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•  DEBRECEN. Consiliul 
interrfbţioj^il al Euroregi. 

Unii Carpatice a aprobat 
adorarea ea drepturi de
pline a Slovaciei la această 
ofgaaixaţie, cu prilejui u- 
uei reuniuni încheiate du. 
iHbitcâ la Debrecen (Un. 
gaiia) — informează agett.  
fia CTK, preluată de

RC EuMBWlanea
Carpath# rcyneşte' in rân
durile sa le r e g iu n îd ş  fron
tieră; ale, unor ţări cen tra l., 

' europeue. In context^ agen
ţia cehă de ştiri atenţio
nează că rep rezen taţi ai 
te».»1 districte sfcş -« tu l' 
Slovaciei au înaintat -̂ Ce
rerea de aderare a  drep- 

. turi depline la ofrajnizaţie, 
deşi e x e c t t t ţ n h j p a  Bra. 
tislava r iua  aprobat-o încă 
oficial. .

•  ZAGREB. Sârbii dia 
Kraina (teritoriu sub con.

MMMifPMWdMHMW

, ţ n t  sâ?2f-fa CţbaţU) m  
' fast • puşi în faţa a rd  d e -; 

tid i hotărâtoare, luni, când 
mediatori din partea Sta- 
telor Unite, Rtâfei, N a, 

!'ţiurillor Unite ^  ai Uniunii 
^Europene le-au prezentat 

un; p s a  ai top şi al gu
vernului de la Zagreb cu 
privire la sdfbţlonarea pe 
cale politică a problemei 
sâ rb o -cro iftfe -d ip lo m a t  
occidentala a declarat agen
ţiei Rcuter la Zagreb-^ă 
este vorba de un- „plartmle 
reintegrare în Croaţia' a 
Krainei", fiind apreciat

ea „pusei (fe.'fdPclM^poâ. 
tru riegocţferPVPlanulljre- 
vede revenirea Krainei 
sub control croat, i&prd&nd 
fn aceiaşi timp s&r&lfer a 
a»tî«i«riâb culturali şi po
litică considerabilă, cu ga
rantarea drepturilor omu
lui şi a unei forţe de Po
liţie proprie.

Croaţia şi mandatul 
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Intelectuaiizarea 
tagmei infractorilor

Interviu cu dl. col. IOAN-DUMITRU ARSENIŞ, 
şeful de- Befifte s l judeţului

— BJa ţwmciid n* vcJ»* 
al activităţii Inspectoratu
lui Judeţean de Poliţie, 
cum apreciaţi perioada lui 
1994, dle colonel?

—- Fără Îndoială, a fost 
un an care a marcat o 
curbă ascendentă în ceea 
ce priveşte criminalitateaj 
dpr şi un an în care po- 
Ijţişiii hunedoreni au rea- 
fizat indicatori superiori 
anului 1993. Poliţia are 
menirea de a identifica 
ş f  deferi justiţiei pe cei 
care încalcă legea ?] bine- 
înţeles de prevenire. Dar 
cea mai bună _ prevenire 
eşţe descoperirea infrac
torilor. Şi, In 1994, am fă. 
cat-o din plin. Astfel, au 
fast identi icau & ??*! ?< i 
sokne care au încălcat ţe- 
rislaţia penală, cu 838 
nţai multe decât în anul 
1993, care ati comis 7 592 
frac ţiun i, cu 1174 mai 
multe decât în perioada 
prjseedentă. Eu am un prin
cipiu şi anume că starea 
M%aeţiohaclă creşte sau' 
di^creşte în raport de cum 
lucrează poliţia, iar dacă 
a n  descoperit cu peste 
I m  dg infracţiuni mai 
multe decât în 1993 şi am 
identificatcu peste: 800 in-

I

|  O  Alegere de primar. 
» ‘ Duminică^ în Comuna 
|  Sălaşu de Sus, a avut loc 
, ' al doilea tur de scrutin 
1 ' pentru alegerea noului 
'  . primar. Ba urne s_au 

prezentat 30,33 la sută 
I din, alegătorii înscrişi în 

■ . liste, iar 78,11 la sută 
e dintre aceştia şi-au în- 

:2-:o credinţat votul candida. 
|  tulul P.D.S.R., dl. loan 
j Armean. Gontracandida- 
I tul noului ales a fost

'■> actori tw&amnS i'I a® 
ucrat îi ne 

Nu vreau să mă refer 
la toate genurile de infrac
ţiuni descoperite, ci doar 
la o categorie despre care 
toată lumea discută şi a- 
nume : corupţia. Informez 
cititorii, că ş-au descoperit 
3&î inf acţiun ic  ci u i ; '  
comise de 90 de persoane,
29 dirt acestea fiind cu stu
dii superioare. Deci, ca să 
concluzionez, anul 1994 a 
fost un an bun,' chiar dacă 
rie-am . confruntat cu o 
situaţie operativă deosebit 
o. inamică ^  v  < şple

—  Care au fost cele mai 
dificile probleme ale anu
lui- trecut pentru poliţiştii 
judeţului Hunedoara ?

— In primul rând, cri. 
minalitatea • economico-fi- 
nănciară, care a condus la 
formarea unei „economii 
subterane", a determinat o 
paletă largă şi ' diversifi
cată de încălcări ale legii. 
Mă refer la transferuri i- 
legale de capital, bancrute 
frauduloase, acte de evazi
une fiscală, vânzări de ac
tive subevaluate, ca să

A consemnat 
VALENTIN NEAGU

(Continuare în pag. a 2-a)
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dl. Mihai Bal, ce a can- J 
didat din partea Conven- | 
ţiei Democratice. (Te. B.). *

0  Mâine, joi, 2 fe- 1 
braaEie, la ora 10. în j
faţa intrării centrale a |  
Stadionului „Corvinul" j 
din Hunedoara, pe bdul I 
Dacia, va avea loc dezve- j 
lirea bustului fostului I te
rnare fotbalist' hunedo- J 
rean, internaţionalul ro. * 
mân, Michael Klein, de » 
la a cărui dispariţie pre- J 
matură ,se împlinesc 2 * 
ani. (S.G.) I

m m Sm ^Sm iSSiitSSSASâ

S-au născut: în 1868 
pictorul ŞTEFAN LU. 
CHIAN (m. 1916); în 
1934, scriitorul NICO- 
LAE BREB AN;

•  A murit, în 1949, N.D. 
COCEA (n; 1880), scrii
tor şl publicist 

o  Soarele răsare la 7,35 şi
, ..........  fa» > .sspwiMs < fij&te .

Mmi llirg  Demnului; •  Au tnmif M fin \ iîj 
Sf. Mc. Trifon, Per. din a n ; au mai rămas 
petua şi Felicitas; 334.
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Olărese lucrând la pic tarea oalelor. -
Foto: MIRELA POPA

Agenţie de pnblicitate le Haţeg
începând cu data de 1 februarie 1995, va 

funcţiona în oraşul Haţeg, str. Progresului, nr. 
1 (în spaţiul secţiei foto), o agenţie de mică 
publicitate a ziarului „Cuvântul liberi* Deva.

Locuitorii din zona Haţegului se pot pre
zenta cu încredere la adresa de mai sus, zilnic, 
intre orele 9—16, cu anunţuri de mică publi
citate (matrimoniale, vânzări-cumpărări, cereri 
şi oferte de servicii, aniversări, închirieri, 
schimburi de locuinţe, decese, diverse), econo
misind timp şi bani cu deplasările la Deva.

Astfel, încă o doleanţă a populaţiei din 
Ţara Haţegului în relaţiile cu ziarul nostru este 
materializată, costurile anunţurilor fiind avan
tajoase pentru solicitanţi.

Alte relaţii la telefoanele: 770367, 770735.

Furaţi de evenimentele 
din Cecenia, am lăsat pe 
planul al doilea alte fo
care confiictuale din lu. 
me, îndeosebi pe cel din 

Ţ  - spaţiul eXiiugoslav. O 
* ştire difuzată acum mai 

bine de zece zile de me
diile croate şi amplificată 
de presa internaţională 
readuce însă, în prim 
plan, conflictul din foŞta 
Iugoslavie. De data a- 
ceasta nu este' vorba 

. despre războiul din Bos
nia — Herţegovina, ci de 
o, decizie a Croaţiei de â 

Xrefuza prelungirea man
datului forţelor de pro
tecţie*; O.N.U. pe terito
riul său, mandat care 
expiră la 31 martie^a.c., 
FORPRONU staţionează 
pş teritoriul croat de trei 
arii, separând pe sârbii 
secesionişti din Kraina 
de armata croată şi men
ţinând pacea%în această 
zonă. ; ' V
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interesele pe care le au I 
In zonă, mai întâi ^gr- j 
ţele ostile şi unora şl I 
altora dih spaţiul iugo_ J 
slav. Sârbii bosniaci, eU |  
siguranţă, nu vor rămâns <• 
în afara conflictului, « |  
colaborare dintre ei şi ’ 
sârbii din Kraina stabi- I 
lindu.se mai de mult In * 
războiul bosniac, când |  
Kraina î-a  ajutat pe sâr- J 
bii din Bosnia să recuce- |  
rească enclava Bihaci, '  
Dar nici Serbia nu va J 
putea rezista tentaţiei de I 
a folosi prilejul să u. J 
nească toate teritoriile I 
locuite de sârbi şi să-şi J 
refacă -Serbia Mare. De* | 
cealaltă parte este posi- * 
bîl ca şi bosniacii mu- t 
sulmani, care au •  creat » 
cu croaţii din 'Bosnia o I 
federaţie, să-şi urmeze J 
cdnfederalii şi să intre | 
în focul unui război pe J 
care nimeni nu.l doreşte, |  
dar toţi îl aţâţă, clin careţi

COMENT/ARII
I

" "Refuzul de a reînnoi 
mandatul FORPRONU în 
Croaţia va crea o stare 
conflictuală acută, întru
cât sârbii din Kraina 
sunt Organizaţi politic şi 
militar şi, în plus, vor fi 
cu siguranţă sprijiniţi de 
. confraţii lor din Bosnia 
şi Serbia. Nemaiavând 
nici o oprelişte între e- 
lş, armatele Croaţiei şi 
Krainei se vor pomeni

nu se ştie cine va ieşi " 
învingător, sau dacă va | 
fi cu adevărat cineva I 
care să câştige. Un ast-j 
fel de război s-ar pţatea |  
să antreneze, şi alte forţe, J 
alte ţări din spaţiul extra |  
ex-iugoslav, care au in- '  
terese acojo. Iar un ast. |  
fel de conflict, nu va mai > 
putea fi loc'al, nu va mai I 
putea fi controlat... Ce * 
ar urma ? Nici măcar j

Ja ţă  în faţă. Croaţia, * cu gândul să nu 
d<» ă a;aB^^ ammţat pre- :cein, ,.până. .acolo~ 
şedintele Franio Tudj- 
man, este hotărâtă să 
pună eapăt situaţiei ac. 
tuale şi să restabilească 
autoritatea sa asupra Kra- 
inei, care ocupă un sfert 
din teritoriul eroat şi 
unde sârbii şi-au procla-

ne du-

Intervenţiile pe cafe J 
le-au făcut SUA şi Ger- j 
mania pe lângă Croaţia, I 
de a nu refuza re- j 
înnoirea mandatului |  
FORPRONU, au rămas j 
deocamdată : fără rezul- | 
tat. Ministerul gernianI■■■Ăi' . • . ,V. .... - ... : ■■■;■. ...

