeu să-l odihnească în pace. In memoriam
ANDREI AXENTEAu trecut 40 de zile de când ai plecat de lângă cei dragi și

• otatan ta cele mai mici prețuri sucuri Florida 
de calitate superioară, sifonate la stlde pet de 2 
litri si nesifonate la sticle pet de 3 litri, gamă 8 
sortimente, Deva Tel. 0745/096675, 235320, 
212057.
• oferim ta preturi minime, îmbuteliate sau vrac, 
siropuri concentrate pentru dozatoare Tec, pro
fit 400%, slfoneril șl uz casnic, gamă 8 • 12 sorti
mente, Deva Tel. 235320,0745/096675,212057.

Pierderi (62'
• pierdut butalln de Identitate pe numele 
Bretotean Dragomlr. Relații la tel. 35090 sau 
Deva, Bdul Decebal, bl. 3, sc. F, ap. 45.
• pierdut carnet membru Cooperativa deCredit 
Zarand Brad pe numele Nlcuriae Marla Elena Se 
declară nul.

• ptantat careta asigurări sănătate nr. 13144833, 
pe numele Haiduc Comei. Se declară nul.
• ptantat careta asigurări sănătate pe numele 
Cardoș Cosmln Ștefan. Se declară nul.

• plantat careta asigurări sănătate pe numele 
lacob Daniel. Se declară nul.
• ptantat tagttkniți*  de călătorie auto locali
tatea Deva, pentru maxl-taxl nr. 6 • 8 pe numele 
Grec Franclsc. Se declară nuliMatrimoniale (69)

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

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

Cerin(e:• minimum studii medii• capacitate pentru muncă în echipă• cunoștințe temeinice de operare Macintosh: QuarkXPress, Adobe Photoshop• rezistență la stres
Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, trimiteți un CV și 
scrisoare de intenție la:

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

Z A cUVÂffll#.

• dome si fac fericită o domniți fără obligații, 
»fără vicii, pânâ în 33 de ani. Eu 

ochi căprui, corp atletic, fără obligații, 
cu casă în Deva. Scrle-ml la 0P.1, CP224 Deva, 
sună.mă I» 0746/120889,0721/079491.Prestări servicii (72)

• Ttrt Ftag SRL Deva organizează pregătire 
pentru utilizarea calculatorului la nivel 
european, începând cu 1 septembrie 2005, 
(ECDL). înscrieri și informații suplimentare 
tn perioada 25 Iulie • 25 august, la sediul din 
Deva, Bdul 22 Decembrie, nr, 37 A (Clădirea 
Cepromin), etaj 2, camera 221. Tel. 
0254/212070, fax 0254/2181

TiL 0788/207872 SUI

• cxonte: pelerinii 8092005, plecare ora 530, 
mănăstirile Radna, Feredeu - Șiria, Săvârșin, 
Biserica Gurasada; stațiuni: Upova, Horticola 
Miniș (crama Miniș); cabana Ghioroc, cabana 
.Valea Frumoasă”; case memoriale: Tisza ■ 
Ghioroc, loan Slavici, E. Moția, preț 265.000 
lei/persoană. Tel. 218187,

ANGAJEAZĂ

ASISTENT MARKETING

DESCRIEREA POSTULUI:
- conceperea și implementarea campaniilor promoționale
- menținerea relațiilor cu agențiile de publicitate și cu tipografiile
- realizarea materialelor de comunicare și promovare (oferte 
speciale, broșuri etc)
- supravegherea atentă a concurenței
- colaborare cu toate magazinele și departamentele firmei

CERINȚE:
- persoană dinamică, perseverentă și cu spirit de echipă
- capacitate de organizare bună și rezistență la presiunea 
termenelor limită
- cunoștințe operare PC - nivel avansat (Word, Excel, Power 
Point, Internet)
- cunoștințe limbă engleză - nivel mediu (obligatoriu)
- disponibilitate pentru program prelungit și deplasări
- carnet de conducere categoria B 
-domiciliul în Deva
- studiile superioare și experiența în marketing constituie un 
avantaj

SE OFERĂ:
- pachet șalarial motivant și multiple beneficii
.- posibilitatea de a lucra într-0 echipă tânără, într-un mediu 
modem, profesional și în plină dezvoltare