( mat o „republică'1 ce în- de externe a calificat po- 1 
tretinp îefrattirî nprmn- 7.îtia Crnntîpî ea fiînH -

î
[

treţine legături perma
nente cu Serbia. Pentru 
reglementarea acestei si
tuaţii, pe primul plan 
surit puse, desigur, ne
gocierile paşnice, dar Za
grebul nu respinge nici 
soluţia militară.

Uri război în Croaţia 
nu va putea rămâne 
doar cu doi beligeranţi. 
Vor fi implicate, prin

fiind 
Poate |

ziţia Croaţiei ca 
„absolut greşită", 
va ajunge la aceeaşi pă
rere şi Franio Tudjman. j 
In definitiv, negocierile J 
pot fi purtate cu sârbii |  
din Kraina şi in prezenţa « 
forţei de protecţie a |  
O.N.U. J

Gh. PA VEL !
J

O04a pe  z /
Medicul, către doamna „plinuţă":
— Luaţi aceste tablete Pe stomacul gol, 

dacă această situaţie se iveşte vreodată ţ  
la dumneavoastră...

MIHAI LEU MERGE MAI DEPARTE
Poate mulţi dintre cititorii noştri ştiu deja că 

marele boxer român — şi hunedorean de-al nostru — 
Mihai Leu a repurtat o nouă şi strălucită victorie în' 
boxul profesionist mondial, învingându.l sâmbătă 
seara, la Berlin, pe nu mai puţin reputatul boxer a- 

> merican Bobby Butter. Meciul s-a disputat in lim i-c  
tele categoriei 66,678 kg, pe parcursul a 8 reprize, {  
contând' pentru dobândirea dreptului de a disputa - fi
nala pentru titlul de campion mondial la această ca- Ş 
tegorie, versiunea WBO, în cadrul căreia .Mihai Leu 
ocupă un onorabil loc 5. . }

Următoarea întâlnire, pentru titlul intercontinen- J> 
tal al categoriei respective, va avea loc, probabil, în [! 
primăvara acestui an. După această răsunătoare vie.- < | 

ţ  torie, Mihai Leu a revenit acasă, la Hunedoara, unde 1 j 
intenţionează să organizeze o galj) cu boxeri prefe-Ji 
sioriişti, după cca organizată la Deva în toamna ci
nului trecut.

Felicitări şi noi succese, Mihai Leu, (D.G.)



ORÂŞTfA-DE LA CETATEA MEDIEVALA U MmOML DE AZI
l

în vâltoarea revoluţiei 
de la 1848, Dieta de la 
Cluj hotărăşte la 29 mai 
„uniunea" Principatului 
Transilvaniei eu Ungaria 

; condusă de regimul kos- 
sutist, ignorând hotărârile 
Adunării Naţionale a ro
mânilor luate la Blaj în 
15 mai.

Până la .izbucnirea re
voluţiei, organizarea ad
ministrativă a Transilva
niei avea o formă mo- 
zaicală, între autoritatea 
comitatelor existând sca- 

; unele săseşti de pe aşa 
numitul Fundus Regius 

* — Pământ Crăesc, care 
se Bucurau de o condu
cere autonomă.

Odată cu înfrângerea 
revoluţiei de către trupele 

t" ţariste şi austriece, mo
narhia habsburgicâ a 
instaurat regimul absolu
tist şi a trecut la reor
ganizarea administrativă a 
Marelui Principat al 
Transilvaniei. S-au des
fiinţat scaunele săseşti şi 
întregul Principat a fost 
împărţit în 10 Cercuri 
(judeţe). în ordinea apă
rută în documentul „Hof 

'  und Staats —.Handbuch 
des KaiserthUmes Oster- 
rtich, fur das Jahr 1856" 
tipărit la Viena, acestea 
sunt: Sibiu, Bistriţa, O- 
răştie, Dej; Alba, Cluj, 
Braşov, Târgu — Mureş, 
Zalău — Şimleul Silva- 
niei şi Odorheiul Secu
iesc. .

Circumscripţia Orăştiei, 
includea fostul Scaun al 
Orăştiei şl fostul judeţ 
al Hunedoarei, tntinzân. 
du-se de te răsărit de 
râul Cugirului spre vest 
până la Vârfurile Hâl_ 
magi ului, având următoa
rele plase : Orăştie (aici 
fiind şi reşedinţa judeţu
lui), Deva, Hălmagiu, Ha

ţeg, Baia de Criş, ilia — 
Mureşană, Şoimuş, Pui 
şi Hunedoara.

Suprafaţa acestei uni
tăţi administrative era de 
134,77 mile pătrate şi a- 
vea 214165 locuitori. Du
pă naţionalitate, aceştia 
erau: români — 192 993; 
germani — 1063; maghiari
— 7 809; alt® naţionali
tăţi — 12 298, După reli
gie : ortodocşi — 160 603; 
romana-catolici — 4 283; 
greco-catolici (uniţi) ~- 
38 550; evanghelici — lu
terani 2141; calvini
— 8565; alte confesiuni
— 23.

Aceste date statistice 
sunt culese de funcţio
narii regimului care a 
stăpânit Transilvania. Ci
frele sunt elocvente şi nu 
mai au nevoie de co
mentarii. Ar mai fi to
tuşi de adăugat că Plas% 
Orăştiei (oraşul şi 41 da 
sate) avea 27 094 locui
tori, din care: români —* 
24 078; germani — 289 ; 
maghiari — 978; alte na
ţionalităţi — 1 449.’

Ca prefect al acestei 
circumscripţii împăratul 
l-a numit pe Friedrich 
Thiemann, fostul său pro
fesor din anii adolescen
ţei. . “i.l /'./■. t ' •

Acesta, intelectual 1 de 
valoare, diplomat subtil 
şi observator perspicace 
a! societăţii, a trimis di
rect împăratului -şi/, i mii 
nistrului de interne Baci» 
aproape cinci sutei seri* 
sori (o parte «rau-păitrai. 
până după al doilea răz* 
boi mondial), în care "îşi 
exprima admiraţia pentru 
vrednicia şi hărnicia ţă
ranului român, sentimen
tul de prudenţă faţă de 
românii cu „gulere tari* 
(preoţimea şi „inţeli, 
ghenţa"), dar şi îngrijo

rarea despre „existenţa 
activă în rândurile popu
laţiei româneşti din jurul 
Orăştiei a ideii de UNI- 
RiF .

Imperiul habsburgic se 
găsea într- 0  stare de con
tinuu declin. Iii 1859 este 
învins de Franţa la Ma- 
genta şi Solferino, deschi* 
zându-se Calea unificării 
Italiei, iar ţn 1866 este 
învins de Prusia la Keu 
nigsgraetz şl Sadova. Fără 
perspectiva unor virtuale 
alianţe pe continent, spre 
a evite dezagregarea, A* 
ustria este nevoită '  să-şi - 
asocieze tronului pe fos
tul adversar de ia 1848, 
regatul Ungariei. Dua
lismul de la 1867 va fi 
scump plătit de românii 
transilvăneni pentru că 
.Marele principat îşi va 
pierde autonomia, fiind 
încorporat coroanei ma. 
gbiare. în urma reorga* 
nizării administrative, re
şedinţa judeţului este 
transferată Ia Deva, Orâş- 
tia rămânând reşedinţă 
de plasă, .

Deşi administraţia Pre
fecturii Orăştiei â durat 
numai uri deceniu şi ju
mătate, perioada aceasta 
a favorizat dezvoltarea 
societăţii /  româneşti lp- 
cale. 'tineri inteleetuşli 
români au fost angajaţi 
ca funcţionari- în- institu
ţii adiacente,: devenind 
apoi promotorii dezvoltă
rii viitoarei clase mijlp- 
iii, dip oa|e se Aa naşte, ( 
la.finele vâacuiuial XJX-’ 
lea, un tineret conştient 
de nevoia emancipării na
ţionale şi hotărât să lupţe 
pentru înfăptuirea uni
tăţii neamului românesc.

NICOLAE ADAM, 
VIOREL CUGEREAN

m jgg« Activitatea
a

Documentaţiile de ur
banism prevăzute de fie* 
gea nr. 5Ş/1991 sunt cele
mai importante instru
mente In activitatea ce o 
desfăşoară consiliile locale 
şi compartimentele lor de 
specialitate.

In anul 1994 s-au elabo
rat, dezbătut şi aprobat 
mai multe astfel de instru
mente de lucru. Astfel, 
pentru amenajarea terito. 
fiului au fost elaborate:

— Planul de amenajare a 
teritoriului judeţului;

—/planul de amenajare a 
teritoriului aferent Mun
ţilor Apuseni (comun cu 
toate judeţele ce cuprind 
aceşti munţi);

— Planul de amenajare 
« teritoriului interorăşeftese 
Valea jiului;

— Planul de amenajare 
a teritoriului aferent aero
portului “Aurel Vlalcu.

Au fost elaborate mai 
multe planuri urbanistice 
generale. Sunt deja apro
bate, potrivit legii, planu.

riie pentru municipiul De
va şi oraşul Simeria. Au 
fost avizate în şedinţe co
mune de lucru ale comi
siilor de urbanism locale 
şi judeţeană planurile pen
tru municipiul Hunedoara 
şi oraşele Aninoasa, Ha
ţeg şi Orăştie, unele dintre 
ele fiind în diverse teze 
de cizelare a propunerilor 
de îmbunătăţire. In scurt 

„timp se va aproba cel peri* 
tru municipiul Hunedoara, 
cate recent a primit avi* 
zul de specialitate ăl Mi
nisterului Lucrărilor „ Pu
blice şt Amenajării Teri* 
toriului.

Sunt elaborate planuri 
similare pentru municipiul 
Petroşani şi oraşele Vul
can, Lupeni şi Uricani, 
tare în acest an vor fi şi 
el* supyse consultării ce
tăţenilor şi apoi avizării 18
comisiile locale ,şi jude
ţeană de urbanism. Toate 
planurile pentru localită
ţile din Valea jiului se 
vor definitiva pe baza u

nui studiu de circulaţie 
pentru întreaga zonă cai* 
se va elabora în acest an 
prin Institutul URBAN. 
PROIECT. Tot în acest an, 
o serie de comune şi-au 
propus In proiectele de bu
get pe 1995 cuprinderea de 
fonduri pentru elaborarea 
unor planuri urbanistice 
generale.

Pentru realizarea unor 
investiţii, cete mai multe 
fiind ale» unor investitori 
particulari, în anul 1994 
s-au elaborat 125 planuri 
urbanistice de detaliu.

Cei care doresc să cu.' 
noască conţinutul planuri, 
lor urbanistice generale Şl 
de detaliu, precum şi celei 
de amenajare a teritoriului^ i 
le pot consulta la Direcţia i 
Urbanism, Amenajarea Te*! 
ritoriului şi Lucrări Pu
blice din cadrul consiliului 1 
judeţean sau la sediile prl.' 
măriilor locale. j

Arhitect ION 
CONST ANTINESCU, 

arhitectul şef al judeţului
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Transportul lemnelor din pădure cu vacile. Foto: PA VEL LAZA

In te le c tu a liza re a  tagm ei in fra c to rilo r
(Urmare din pag. X)

amintesc dom' câteva. Men
ţionez că în perioada de 
‘referinţă, poliţiştii hune- 
doreni au descoperit 2 273 
infracţiuni de natura eco
nomică. In al doilea rând, 
trebuie reţinut faptul' că 
din totalul cte 5122 per- 
sdane inculpate,:644 au fost. 
minori şi 1866 tineri, deci 
delincvenţa juvenilă repre
zintă deja o problematică.

— Faţă de perioadele an
terioare, ce mutaţii s-âu 
produs in fenomenul in
fracţional al judeţului?

— Mutaţiile îrt dome* 
niul infracţional au fost 
In strânsă interferenţă cu 
mutaţiile din plănui econo
mic şi social. Am început 
deja să tratăm separat mica 
delincventă de marea delinc
ventă, căreia îi acordăm 
o atenţie sporită, în mod 
deosebit, pentru implica
ţiile pe care poate să le 
producă in domeniul econo. 
micO-social. în acest do
meniu, al marii delincvenţe, 
şi în mod deosebit pe linia 
criminalităţii economico- 
financiare, se remarcă 
spre deosebire de ceilalţi 
ani o accentuată intelectu- 
alizare a participanţilor la 
comiterea de infracţiuni. 
Aceasta este caracteristică , 
şi participanţilor în reţe
lele crimei organizate, în
deosebi atacuri cu mână

armată, trafic internaţio. 
nai cu maşini furate ctc.

— In discuţiile anterioare 
revenea mereu climatul le
gislativ destul de precar 
în care munceşte poliţis
tul. Ce noutăţi a adus în 
acest sens anul 1994 ? *

— In general, avem Ia 
îndemână o bună legisla
ţie, atât pe linie econo
mică, cât şi te domeniul 
asigurării climatului de 
securitate.publică. Aşi spps 
„în general", întrucât 
e x i s t ă  sectoare nele
giferate încă in spiritul 
principiilor economiei de 
piaţă, lipsind de exemplu 

.o lege a patrimoniului na- 
ţional-cultural, dar şi legea 
statutului funcţionarului 
public, deci inclusiv un 
statut al poliţistului.,

— S-a schimbat optica 
cetăţeanului faţă de acti
vitatea poliţiei?

*- Sonda jele de ; opinie 
efectuate de instituţii abi
litate pe plan naţional au 
scos în evidenţă o creştere 
a gradului de evaluare' a 
activităţii poliţiei la nive
lul percepţiei opiniei pu* 
blice. Faptul că mal există 
cazuri de indisciplină şi de 
abuzuri ale unor cadre de 
poliţie în contactul cu ce
tăţenii, nu constituie mo
tive de caracterizare a po
liţiei, ca instituţie în statul 
de drept. Având în vedere 
rezultatele obţinute In a.

nul 1994, tacita s ă ’ cred 
că s-a schimbat fi optica 
cetăţeanului faţă de poli
ţie- Facem tot posibilul si 
rezolvăm toate problemele 
cetăţenilor, d a r ' uneori -din 
cauza complexităţii ' .lor, . 
operativitatea nu este to- 
totdeauna cea dorită,

— Prestigiul poliţistului 
a crescut fn ultima vreme. 
Credeţi ci aste suficient?

— Fără îndoială, dato
rită unei strategii a aşa 
zisei — „poliţii de profil, 
mi ta te" — adică de reali
zare a securităţii publice 
cu cetăţeni şi pentru ce
tăţeni. Poliţistul a devenit 
un actor principal în ac
tivitatea de asigurare a 
drepturilor şi. libertăţilor . 
individuale ale cetăţenilor,
a cărei reuşită îşi aduce 
sigur contribuţia îrt creş
terea prestigiului poliţiei.

Am perceput in timp 
momente de singurătate ta 
cursa noastră pentru a. 
devăr şi dreptate, dar to
tuşi nu am dezarmat; ba 
din contră, am fost mai 
fermi, chiar dacă din unii 
bră cei interesaţi ta per
petuarea unor flagrante în
călcări de lege depuneau 
toate diligenţele, folosind 
chiar metode d©; intimi
dare asupra poliţiştilor, 
pentru ca adevărul să nu 
iasă la iveală.

— Au fost, ori sunt ca
uze în care s-au infirmat

propunerile poliţiei de în
cepere a urmăririi penale?

— începerea urmăririi 
penafiţ tete o fază impor
tantă * procesului - penai, 
poliţistul, ca organ de eer- 
«etar« penală, având abi
litarea legală d e a  o ' 
pune. Nu este tea act ter
mal, oportunitatea înce
perii urmăririi penate fi
ind analizată temeinic, ul
terior urmând a. se dis
pune măsuri conform . le
gii. Menţionez că In acest 
domeniu, adică cel din 
sfera urmăririi penale, co
laborarea dintre poliţie şi 
parchet a fost bună.

— Faţă fie schimbările 
petrecute în starea infrac
ţională, etern apreciaţi pre
gătirea poliţistului?

*■* Problema trebuie în
ţeleasă în contextul nece
sităţii unei „formări con
tinue* a cadrelor de poli
ţie, ceea ce înseamnă o 
pregătire asiduă, atât din 
punct de vedere juridic, 
cât şl profesional. Am con
vingerea că vom găsi re* 
surse să ţinem ritmul eu 
modurile de operare din 
Ce în ce mai „specializate** 
ale infractorilor, să fim., 
chiar cu tui păs înaintea 
lor. .

— Ce aşteptaţi de la i-  
nul 1995 ?

— Mai multă toleranţă, 
sănătate, curaj şi înţelep
ciune.

Fişa biobibliografica
întocmirea unei fişe bi

bliografice este un fapt o. 
bişhuit ift activitatea unei 
biblioteci, fişă care devine, 
apoi, un element esenţiâî 
în munca instituţiei. Insă 
fişa care face obiectai a- 
eestor însemnări este a* 
parte. Ca Şi momentul 
prezentării ei. E o fişă 
biobibliografică. Ideea de 
a o întocmi aparţine praf. 
Maria Razba, Şef birou la 
Biblioteca Judeţeană, iar 
prezentarea ©i, intr-un ca
dru familial aş zice, a 
fost încărcată de simbo
luri. Spicuim din fişă cu 
pricina : Titlul „Un om în. 
tre oameni", subtitlu „Viaţa 
unei bibliotecare", Cuvânt 
înainte „iStoment aniver
sar", editura Biblioteca Ju
deţeană „©vid Densusianu". 
Deva, anul 1938—1994, pa
ginaţia : 56 pagini cu ilus
traţii şi aspecte operate 
de medicii din Cluj-Napo- 
ca şi Deva, formatul căr
ţii — 1,58 m/60 kg, coordo
nator principal Valeria 
Stoian.'

La rubrica „Clasificări 
zecimale" intervenţiile nu 
mai operau cu simboluri, 
ci cu acele, adevăruri 
emoţionante desprinse din 
Strădania de-o viaţă a 
colegei pe care o sărbă
toreau, intr-o neuitată zi 
de iarnă, Ia închiderea căr
ţii de muncă. Adevăruri 
aespra care sărbătorita măr
turisea printre lacrimi de 
budurie. „Sunt cu sufletul 
curat că mi-am făcut roe-

o ii /îrao r  M l r i fK il t .

nş. Am avut mândria de 
a fi purtătorul, îndrumă
torul unei nobile .pasijml 
omeneşti — cititul c&fiîtt. 
Pentru mine cartea a f«M
— asa curri spunea targa
— un lucru de taină, pen
tru că cuvintele nu Pă
trund oricând şi oriunde, 
ci trebuie creat cadrul, po
trivit, ■ ,

Acele cuvinte potrivite 
despre care vorbea dna 
Elena Costeâ — căci dum
neaei este autorul 
biobibliografice *—i-au 
mereu aproape de sufleţ 
încă din anii tinereţii, când 
aduna, seară de seară, . In 
jurul difuzoarelor, asculţi, 
tpri din cele 11 sate ale 
comunei Bălţa, pentru a-i 
face părtaşi la bucuria e* 
misiunilor locale ale ce»- 
trului de radiofieais.
Eli, aşteptăm şi ăCUrih 
după deceniij „Zaraza", şâ 
deschidă emisiftneâ locali 
şi să vă auzim vorba cal
dă, care ne mergea la 
suflet" — spUn şi azi «te
menii satelor. Dar ăzi, 
în această iarnă, dna ţ i i  a 
ascultat vorbele calde ale 
colegelor — prof. Valeria 
Stoian, directorul Biblio
tecii Judeţene, praf. O- 
Ijvia Molodeţ, prof. Maria 
Razba, ale bibliotecarelor, 
surori, care-i apreciau, 
intr-un cadru aparte, dă
ruirea profesională şi no. 
bleţea spirituală cu care 
şi-a onorat muneâ de o 1 
viaţă. ’ ■ i

LUCIA LlCiU *ţia



In zilele de 20-—21 ianuarie a.c., în jude- 
ful nostru s-a desfăşurat consfătuirea pe ţară 
cu inspectorii generali adj. cu reforma ai inspec
toratelor şcolare judeţene. Au participat repre
zentanţi ai Ministerului învăţământului şi ai In
stitutului de Ştiinţe ale Educaţiei. Redăm mai 
jos aspecte esenţiale ale dezbaterilor privind 
implementarea reformei în învăţământul pre- 
universitar până la această dată. concluzii* mă
suri de viitor.

•  P ie i univ. dr. EMIL 
. [ POP, director general In
i Ministerul învăţământului.

Reforma învăţământului 
preuniversitar lasă o pu- 

■ te mică amprentă asupra 
; învăţământului românesc 
; Ir general, asupra destL 
i «ului României In viitor. 