Persoanele care îndeplinesc cerințele de mai sus și doresc să-și depună 
candidatura pentru postul scos la Concurs sunt rugate să trimită până cel 
târziu în 06/09/2005 CV-ul cu fotografie și scrisoarea de intenție în care 
să se menționeze postul solicitat (prin poștă, fax sau e-mail) la:

22 Decembrie nr 37. telefon: 0254.221
0254.206.291. e-mail office<ffiquasar.rc

• SC Siva Temporis, angajează decorator flori, 
persoană gen feminin, vârsta între 20-40 ani, ofer 
instruire la Cluj-Napoca. Pemtru informații, 
sunatți la telefon 0722/631555.

z

din ceruri privești spre cei pe care prea devreme i-ai părăsit și te întrebi de ce soarta a fost atât de nemiloasă. Nimeni și nimic nu te va putea aduce înapoi lângă soție, copii, vecini, prieteni, dar amintirea ta va rămâne veșnic în gândurile și visele lor, iar când ne vom întâlni cu toții în cer sperăm să rămânem împreună cu aceleași sentimente care ne-au unit în trecut și de care acum ducem lipsă, deoarece cel pe care îl numeam „SENTI” nu mai este. La revedere prietene. Cu drag, Petre Ursan.Comemorarea duminică 4 septembrie 2005, la Biserica Ortodoxă Câmești

’800-1000 RON). Tel. 234448

pentru îngrijire bolnavă ta domi
ciliu, Informații la telefonul219934.

•taran tanritan, situat în localitatea Sântan- 
drei, s=3000 mp, utilități apă, gaz, canalizare, 
curent electric, preț 2 euro/mp, neg., tel. 
0746225.726,0254/213.050. (Casa Majestic)

Chirii terenuri (77)

UNIVERSITATEA DE VEST TIMIȘOARA,
instituție cu prestigiu și tradiție, Facultatea de Sociologie - Domeniul $ ntal ■ .Jucăriei - FILIALA DEVA, face 

înscrieri pentru anul universitar 2005 - 2006 la următoarele specializări intradomeniale acreditate:
1. Pedagogie - învățământ primar și preșcolar;
2. Piihopodagogio speciala;
3 Peaaaaaie ~

Forma do școlarizare: stadii cu durată de trei ani, învățământ de zi.
Cifra de școlarizare: 20 locui Fără laxă, 25 locuri cu taxă (45 eura/an), 
înscrierile se fac pe bazo dedosar personal, în perioada 5 -16 septem 

Regina Mana

da înscriere (l.OOO.I 
facultaHa pentru care se face piu Iu.
Relații suplimentare la telefonul 0254/233.366, zilnic (L-V), Intre orele 9-14.

• husa pătau Logan, Peugeot 307. Opel Astra 17 
DTI, Golf 4, Clelo, Solenza. Rental» Clio, Scenic, 
Mdgan, Twingo, autobuze, microbuze, Deva, 
Micul Dalas, str. Saturn, nr. £TeEO727/756681.
• ota servicii de calitate pentru repararea 
mașinilor de cusut Tel. 224182,073/499284.
• reparați ta domiciliul clientului: mașini de 
spălat aspiratoare, aragazuri, espresoare, 
mixere, casetofoane, tv, video, yale, antene, 
sonerii, mobilă suspendată, aplice, instalații 
electrice. TȘI. 219413,0746/120889,0721/079491.
• transport mobHl electrocasnice, cu auto de 
1,21, și 17 mc, la cerere asigur și demontarea 
acestora pentru transport Tel. 225578, 
0744/934462.

(29584)

Generali Asigurări S.A., companie aflată în plină dezvoltare pe piața românească, scoate la concurs pentru Deva următoarele posturi:
l.UNIT MANAGER 2.CONSULTANT FINANCIARCerințe : Cerințe:-Experiența în formarea și conducerea -Atitudine pozitivăunei echipe -Comunicativitate, flexibilitate, spirit de- Atitudine pozitivă de echipă echipă- Spirit organizatoric -Rezistență la stresCompania oferă un pachet financiar atractiv și reale oportunități de dezvoltare a carierei.Trimiteți CV și scrisoare de intenție la e-mail: Isfl.hd@genera1i.ro sau la fax: 0254/219070.
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• încă unui Un incendiu de proporții s-a declanșat, miercuri seara, într-un magazinsituat în apropiere de primăria orașului Paris, au anunțat surse din cadrul serviciului de pompieri din capitala franceză.
• Dispăruți Mai mulți muzicieni faimoși din New Orleans, inclusiv Antoine „Fats" Domino, au dispărut după trecerea uraganului Katrina, neexistând până acum informații referitoare la soarta lor.

Jaf cu trenulViena (MF) - Mai mulți hoți au pus up seif pe șina de cale ferată, în a- propiere de Bregenz, sperând că vor provoca deschiderea lui prin impactul cu trenul, dar n-au reușit decât să-și piardă întreaga pradă, a anunțat poliția austriacă.Când s-a deschis seiful, aproape toți banii s-au împrăștiat, iar autorii jafului au fugit. Locomotiva a suferit avarii, iar trenul a fost în pericol de a deraia. Seiful conținea circa 5.000 de euro și fusese furat de hoți dintr-un magazin.

| Opt ani
Londra (MF) -Zeci de
admiratori ai prințesei i

; Diana au mers să de- :
: pună buchete de flori, i
: portrete sau poeme, i
J la fosta reședință de i
: la Londra a prințesei ț
I Diana, miercuri, când i
i s-au împlinit opt ani i
i de la moartea ei. î

Admiratorii au făcut i
pelerinaje și la Paris, i

ț la locul accidentului i
î și-a pierdut ț
j viața prințesa, în pa- :
î sajul Aima. Fiii prințe- i
: sei nu au prevăzut ț

nici 6 apariție publică :
pentru ziua când se i

i comemorează opt i
: ani de la moartea ei. J'

miercuri la Bunol, oraș 
din sud-estul Spaniei, la 
„Tomatina”, o bătaie uria
șă CU roșii. (Foto: EPA)
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Ceas oprit
Praga (MF) - Datând din secolul al 15-lea, celebrul orologiu astronomic din Praga s-a oprit de ieri pentru trei luni pentru a intra în reparații, spre marea dezamăgire a turiștilor. Restauratorii au nevoie de o temperatură constantă pentru munca lor și nu pot aștepta să vină iarna.Orologiul a fost fabricat în anul 1410, iar mecanismul său a fost mereu perfecționat.Potrivit unei legende datând din secolul al 15-lea, bătrânii din Praga l-au orbit pe creatorul orologiului, maestrul Hanus, pentru ca acesta să nu mai poată realiza un astfel de mecanism în altă parte.

Taifunul Talim în Taiwan
■ Două persoane au 
murit și alte 39 au fost 
rănite, dintre care trei 
sunt în stare gravă.

Taipei (MF) - Doi bărbați s-au înecat- în sudul și respectiv în nordul insulei, în timp

World Music Awards
Los Angeles (MF) - Destiny's Child și Mariah Carey se numără printre marii câștigători ai ediției de anul acesta a World Music «wards, selectați în funcție de vânzările pe care le au pe plan internațional. Gala de decernare a avut loc la Los Angeles.Formația Destiny's Child a fost desemnată „cel mai bun grup pop”. Mariah Carey a câștigat trofeul pentru cântăreața R&B care a avut cele mai importante vânzări.Rapper-ul The Game a câștigat premiul pentru ce! mâi bun debut masculin, în timp ce Snoop Dogg a primit trofeul pentru artistul R&B cu cele mai mari încasări. Gwen Ștefani a primit premiul pentru albumul de debut „Love.Ăngel.Music.Baby.”.