Suntem în plină perioadă 
de tranziţie şi ţara noas
tră se află pe coordonatele 
Unui amplu proces refor
mator al cărui obiectiv 

i fundamental îl reprezintă e- 
«oluţia către economia de 
piaţă şi democraţie. Im. 
plinirea acestor deziderate 
AU se poate face fără o 
Schimbare radicală atât la 
nivelul mentalităţilor, cât 
şi ăl unei noi strategii a 
resurselor umane şi ma
nageriale. în consecinţă, so
cietatea de tranziţie tre- 
buie să-şi asume riscul de 
a  produce un nou model 
educaţional ca rezultat al 

; unei autentice reforme. 
Procesul reformator preco
nizat trebuie să corespun- 

. dă simultan atât exigen- 
' ţelor formulate de o socie. 

tate aflată In plină trans
formare, eât'şi a- celor le- 

. gaie  de integrarea fireas
că a României în contex
tul european. Ca atare, re-

#  Prof. univ. dr. ION 
VASILESCU, director ge. 
«erai adj. in Ministerul În
văţământului.

Procesul de reformă tre
buie să aibă în continuare 
un caracter dinamic, să 
răspundă unor necesităţi 

. reale ale momentului. S-au 
constituit structuri institu
ţionale nonguvernamentale 
care şi-au.adus contribuţia 
îa demararea veformei In 
învăţământul p re universi
tar, dar şi în cel universi
tar. Se încearcă, de aseme- 

; nea, să se asigure un ca
i d ^  legislativ pentru pro»

univ. dr. EU
GEN PALABE.

Procesul de reformă a 
învăţământului din ţara 

f noastră. este finanţat de 
Banca Mondială, Guvernul 
României şi Uniunea Eu
ropeană. Proiectul a deve- 
«tt efectiv din octombrie 

■ * *994. îotr-o. primă etapă, 
«Cornul nostru a fost foca*
' B s #  pe crearea structurii 
; Jşwfituţionaie. Anume, au 
faat create consiliile naţio. 
ASM pentru curricuium 
(conţinutul — mersul re- 
fwsmei) şi pregătirea pro- 

jBwpfitor, pentru evaluare 
fi examinare, pentru stan. 
darde ocupaţionale şi este 
bl curs de constituire con. 
siiiul naţional pentru a- 

i probarea manualelor, unul 
dintre cele mai importante 
organisme ale acestei struc. 
bici. Toate sunt compuse 
din reprezentanţi ai Mi
nisterului învăţământului, 
al Institutului de Ştiinţe 

: ale Educaţiei şi din repre* 
j aentanţi ai inspectoratelor 
i şcolare. Fac parte din ele* 

şi profesori, care lucrează 
I nemijlocit cu elevii. Aceste 

organisme sunt create prin 
ordine ale Ministerului în- - 
văţământului. Am reuşit, 
de asemenea, să alcătuim 

|JB bună parte a structurii

forma trebuie să porneas. 
că de Ia trei coordonate 
esenţiale şi anume: tra
diţie românească, potenţial 
autohton şi experienţa a- 
cumulată In cadrul altor 
sisteme educative- în aceas
tă concepţie, strategia re
formei în domeniul edu
caţiei vizează in primul 
rând învăţământul preu
niversitar, componentă cu 
impact semnificativ asupra 
evoluţiei sociale şi, în par
ticular, asupra dezvoltării 
economice. Succesul noului 
model educaţional poaţe 
fi asigurat de existenţa U- 
nei colaborări reale între 
toate categoriile sociale in- : 
teresate în domeniul învă
ţământului. Elaborarea a- 
cestui model trebuie să re
prezinte rezultatul unui â- 
fort comun, participativ în 
care sâ fie antrenaţi fac-, 
torii de decizie, factori ai ' 
sistemului educativ, cerce
tători Şi parteneri sociali, 
având In vedere că Româ. 
nia işi asumă ca obiective 
strategice — păstrarea i- 
dentităţii naţionale, inte
grarea europeană efectivă.- 
Reforma vizează învăţă
mântul teoretic şi deopo
trivă. cel profesional şi t&ţl-J 
nic.

movarea ideilor şi acţiuni
lor reformatoare.. La nive. 
Iul ministerului, noi am 
extras din Proiectul Legii 
învăţământului, care deja 
st fost discutat în Camera 
Deputaţilor, urmând s i  fie 
dezbătut şi In Senat, sar
cini importante în legătu
ră cu elaborarea cadrului 
legislativ — hotărâri de 
Guvern» metodologii pen- 
tru transpunerea în prac
tică a Legii învăţământu
lui. Contribuţia inspectora
telor şcolare In acest tem 
înseamnă foarte mult pen
tru desfăşuraţea procesu
lui de reformă.

care se află sub nivelul a. 
eestor consilii, 
grupele de coordonare 
arii de interes, pe grupe 
discipline dă învăţământ, 
respeetiv grupa pentru 
ştiinţe, pentru discipline 
umaniste şi pentru învă
ţământul primiţ. PofoieŞea: 
profesorilor âjjn este flfuit 
mai mare.

Etapa a doua constă In 
punerea in funcţiune a a. 
ceştui mecanism instituţio- 
nai. Au început că apară 
primele documente cane 
privesc aplicarea proiectu
lui. Este vorba de crearea 
unor ghiduri metodologice 
pentru curricuium, evaluare 
şi examinare, pregătirea 
profesorilor. Scopul aces
tor ghiduri este acela de 
a desemna politica in do. 
meniul respectiv de inte
res, pentru a asigura coe
renţa internă a proiectu
lui. Noul curricuium va 
începe să fie finalizat în
cepând cu luna februarie 
1995. Noi am avut deja 
întâlniri cu grupele de ia 
învăţământul primar pen
tru că acesta este necesi
tatea- nr. 1. ; ;

înainte de a  debuta pro
iectul . de reformă, Minis
terul învăţământului a Ian- 
sat un concurs de manua

le pentru clasa I. Acest 
concurg este în curs de, fi
nalizare, ca rezultat al său, 
•în anul 1995/96, vom avea, 
după un şir de mulţi ani, 
manuale alternative la cla. 
sa I {abecedar, matemati
că). Este obligatoriu apoi, 
pentru noi, ca în anul 1996/ 
97, copiii să înveţe tot du. 
pă manuale noi. De aici 
obligaţia finalizării şi a 
programei pentru clasa a 
II-a. In luna mai vor fi 
finalizate programele pen
tru clasa a V-a (română, 
matematică, istorie, geo. 
grafie, biologie, educaţie 
tehnologică, muzicală, fizi
că). Nu toate aceste pro. 

grame vor fi armate, bine
înţeles, de no! manuale, dar 
elaborarea lor este obliga
torie. Acesta este stadiul 
de aplicare a proiectului 
de reformă. Pe măsură ce 
proiectul de aplicare a 
reformei, care vizează noi 
modele educaţionale, noi

tehnici de predare şi în
văţare, va avansa, accen
tul va trece spre inspecto
ratele şcolare, casele cor
pului didactic şi mai ales 
spre şcoli. Succesul refor
mei depinde în ultimă in
stanţă de ce vom reuşi să 
facem la nivelul profeso
rului, căci chică profesorul 
care predă nemijlocit nu 
va fi convins de calitatea a 
ceea ce facem noi, nu 1 se 
vor oferi instrumentele 
pentru a aplica In mod 
corect, eficient, ceea ce 
creăm «oi in instituţiile 
centrale, efortul de refor
mă este zadarnic. Trebuie 
să ne gândim in permanen. 
ţă la faptul eâ raţiunea a. 
eestor proiecte de reformă 
este transformarea'sistemu
lui nostru educaţional, iar 
ţinta este elevul. Aici nu 
putem ajunge decât prin 
intermedia! învăţătorului, 
al profesorului şl al direc
torului de şcoală.

perfecţionare s-au realizat i 
ridicarea calităţii activită- 

'j ţii de perfecţionare prin ' 
catedre, comisii metodice, 
consilii profesorale şi cer
curi pedagogice, acţiuni de f 
perfecţionare prin Casa * 
Corpului Didactic şi grade 
didactice ; iniţierea şi pre
gătirea continuă a cadrelor 
didactice necalificate; 
schimb de experienţă cu 
judeţul Araji (socializarea 
copiilor în case de copii, 

practica pedagogică, evalua, 
rea statistică a rezultatelor 
şcolare).

Referitor Ia asigurarea 
resurselor materiale şi fi
nanciare, putem preciza: 
s-a revizuit baza materială 
în vederea modernizării ei

0  Baza materială la ni
velul învăţământului pre- 
universitar este. încă ne
corespunzătoare •  S-a fă
cut puţin în privinţa ma
nagerialului şcolar •  In

Aspect din timpul desfăşurării Consfătuirii pe ţară a inspectorilor gene
rali adj. âd inspectoratelor şcolare judeţene. Foto : PAVEL LAZ A

•  Prof. IOAN DINIŞ, 
senator de Hunedoara in 
Parlamentul României.

Vreau să menţionez că 
Senatul României este cea 
mai matură cameră a Par
lamentului. Proiectul Legii 
învăţământului n-a fost put 
tocă în discuţia Senatului, 
întrucât există o formaţia. 
6e politică parlamentară 

• — UDMR care a strâns 
900 000 semnături din teri
toriu, de la cetăţenii ma
ghiari, pentru a impune un 
alt proiect de Jeg® pe ba
ie  etnice. Vă asigur, sti. 
toaţi colegi, că proiectul 
guvernamental va fi fRţâ 
5 lege care să dea satis
facţie oamenilor de la, ca, 
litra , şi care va asigura 
«decesul reformei învăţă, 
rtfântului in România la

•  Ing. COBNELIU VOI- 
CV, inspector general adj. 
al Inspectoratului Şcolar 
Id judeţului Hunedoara.

Reforma a început şi 
chiar dacă ritmul ei nu ne 
poate satisface, trebuie să 
recunoaştem că primii paşi 
au fost făcuţi. Viaţa, mer
sul înainte ai societăţii a 
produs noutăţi in structu
ra învăţământului liceal şi 
gimnazial, s-a renunţat la 
numărul exagerat de ma
re de clase cu profil in
dustrial, s-au înfiinţat cla
se cu profil uman, funcţio
nează mai multe unităţi 
şcolâre care pregătesc ca. 
dre pentru, activitatea cuL 
telor, religia este obiect de 
studiu facultativ, s-a re
nunţat la politizarea dis
ciplinelor - de învăţământ.
’ In fiecare Unitate şco

larii există colective de re. 
formă. S-au stabilit zonele

standarde europene. Un al 
doilea motiv care a con
dus la amânarea discutării 
legii, a fost următorul: 
structurile europene, din 
care noi facem parte, au 
început să-şi dea seama că 
atunci când se vorbeşte de 
drepturile omului»* e bine 
să se vorbească de drep
turi individuale, aşa cum 
seconsideră în democraţii
le europene, şl nicidecum 
de drepturi colective. In 
februarie ar* România va 
semna protocolul privind 
drepturile omului şi atunci 
discutarea Legii Învăţă- 
mântulni, deosebit de adm. 
plexa, o constituţie mai 
ttfieă, va fi iminentă şi 
sperăm să v-o putem oferi 
până in primăvară.

defavorizate social şi s-a 
întocmit harta liderilor in
inovaţie. (S-a elaborat un 
program-sinteză pentru re
formă şi turn trimis pro. 
puneri de profesori pen
tru  participarea la discu
tarea programelor şcolare 
pe discipline de învăţă
mânt.

In privinţa proiectării 
activi toţii instructiv-edu. 
cative. in unităţile şcolare 
din judeţ s-au realizat: 
propuneri de planuri de 
învăţământ, programe, ma
nuale ; un ghid de mana
gement şcolar; stabilirea 
de obiective ale învăţămân
tului vocaţional; corelarea 
planului de şcolarizare cu 
comanda socială; restructu
rări ale unor unităţi de 
învăţământ şi case de co- 
pii. '

Cu privire ia resursele 
umane şi activitatea de

specţia şcolară se desfă
şoară încă slab, prea pu
ţină îndrumare, puţină mo
nitorizare •  A fost aproape 
total abandonată activita
tea educativă in rândul e. 
leviior •  Probleme multi
ple in învăţământul rural. 
S-aU dat prea multe spa
ţii către agenţii economici 
care au dispus de ele după 
bunul ior plac •  Activi
tate necorespunzătoare la 
nivelul caselor corpului di
dactic •  Este absolut ne. 
voie de Legea învăţămân
tului, in momentul de fa
ţă se mal lucrează încă 
după draconica Lege 6, to
tal inadecvată, care nu ser
veşte procesului de reformă
•  Apâriftâ Legii învăţă
mântului va declanşa apa. 
riţia a 96 noi regulamente 
ale acestui domeniu •  In 
ultimul an sui reuşit să $e 
realizeze concursuri pentru 
ocuparea posturilor vacan-

şi dotării cu un minimum 
necesar; s-au completat 
mijloacele financiare buge
tare cu altele extrabuge- 
tare (închirieri, prestaţii 
servicii, sponsorizări); s-au 
realizat case de odihnă 
pentru Cadrele didactice 
prin disponibilizarea unor 
spaţii şcolare din zone tu
ristice ; s-au modernizat 
dodă case de copii, Ia, Ha
ţeg şi Deva; sunt in curs 
de realizare patru mari in
vestiţii (sediul Inspectora
tului Şcolar, Casa Corpu. 
lui Didactic, Administraţia 
Taberelor, Liceul de Muzî- 
că şi Arte Plastice, Şcoala 
cU 24 sălj de clasă Brad,, 
modernizări Liceul Teore
tic Hunedoara),

te in învăţământ. Frica de 
concurs a profesorilor este 
încă dezarmantă, de aceea 
se gândeşte la o altă for
mulă pentru titularizare.

MASURI DE VIITOR

•  Reforma trebuie sâ 
antreneze pe toţi oamenii 
din învăţământ •  In acest 
an vor apărea primele ma
nuale alternative cu care 
se va organiza o expoziţie 
pentru a se studia, com
para de către profesori şi 
elevi, calitatea acestora. 

Treptat va apărea o piaţă da 
manuale şcolare •  Se vor 
înfiinţa 25 şcoli pilot în 
judeţe, selectate cu grijă
•  Se vor aplica programe 
internaţionale pentru- ofi. 
cializarea învăţământului, 
precum şi programe specia
le pentru cei mai dotaţi 
elevi şi studenţi •  Se va a- 

, sigura îndeplinirea măsuri
lor legislative pentru «ţa- 
jorarea salariilor şl pentfU 
drepturi sociale ale cadre, 
lot didactice •  Şe vâr,., piu 
ne în funcţiune 918 obiec
tive şcolare (construcţii săli 
de clasă, săli de sport, can
tine noj ş.a.j A Ssî va a- 
plica o nouă programă de 
perfecţionare a cadrelor di
dactice •  Introducerea în
văţământului asistat da 
calculator •  fn universităţi 
se vor crea departamente 
de psihologie-pedagogie, 
pentru mai buna pregăti
re a viitoarelor cadre di
dactice •  In toate acţiunile 
şcolile vor trebui susţinute 
mai mult de comunitatea 
locală, mai ales de părinţi
•  Parteneriatul în educaţie 
vizează şcoala —i- agenţii 
economici — consiliile lo
cale — părinţii •  Vor fi 
regândite structurile buge
tare ce vor fi puse la în
demâna inspectoratelorşenj 
Iare e Reducerea «amăra* 
foi de ore pe săptămână la

Pagină realizată de 
M1NEL RODEA

Pentru contribuţia la organizarea exem
plară a consfătuirii pe ţară a inspectorilor ge
nerali adj. din învăţământ. Inspectoratul Şco
lar al judeţului Hunedoara aduce calde mul
ţumiri următorilor sponsori: B.R.D., S.C. „Ţa
ra Haţegului", „Victoria" S.R.L., „Sargeţia-Fo- 
rest" S.A., „Apollo" S.A„ Sere Sintandrei, S.I.P„ 
„Sigma" S.R.L., „Instant Service" S.RX., Me- 
talo-Construcţii, „Metal-Expres", „Quasar" S.A„ 
„Lemacotn",. Asar S.R.L., Coca Cola, „Profesia 
22 Impex" S.R.L., „Cuvântul liber", Dacia Turist 
S.R.L., Computix S.R.L., Infomin S.A., Aco- 
min S.A. Cluj, Prest Serv „Crizantema" S.R.L. 
Simcria, Bere — Bârsău, Administraţia Perma
nentă a Taberelor Şcolare, Prefectura Judeţea
nă, Inspectoratul pentru Cultură, Casa Cor
pului Didactic.



Gherman, preşedintele Senatului
Ales prin concurs în 

1966 prorector al Univer
sităţii din Craiova, Oli
viu Gherman .a îndepli
nit această funcţie pănă 
în decembrie 1989, când, 
d«ţşi n-avea aspiraţii po- 

T litice, s-a implicat în a- 
şjgurarea unui cadru op
tim de desfăşurare a în
văţământului universitar 
lă Craiova. Pe lista can
didaţilor de Dolj a fost 
trecut ultimul, iar autori
tăţile politice l-au tre
cut în frunte, astfel a- 
jungând în Senat. A fost 
propus apoi ca vicepre
şedinte'al Senatului şi- a 
fost singurul care n-a a- 
yut nicţ un v°t împotrivă 
din Biroul’ Permanent.

Viaţa politică după pă
rerea dlui ■ Oliviu Gher- 
mah* este ca „Un fel de 
ifiişcare pe plane, cu cât 
îficerci să ieşi’ din ea Cu 
atât' mâi tare te scufuhri". 
l|raşte - agresivitatea' - de 
price formă;'inclusiv din

G a le ria  v ip

zorta politică; considerând 
că „adversitatea politţcă 
nu trebuie să dea naşte
re, ca o grosolănie, la o 
intoleranţă politică“.

în viaţa de zi cil zi. în 
puţinul timp) liber, dl 
Gherman. preferă să as
culte muzică, să citească 
ultimile evoluţii din fi
zică şi să joace cu prie
tenii bridge. . •.
■ Deşi ardelean, fiind 
(născut la Turda), dlui 
Gherman nu-i place pa
linca; deoarece consideră 
că aceasta ii toropeşte, 
preferând în schimb vi
nurile seci. la sfârşitul 
fiecărei ’zijp de lucru.

Cu amabilitatea-i şi sim- 
patia-i caracteristice dl 
Gherman ne-a destăinuit 
şi prima sa dragoste, care 
a fost o colegă din şcoa

la primară şi pe care o 
trăgea toată ziua de co
diţe. în ultimul an de li
ceu, tot dânsul ne-a 
turisit că devenise- „un 
fel de centru al atenţiei 
vieţii şcolare din Turda". 
Este căsătorit,' soţia sa 
fiind lector doctor la Uni
versitatea din Craiova şi 
are doi copii: Mihai Li- 
viu; 30 de ani, inginer 
automatist, şi Maria Bi- 
anca, 16 ani, elevă. i 
_ Cu toate că, în primul 

an de şcoală, dl Oliviu 
Gherman Şi-a: mărturisit 
dorinţa de a deveni pen
sionar, considerând că e 
bine să primeşti bani — 
drept pensie — fără să 
faci nimic, astăzi preşe
dintele Senatului speră 
să-şi poată relua activi
tatea didactică de profe
sor de matematică.

^ > '  ***Foto : MIRELA POPA

RESEMNARE

LILI LAL,
studentă

privirile noastre se sting ; 
nu mai e nimic ;

|  Obosiţi de viaţă ţi gânduri ucise *n no* e deşert, dar zâmbim
«■rătăcim ţ ■ nu ştim de ce, dar trăim.
I iubim, învăţăm să murim; ’ , - - '
«suntem singuri, j VALERIA DOINA,
I în jur e pustiu; Simeria |

La Fundaţia judeţea- J 
nă a tineretului, func-J 
ţionează un curs de al-A 
fabetizare informatică 1 
p|rtteu copii. Cursul este 1 
realiiat -în colaborare cu ţ 

listerul Sportului şi ( 
eretului. Prima serie / ■

VV
Informatică i

a (Început în decembrie 
trăcut ■ şi' durează- trei 
lupi. Atenţie însă, la i 
aceste cursuri sunt pri- I 

^miţi elevi între clasele ţ 
V-t-XII! ţ

Dintre cei 60 de copii i 
pe' serie, primii 10 vor * 
face' cursuri de perfor- l 
manţă, pentru a repre- i 
zcnţa judeţul la olim- ) 
piădele naţionale şi " in- ţ 
terriâţîohale (V.N.). -*'■ ţ

Vă vom aduce la cunoş
tinţă, în rândurile de fa
ţă, două întâmplări nefe
ricite în care au fost im
plicaţi tineri. Două întâm
plări banale, dar cu iinpli- 
caţii deosebite. Atât în via
ţă̂  celor care erau cât pe- • 
ce să se sfârşească de pe 
această Iunie, cât şi a ce
lor «are âu făcut pe voi
nicii. tlh numitor comUn 
există totuşi; alcoolul.

„CANT A MA Şl IN 
ţ ' 3  ROMÂNEŞTE!"