Talpei după Taifun (Foto: epa)

ce 39 de persoane au fost rănite în centru și în nord, ca urmare a trecerii taifunului Talim prin insula Taiwan, a precizat Agenția națională a pompierilor, care coordonează acțiunile de salvare.Sute de locuitori au fost evacuați, miercuri, din satele de munte ale comitatului Hsinchu, situat în nordul insulei, din cauza riscurilor unor alunecări de teren. Talim a perturbat puternic traficul aerian și rutier, și a determinat închiderea bursei și a școlilor din Taipei. Peste cinci mii de pescari din China s-au refugiat în porturi.în comitatul Taichung, un pod de acces către regiunea Kukuan, frecventată pentru âpele sale termale, a fost a- coperit de ape, forțând evacuarea a sute de turiști. în nord-est, portul Wushi a fost închis. ' ' ’ >'■

LoredanaNăscută în zodia Scorpion, îi plac călătoriile, atletismul, model- lingul și muzica.
(Foto: Traian Mânu)
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S-a decretat stare de urgență

Vedetele strâng fonduri
Los Angeles (MF) - Mai multe vedete de talie internațională se solidarizează cu victimele uraganului Katrina și vor participa la diferite acțiuni în vederea strângerii de fonduri.NBC Universal va organiza „A Concert for Hurricane Relief’, un show de o oră la care vor participa numeroase vedete, cu scopul de a strânge bani pentru cei loviți de uragan. Crucea Roșie a creat un fond special pentru asta.MTV, VH1 și CMT au anunțat că vor organiza o campanie de ajutorare care va în- 1 cepe pe 10 septembrie, cu concerte ale unor artiști ca Alicia Keys, Ludacris, Green Day, Rob Thomas, Gretchen Wilson etc. Donațiile primite în urma acestor concerte vor fi direcționate către același fond al Crucii Roșii și va fi încurajat voluntariatul.A mai fost anunțată și o licitație în cadrul căreia vor fi puse în vânzare obiecte aparținând celebrului Morgan Freeman.

■ Supraviețuitorii uraga
nului nu au electricitate, 
apă de băut, iar mân
carea e pe terminate.

New Orleans (MF) - Autoritățile din New Orleans se confruntă cu o nouă problemă, cea a jafurilor, a haosului și a disperării oamenilor, după trecerea ciclonului Katrina.Supraviețuitorii se confruntă cu situații-limită: nu mai au electricitate, nu mai au a- pă de băut, proviziile de mâncare sunt pe terminate, iar din când în când se aud focuri de armă. în plus, sunt prinși ca într-o capcană, fiind izolați de apele al căror nivel continuă să crească în New Orleans, ducând cu ele cadavre.Autoritățile au evacuat mii de persoane pe care le-au adă- posit în centre speciale, începând inclusiv evacuarea clădirii Superdome. Primarul o- rașului New Orleans a declarat că vor fi necesare 12-16 săptămâni pentru ca localnicii să poată reveni la casele lor.Guvernatorul statului Louisiana, Kathleen Blanco, a afirmat că „e imposibil de estimat” cât va dura până la re- facererea sistemului de electricitate în New Orleans. „E o tragedie mai mare decât am văzut vreodată”, a afirmat ea.

Nivelul apelor crește în New EPA)Uraganul a provocat moartea a cel puțin 125 persoane și a devastat statul Mississippi, pagubele ridicându-se la peste 25 miliarde de dolari.
Plan national de urgentăArmata americană s-a alăturat eforturilor serviciilor de

intervenție trimițând nave, elicoptere și echipe specializate în regiunile devastate de uragan.Președintele'Statelor Unite, George W. Bush, va solicita Congresului să deblocheze un Fond excepțional pentru a veni în ajutorul victimelor.

Un plan național de urgență va fi aplicat în premieră.Președintele american și-a întrerupt vacanța, prezidând ieri o reuniune specială pe tema înființării unei celule de criză. Bush dorește să ajungă, azi sau mâine, în zonele devastate din Louisiana și Mississippi, unde a fost decretată stare de urgență.
Va dura câțiva aniZonele devastate de Katrina vor avea nevoie de ani pentru a redeveni așa cum au fost înaintea acestui dezastru, a declarat George W. Bush. Acesta a promis că autoritățile federale vor prelua controlul operațiunilor de ajutorare în urmaForțe suplimentare de aproximativ 10.000 de militari au fost trimise în regiunile de coastă cel mai puternic afecta te din statele Mississippi și Louisiana.

Coadă la farmacii (Foto: epa)

Sub cerul liber (Foto: EPA)