De loc, ' Mircea Ştefan 
Petru este din Bacia. Are 
18 ani şi este şomer. Nimic 
deosebit în. existenţa  ̂lui 
până recent, intr-o zi de 
vineri. Dimineaţa se hotă
răşte să plece la Deva pen
tru a-şi vizita prietena la
~m m 'i mmm i  m im  m mmm i m  'mmmm'mmm.

|  In perioada 17—19 fe- 
I bnjarie, în staţiunea Voi-
I neasa va avea loc Fes-
J tivalul concurs „Carna-
|  valul Zăpezii ’95". Este
* o ediţie jubiliară, la ca-
I re sunt invitaţi să par-
î  ticipe cluburi d e - spe-
I : cialitate, organizaţii de 

■■■■-'-tineret.’ orice' persoană
I care iubeşte muntele şi 

are un anume hobi pen- 
J ■ tru... probele concurşu- 
I lui. Iată-le: cultural-âr-

T in e rii ş l a lc o o lu l întâmplări nefericite
spital. Este împreună cu 
un prieten. în reşedinţa de 
judeţ, mare bucurie! Mir- 
cea se întâlneşte cil fostul 
său diriginte. Evenimentul 
trebuie udat, aşa că. foţi 
trei poposesc la reştâttrân-' 
t J  - „D S te ia " . S e  ' î e â  b e re ,"  
apoi in jună’ prânzului a- 
jung 'şi la spital. Se' pare 
că băieţii' sunt puşi serios 
pe treabă, pentru că se în/ 
torc din nou ,1a .crâşpiă,- 
Iarăşi bere şi, înapoi la 
gară. In drum se 'întâlnesc 
cu alţi trei tineri din Ra-, 
polt. Numele imuia dintre 
ei este neapărat nevoie să-l 
amintim. Şi veţi vedea de

» mmm m. mmm •  # mmm m'mmm 0 mmm'»

TURISM •  
DIVERTISMENT -
c a r n a v a lu l

ZĂPEZII ’9$
tistic; diapozitiv, diapo- 
ramâ, diason; fotografie; 
grafică;' caricatură; tc- 
lecţil cu temă etc - - 

■ v Aveţi grijă ! Probele 
cu temă - umoristic-eco- 
logică vor fi mai mult 
In atenţia juriului. - • 

Toate bune şi frumoa-

ce. Este vorba de. Glaudiu 
Duma. .

Toate bune până tinerii 
noştri se urcă în vagon. 
S-a nimerit ca tot aici să se 
afle un alt grup de băieţi.

. Nu se Văzuseră niciodată, 
nu ie cuîrtîşteătf. Intre cei ’ 
din vagon, Gabriel Modo
ran .îşi incearcă şi calită
ţile vocale. în limba en
gleză ! Acest lucru nu-i 
prea place lui Mircea, aşa 
că ii spune: „Cântă mă in 
româneşte, să pricep şi eu“.
I se răspunde în d6i peri,

• iar de aici se ajunge la 
discuţii contradictorii. Ur
mează un deget peste na

şe, dar cine se ocupă 
de treaba asta în jude
ţul-Hunedoara 7 Nimeni 
altcineva decât „Sind 
România" SRL, Agenţia 
Deva.' Respectiva firmă 
organizează participarea 
la festival, aţâţ pentru 
concurenţi, cât şi pen
tru turişti. Informaţiile 
necesare le puteţi obţi
ne la sediul - agenţiei, 
sau la telefon: 611662,

sul cântăreţului şi un pumn 
în nasul iubitorului de mu
zică românească, între cei 
doi intervine Claudiu Du
ma, iar pentru că Mircea 
este puţin ameţit ş; î» cur
ge sânge din nas,' şjrijimtă 
el. lovituri de pumn cu Mo: 
doran. . ...^4 v

Urmează o’: nouă etapă 
şi cea mai diiră a acestui 
conflict- pornit din nimic. 
Pentru că .spaţiul de acţi- 
”une1 era- - prea restrâns în 
yagon, Modoran şi Duma 
ooboară. Intre: timp, -Mir
cea îşi revine şi, pentru că 
făcuse schimb de geci cu 
prietenul, îi cere acestuia 
să-i dea briceagul dintr-un 
bustunar. Coboară şi el. Din 
spate- se apropie- de Modo
ran, ii prinde de cap, iar 
briceagul H- infige în gâtul 
ortului! Cei doi fug. De 
la staţia „Opera" iau ■ auto
buzul ş i ' se ' Întorc „victo  ̂
rioşi“ la Simeria.

După două zile Mircea 
Ştefan Petru va fi' găsit 
La domiciliu de poliţie. 
Briceagul cU pricina era 
pe măsuţa de televizor. Mo
doran a fost la un pas de 
moarte, medicii constatând 
lezarea venei jugulare. A-

ceâsta înseamnă tentativă 
de omor şi se pedepseşte 
cu închisoare de' la 5 lâ 
10 ani. *

Când te gândeşti' că toa
te puteau fi âtat de uşor 
la locul lori _ >‘

MIHAI LA
RARUL „INTijH" ""r - Jţ ■■—; * ‘ - ■ ■ -if

Cea de a dbua poveste 
banală în care un om era 
să-şi > piardă viaţa s-a pe-' 
trecut în barul „Intim" din 
Pricaz, comună Turdaş. Tă
răşenia a pornit, de la fap
tul că, pe masa unor eon- 
sumatori, cineva, de la al- 
tă masă. a vărsat ceva. Nu 
discutăm cine a- avut drep
tate. Important este ce ‘ a 
urmat. O încăierare în toa
tă'legea. Şi dăi şi luptă.’..' 
Până la un moment dat; 
când Mihai Cozac pune 
mâna pe o jticlă şi loveşte 
in capul- lui Dumiţru Mer- 
mezan. Şi. nu oricum, ci 
cu toată fdrţa’ pe care -o 
are la 16 ani. Urmare: de-» 
ziuni 'grave, fractură CO 
irifundare, constată medicii.’ 
Până la . urmă;- . Dumitru 
scapă cu viaţă, dar nu ersr 
mult să treacă în lumea 
celor drâpţi. '

VALENTIN NEAGU

M U ŞIC  B O X
#■

Primul single al lui Sam- 
bora apare in august ’91 
şi cuprinde excelenţa ba
ladă Ballad of Youth, iar. 
pe faţa B, piesa Wirid 
Cryes Mary Cover Version 
după Jimi Hendrix, piesă 

inclusă pe soundtrack-ul fil
mului Ţhe Adventures of 
Ford Farlane. In luna sep. 
tembrie, apare albumul 
„Stranger In This Towri" 
(Mercury) realizat cu pro
ducătorul Neil Dorfsman. 
La realizarea acestui al
bum aU participat ': Eric 
Glapton, Randy Jackson, 
David Bryan, Tico Torres, 
Geraldo Valez (percuţie) şi 
Tony Leven (bass, ex King 
Grimson). Acest. LP foarte 
atractiv are rădăcini în 
blues-ul american tradiţio
nal, având o cifră de vân
zare de 600 ®0Q exemplare

şi beneficiind de cronici 
de. specialitate , elogioase. 
Gea mai reuşită piesă din 
acest- disc , este Mr Blues- 
man, o piesă autobiografi
că a lui Sambora, la care 
a participat şi cunoscutul 

chitarist de blues Eric Glap
ton. La scurt timp Sam
bora pleacă intr-un tur
neu promoţional al albu
mului, prin cluburile a- 
mericane.

Pentru a dezminţi nume
roasele zvonuri din presă, 
casa producătoare le-a ce
rut celor de la Bon Jovi 
să revină în studiouri, pen
tru înregistrarea unui nou 
material discografic. Reu
nit în studioul Little Moun- 
tain sub directa îndruma
re a producătorului Bob 
Rock, grupul Bon Jovi în
cepe .înregistrările în pri

ma jumătate -a anului- *92,- 
albumul, apărând pe piaţă- 
doar In- luna iidiembrie;’ 
sub titlul - v.Keep The 
Faith".'Acest nou album a 
surprins critica de  ̂specia-" 
litate: prin sound-ul. total 
diferit faţă de ' producţiile 
anterioare; dar foarte' bi
ne adaptat noilor curente 
muzicale; de la începutul- 
anilor ’90. Albumul a fost 
foarte bine primit de pu
blicul europeaft, în > prima 
săptămână în Germania 
s-au vândut 250 000 exem
plare, devenind disc de 
platină, iar în Anglia al
bumul ajunge pe locul I 
în săptămâna 14—21 no
iembrie, fiind declarat disc 
de aur. Cu toate acestea, 
noul album nu a pătruns 
în top 10 american, dar 
acest lucru nu-1 mai afec
tează pe Jon Bon Jovi» 
Primul extras pe single, 
piesa titlu ajunge pe locul 
V în UK. (Va urma).

HORIA SEBEŞAN



sinceritate despre profesie, 
despre familie

„Încă din copilărie 
îşi aminteşte dna Victo
ria Moldovăn — am sim
ţit o irezistibilă atracţie 
spre folclor. , Acolo, în 

Câmpia Turzii uncii m-am 
născut şi am crescut, a- 
poi la bunici, în satul Ce. 
tea din judeţul Alba, un
de-mi . petreceam vacan
ţele, mergeam la aşeză-, 
mifttele culturale şi ur
măream cântecele şi dăn. 
şurile celor mari, dorind 
să învăţ pasul. Ca stu
dentă la Cluj. şi mai a- 
poi în 82, după' ce am fost 
repartizată . la întreprin
derea „Mecanică", am 
părticipat efectiv la ac
tivităţile culturale. Am 
fost dansatoare, recitatoa
re, am făcut parte din 
grupul de satiră şi umor". 
Toate acestea însă n-au 
sfcutiţ-o pe dnâ Victoria' 
de la lucru! ca maistru 
pe trei schimburi/la tur
nătoria de neferoase, fiind 

» singura, /femeie şef .//.de 
schimb. „Opt ore lucram 
In fr;g orf in  gaze, ală- 
turi da oamenii şchimbu-

* lui pe care-1 conduceam;1:
Azi este directoarea Ca. . 

. sei de cultură din Orăş- 
tie, după o perioadă în 
care fusese instructor co-

• regraf tot aici. Dar îşi şo- 
'  ţie şi mamâ 'a  doi copii,
frumoşi şt cuminţi. '*
■■■■' „Ne-am cunoscut eu so
ţul meu la Tg. Mureş, pe

vremea când eram amân
doi liceeni fiecare în 
alt oraş — cu prilejui u- 
nui concurs de orientare 
turistică şi tir. Ne-am re
întâlnit peste doi ani la 
Cluj, fiind ambii studenţi. 
Ne-am împrietenit şi am 
hotărât sâ ne unim des
tinele. Amândoi >am pri
mit repartiţia in acelaşi 
judeţ : eii în Oră.ştie, rar 
el la „Marmura" Sime- 
ria. Venirea pe lume a 
băiatului cel mare, Tu- 
rîor, la doi ani după că
sătorie," a adus in fami
lie sentimentul împlinirii, 
în 1987 s-a născut al 
doilea copil. Tot un bă
iat, Vlad. Este azi în cla
sa I. Am doi copii foar
te,cuminţi -c- spunea dna 
Victoria- Mă laud cu ei, 
fără să exagerez, învaţă, 
citesc mult (au biblioteca 
lor), dar mă ajută şi în 
gospodărie, Ia '«cumpără
turi, la curăţenie, inclu. 
siv ia gătit. Copiii au îm
plinit /ostul şi ' trăinicia 
căminului nostru". Cum 
reuşgşte, să-i educe , ast
fel? Ne-a spus : „sunt 

. dură când trebuie să fiu 
dură, şi bună când tre
buie să fiu bună. Ei ştiu 
ce este voie şi ce nu este 
voie să facă". ■

Re'venirtrj' la profesie; ini * 
.calitatea <fe director al 
aşezământului de cultu.

. ră orăştian, dna V.M.

menţine bune relaţii de 
colaborare cu Clubul co
piilor, cu şcolile, grădi
niţele şi. cu. liceele din o_- 
raş, dar şi cu Unitatea de ’ 
jandarmi, încercând ca 
aceste instituţii să fie an
trenate la acţidnile or
ganizate de Casa de cui. • 
tură a municipiului. Prin 
colaboratori de speciali
tate, din afara instituţiei, 
s-au permanentizat cur
surile de calificare,. în 
Cadril! Universităţii popu
lare, tinerii' fiind ajutaţi 
să se califice şi in alte 
meserii decât cele cunos
cute. Cele trei generaţii 
de dansatori ai Ansam. 
blului „Doina Mureşului", 
dar şi soliştii şi inStru-; 
mentiştii tarafului, vin cu 
plăcere la repetiţii In a. 
şezământul de cultură, 
particulă "la- toate, fes ti- 
-valurile judeţene;, dar si 
la cele-din alte-judeţe la 
care sunt invitaţi. Tara
ful a luat numeroase pre
mii, artiştii /din:.praştie 
fiind apreciaţi in ţară dar 
şi în străinătate. ;.

. ..-Sinceritatea, deschi. 
derea cu care dna bfol- 
dbvan ne-a vorbit despre 
familie şi despre/fvofiwje - 
,eşte dovada tinereţii su
fletului ei, a armoniei pe 
care o creează permanent
în propriul cămin, dâr şi
la locul de muncă.

ESTERA ŞINA

W ■*■%**<

mâncarea să aibă gust
Mirosul jşi gustul mâncării au o im

portanţă;, deosebită, .fiind alături de 
âspect primele .care' ne Stimulează 
pofta de mâncare. Orice gospodină 
cunoaşte .calităţile usturoiului, cepei, 
ori piperului, în aromatiznrea dife
ritelor preparate- Bucătăria româneas
că are însă multe alte posibilităţi,. 
oferite de plante, de a da mâncării / 
savoare. ", . . , ...

, Rubrita de faţă./sugerează mai a- 
les tinerelor gospodine câteva posi
bile" utilizări ale. unor piante autoh
tone,- cu arome bine cunoscute:

.. - •, tarjionul se foloseşte. / la prepa
rate reci din vânat, carne de pili, 
peşte, sau ouă; la salută-de crudităţi,, 
ciorbe; ' ,/■;./

•  cimbrul iesţe apreciat în cadrul 
preparatelor din ciuperci, fasole, nw- 
zărâ, castraveţi; -

•  măghiranul se utilizează la so
suri pentru peşte sau vânat; la cior
be de roşii1 sau carne de pasăre, pa
teuri, salată orientală;

•  meat» dă gust la omlete, prepa
rate din (Mttne, sau pe: bază de car
tofi noi; t
■ •  busuiocii] este bun la sosuri, sa
late, marinate, sau preparate din 
peşte;

•  anasonul. chimcnul, feniculul, dau
..savoare produselor de dar
şi supelor ori verziei murate.

I
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Riscurile muncii Ia negru
Odată cu şomajul, pe 

de-o parte, şi şansa de a 
se realiza ca patroane, pe 
de alta, tranziţia a adus 
femeilor noastre-şi.,, mun
ca la’ negru. Gel puţin u- 
nora. Şi din păcate celor 
mai tinere.

De ce acceptă fetzla şi 
femeile să lucreze fără un 
contract de muncă (şi nu 
un alt gen de contract!). 
Poate din inconştienţă, u- 
nele imaginându-şi că vor 
fi mereu tinere şi în pu-- 
tere. Foarte adesea pentru 
că nu sunt informate şi 
nu realizează ce pierd în 
situaţia în care se îmbol
năvesc. au nevoie de con
cediu de naştere şi îngri
jirea copilului mic. Ca să 
nu mai vorbim, de vechi
mea în muncă pentru pen
sie. Desigur că foarte mul
te acceptă din disperare, 
neavând altă soluţie. *

în multe cazuri lucrul 
fără un contract de mun

că comportă pe lângă de
zavantajele amintite şi ris
cul de. a fi aruncate pe 
drumuri în orice clipă, îii- 
că un âspect. îh fapt este 
vorba de violenţă sexua
lă. Iar cele care nu accep
tă compromisul moral la 
care le constrâng unii pa
troni, ajung tot pe dru
muri. Sau, dacă da, îşi în
cep viaţa intr-un mod de
zonorant pentru ele.

Fenomenul este alarmant 
şi din păcate necontrolabil.. 
Victimele unui astfel de 
mod de â-şi câştiga existen
ţa se tem ori se jenează 
să-i demaşte pe cei care 
le exploatează, le agresea
ză sexual. Deci este impo
sibil să se evalueze pro
porţiile fenomenului. Tar 
mijloacele coercitive, puse 
Ia dispoziţie de actualele re
glementări legale, nu sunt 
eficiente. Pentru un patron 
care nu achită sumele da
torate .pentru protecţia so

cială a lucrătorilor săi, o 
amendă simbolică nu are 
nici o valoare.
■ Ar trebui- măsuri mai. 

drastice împotriva celor 
care-şi privează semenii de 
drepturi elementare şi elu
dează legea. Doar descura
jând tendinţa utilizării for
ţei de muncă la negru, fe
nomenul poate fi limitat 
şi controlat. De aceea este 
necesară o lege in acest 
sens, iar elevilor din cla
sele terminale sâ li se pre
zinte această realitate. Şi, 
desigur, mai multă grijă 
din partea fiecărei femei a- 
tunci când stabileşte ra
porturi de muncă cu o fir
mă sau un patron. Pentru 
că, înainte de toate, fie
care este datoare să-şi a- 
pere singură propriile in
terese şi demnitatea per
sonală.

VIORICA ROMAN

celebre
•  Elena Densuşianu,

fiica omului de litere A- 
ron Densuşianu, a fost 
prima femeie care a pri
mit un titlu universitar 
in învăţământul superior 
medical. A obţinut doc
toratul la Iaşi (1899) 
apoi s-a specializat 
Paris. în 1910 şi-a 
docenţa, între 1920 şi 1940 
activând la catedra dc 
oftalmologie a Facultăţii 
de medicină Iaşi.

•  Elena Teodorini 
fost prima cântăreaţă ro
mâncă de operă care a 
cântat pe scena Scalei 
din Milano. Ea a debu
tat la Bucureşti în 1877,

în „Rigoletto", iar in 1880 
a interpretat rolul Mar
garetei din „Faust“, pe 
cea mai celebră scenă li
rică a lumii, Scala din 
Milano. însuşi Verdi o 
considera drept: „prima 
voce a Europei din toate 
timpurile".

•  Vera Myller — Le- 
bedev a fost prima femeie, 
care a deţinut titlul de 
profesor universitar intr-o 
disciplină de Ştiinţă pu
ră— matematica^ In 1918

i a fost- numita titular al - 
catedrei de algebră su
perioară şi teoria func-' 
pilor -de la Facultatea de 
Ştiinţe laşi; unde activa ’ 
ca asistent din 1911.

>«—*—*—*»*—»— -

TUMOAREA LA SAN
Multe studii internaţiona

le au stabilit că o infor- 
mare coreeia/a Jeineilor 
şi o atitudine mai activă . 
din partea for pot avea e - ; 
feote pozrţive ' în depista
rea şi, tratarea tumorii Ia 
sân. j  ■
;. Un diagnostic precoce se 
poate stabili şi cu ajuto
rul femeilor. începând) de 
îa 18 ani, orice tânără; îşf 
poate face, după instruc
ţiunile primite de la gine
colog, un .autogxamen al 
sânului. Este Şine şă .fie . 
făcuteşL^saiioenec de spe
cialitate*.între ‘40 şi 50 de 
ani, fiind- recomandate' mă- 
car două asemenea vizite 
medicale. După 50 de ani, 
astfel de examene şi o ma- 
mografie, în opinia spe
cialiştilor italieni, ar tre
bui făcute din doi în /doi 
ani. Dacă apar probleme 
sau în familie există ca
zuri de, tumoare la sân, e 
bine ca mamografia sa se 
facă începând de la vârsta 
de 30—35 de ani.

CUM SA ÎNTREŢINEM 
VESELA

. Vasele de /bucătărie' (şi 
din porţelan) /se spală- cu 
apă şi un afhesfec .de. sodă 
calcinata (o lingură) şi sa
re de bucătărie grunjoasă 
(3 linguri), apoi. se clătesc 
cu apă din abundenţă. Ce
le în . care s-au preparat 
mâncăruri grase şe fierb; 
cu apă şi cenuşă din lemn 
sau cu /sodă calcinată (o 
lingură la un litru de apă), 
şi se fierb sub capac timp 
de o oră, apoi se clătesc. 
Tot astfel se curăţă vasele, 
emailate, din aluminiu sau 
oţel inoxidabil în care s-a 
ars laptele sau . mâncarea, 
petele rămase ştergându-se 
energic eu o sârmă pentru 
vase. - ■

Mirosurile de ceapă, peş
te sau usturoi dispar dacă 
fierbem în cratiţele res
pective apă cu zaţ de ca
fea (2 linguri la 1 1 de apă), 
în . cele emailate se poate 
adăuga şi 1—2 linguri de 
oţet la litrul de apă. Apoi 
se clătesc bine.

Centrul de transfuzie sanguină al judeţului. Deva. 
Victoria Ursa», asistentă şefă, în timpul unei recul* 
ţări, după 'im - procedeu nou, de tâ*r Jouan, cu o mare 
siguranţă, pentru circuitul «tecii, şi valabilitate j a 
sângelui. FotOr PAVEL LAZA

„Nici un efort nu este 
prea mare atunci când în
cercăm să-i facem pe pă
rinţi conştienţi de extra
ordinara puţ§re jee ,ş|ă în 
mâinile lor“ — afirma 
psihologul P, Ostarrieth.- 

Experienţa, acumulată 
iii confruntarea zilnică cu 
problemele.psihologice ale 
copilului, mă „determină 
să afirm că o' mare, par
te a acestora pot fi evi-

puse. Aeest tip . de~ edu
caţie ,deferminâ: coriHietă—. 
psihice interne; ;manife*-£J jf  
ţaţe în comportamentul 
copilului ’.prin revoltă, ţi* 
gresivitate, timiditate, sen» 
timente de in&rioritaţe. Nu' 
de puţine ori aceste conflic
te se obiectivează în. sufe
rinţe fizice (dur^f 
cap, de stpmac, obosea-' 
lă, lipsa poftei.de mân
care- etc),- care î l ' detar-

„Profesiunea" de părinte

tate printr-o mai bună 
cunoaştere şi înţelegere 

copilului de către pă- 
■nnţir- -

Am întâlnit părinţi ad-; 
mirabili, preocupaţi de 
dezvoltarea şi viitorul co
pilului, dar conştienţi că 
rolul lor pste, în esenţă, 
de a-i pregăti să se: des
curce singur la momen
tul potrivit; părinţi lpper- 
protectorj care, lâ fel ca 
şi cei indiferenţi, hipo- 
protc.< tori, frânează / dez* 
voltarea /psiliologică /nor
mală a- copilului; - părinţi 
care îşi transferă asupra 
copilului propriile ambi
ţii; părinţi care cer de 
ia/,copil ceea, ce funţ in-, 
capabili ' să ceară" de Ia 
ei înşişi. Am întâlnit pă
rinţi care au convingerea 
că surit perfecţi şi aii în
totdeauna dreptate. dar 
şi părinţi care se simt 
vinovaţi'pentru toate pro
blemele şi eşecurile co
pilului. Ambele atitudini 
sunt la fel de dăunătoare 
dezvoltării psihologice nor
male a copilului.

Din nefericire, un ma
re număr de părinţi, preo- ' 
cupaţi de copil, confundă 
dragostea şi interesul faţă 
de el cu grija de a-1 creş
te în conformitate cu vq- 
inţa şi ambiţiile lor, fiind, 
foarte puţin interesaţi de 
ceea ce este copilul în 
realitate. Ei îi obligă ast-. 
fel să se adapteze, să se 
supună unor tipare im-

mină pe părinte să se a- 
dreseze medicului pedia
tru. Consta ţârul: absenţa 
cauzelor organice, taeiHr 
cui pediatru este cel pa
re îndrumă părintele spre 
serviciile de neuropsihia. 
trie infantilă şi psitotp-, 
gie. Mult mai simplu este / 
însă să prevenim apariţia / 
acestor suferinţe, printr-o 
atitudine educaţiv-afecti- 
vă adecvată a familiei.

De aceea mâ adresez 
păripţilor, rugam! u - j să 
rriediţeze la /rolul .pe care 
îl au jn dezvoltare)! p.sih'o- ■ 
logică normala a copilu
lui, . să mediteze poate 
mai profund şi fără pre
judecăţi la ,;profc‘.iunea“ 
de părinte.

.Dacă am reuşit să vă 
conving, sau cei puţin să* 
vă determin» să meditaţi 
la faptul că rolul părin
telui NU, este să domine 
copilul, să-l „judece", sâ-1 
pună într-o situaţie de 
inferioritate, ci să-l cu
noască, să-l înţeleagă şi 
să-l iubească aşa cum 
este el, să-l facă să se 
simtă în deplină siguran
ţă ţn propria familie, să-i 
asigure un echilibru, sâ-1 
ajute să-şţ depăşească fri- 
cile, să-i ofere certitudi
nea că e acceptat şi iUr 
bit, înseamnă că între noi 
poate începe un „dialog".

(Va urma)

Psiholog, 
DORINA LOGîN
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presupune unei societăţi comercia

«are
fa m

— Doamnă Viorica Vă- 
lean, pentru început vă ru
găm să faceţi cunoscut ci
titorilor noştri* care sunt 
fu rutele de asociere în so. 
ele taţi comerciale?

*- 'In scopul efectuării
actelor de -comerţ, Legea 
«r, 31/1999 privind socie
tăţile comerciale f  regle
mentează posibilitatea aso
cierii persoanelor fizice şi 
persoanelor juridice tei cinci 
ferm e: societate în nume 

Colectiv, societate în coman
dită simplă, societate in 
comandită pe acţiuni, so
cietate pe acţiuni ,şi socle,

1: late cu răspundere limita- 
'■ « / '  . .

Intre cele cinci forme -de 
asociere există deosebire cu 
referire la numărul minim 
ft maxim al'asociaţilor, la 
capitalul social şi în prin
cipal la răspunderea aso
ciaţilor. Astfel SRL-ul es- 
•*“ singura formă de aso- 

In care legea admi- 
pn singur asociat, dar 

are şi limita maximă 
numărul asociaţilor (50). 

î ' In ce priveşte capitalul, 
»8NC-ul nu presupune o a- 
’ numită limită, la SRL li» 
•atâta minimă este de 100 008 

i-.de lei, iar' la SA, suma 
' minimă este de un milion 
/ de lei.

Dacă ne referim însă la 
. răspunderea asociaţilor, 6b- 
; aervăm că la SRL şi SA 
t toţi asociaţii răspund li- 
; limtat, In limita aportului 

'.A social, Ia SNC toţi asociaţii 
[{răspund solidar -şi nelimi- 

tot. iar la societăţile în 
f. comandită, asociaţii caman- 
‘ dttaţi răspund solidar şi 
| nelimitat, iar comanditarii . 

•b, răspund pănă la coneuren.
‘ ţa  aportului lor.

Din cele expuse mai sus, 
tezuită că mai avantajoase 
sânt SRL şi SA, fapt ce fa
ce ca aceste forme de a- 

, sociere să fie preferate.
— Ce presupune înfiin- 

ţărea unei societăţi cu răs- 
pmţdere limitată şi a unei 
şotietăţi Pe acţiuni?

i „ ,rr 'Orice societate, fie 
I SRL, fie SA, pentru infiin- 
r ţaoea sa potrivit Legii nr.

31/1900. parcurge trei faze: 
i. constituirea, autorizare» 

fdoeţionării, înmatricularea 
; trj Registrul Comerţului din 
Judeţul in care Işi are se
diul.

In faza de constituire, a. 
•ociaţii hotărăsc forma de 
itsociere, capitalul social, 
sediul societăţii, denumirea 
ş i durata societăţii, obiec
tul de activitate, modul de 
administrare a societăţii,

participarea la beneficii şi 
pierderi, semnând contrac
tul şi/sau statutul societă
ţii »în faţa notarului. Am 
spus şi/sau statutul, având 
în vedere societatea cu răs
pundere limitată cu asociat 
unic, la care actul de con
stituire este doar statutul, 
contractul încheindu-se 
când numărul asociaţilor 
este mai mare de unu.,

•Odată cu autentificarea 
actelor de constituire ie  
trece la a Il-a fază, „auto
rizarea funcţionării socie
tăţii".

instanţa competentă peri.

că avizul se acordă numai 
pentru investitorii care vin 
cu un capital de cel pu
ţin 10 000 USD, conform 
Ordinului nr. 1 din 5. 10. 
1994 al ARD.

Odată obţinută hotărârea 
Judecătorească de autoriză» 
re, după ce aceasta rămâ
ne definitivă, se publică 
în Monitorul Oficial, ur
mând a IlI-a fază — „în
matricularea în Registrul 
Comerţului".

Pentru înmatriculare se 
depun la Registrul Comer
ţului de către unul din a- 
sociaţi, administratori sau

Discuţie cu doamna VIORICA V ALEAN, 
secretar general al Camerei de Comerţ şi 

Industrie a judeţului Hunedoara

tru a autoriza o societate 
este Tribunalul Judeţean 
la a cărui grefă se depun 
următoarele acte: cerere 
de autorizare, statut sau 
statut şi contract, foaie văr- 
sămăht capital social (mi
nim, ÎOPOQO de Iei la SRL 
şl minim un milion de Iei 
la SA), când aportul este 
în* natură: dovada proprie
tăţii şi raport de evaluare,

de persoane împuternicite 
următoarele acte : sentinţa 
în original, statut. şi con
tract, caziere judiciare în 
original, foaie vărsâmâht 
capital (dovadă aport in 
natură când este cazul), 
actul de sediu, certificate
le de căsătorie ale asocia
ţilor, certificatele de in- 
.matriculare şi -de bonitate 
în cazul asocierii unor per-

De menţionat că în pro
cesul verbal al adunării 
generale vă trebui să se 
includă stabilirea situaţiei 
patrimoniale, în momentul 
transformării pe bază bi
lanţului, iar dacă se con
stată că în afara capitalu
lui există disponibilităţi, a- 
sociaţii trebuie să opteîte 
asupra destinaţiei acestora.

Se întocmeşte statutul şi 
contractul de societate, cu 
clauzele specifice Societăţii 
pe acţiuni (SA), se solicită 
autorizarea instanţei, dat 
fiind faptul că autorizarea 
iniţială s-a dat pentru SRL 
şi nu pentru SA. în sentin
ţă considerăm absolut ne
cesar a se menţiona ex
pres autorizarea transfor
mării şi sityaţia patrimo
nială a societăţii. Sentinţa 
definitivă se publică în 
Monitorul Oficial şi apoi 
se solicită .Registrului Co
merţului înscrierea men
ţiunii de transformare.

— Aţi prevăzut în pro
gramul de activităţi al Ca
merei anume acţiuni în 
domeniul constituirii socie.' 
taţilor comerciale,?

— în calitate de secretar 
general al Camerei, coor
donez in mod direct de
partamentul consultanţă, 
departament care asigură 
servicii complete membri
lor Camerei şi tuturor a- 
genţilor economici care do
resc să înfiinţeze în jud. 
Hunedoara societăţi comer-

cazjerele judiciare ale ad- soane juridice, acordul FPP-
ministraforilo'r, asociaţilor şi FPS în cazul asocierii
şi cenzorilor când este cş- societăţilor eu capital de
zul, certificat de bonitate stat, avizu.1 ARD in căzui ' ciale potrivit Legii nr. 31/

•i'Şi,de înmatriculare în ca- ' !ilwVeititorilefr sirăini, dova^r* T
zul asociaţilor persoane jţt- dapublicării în Monitorul jn‘ mod concret asigu- 
ridice, acordul FPP şi FPS Oficial a sentinţei, taxa de răm servicii de întocmire

înmatriculare.când în asociere intră So
cietăţi cu capital de stat, 
dovada sediului social (ti
tlu de proprietate, cop. 
trafct de închiriere etc), de
claraţie autentică de aso
ciat unic (la SRL cu 1 a- 
sociat), avizul Camerei de 
Comerţ şi Industrie. . -

— Aceleaşi acte se de
pun la instanţă şi în ca- 
nil asocieri! Unei persoane, 
a. unui cetăţean străin ?

— în constituirea socie
tăţilor comerciale, persoane 
juridice române, nu are 
importanţă cetăţenia per
soanei, in schimb de o deo
sebită importanţă este do
miciliul acesteia. Astfel  ̂ o 
persoană cu domiciliul In 
străinătate care doreşte să 
investească în România, $e 
consideră potrivit Legii nr. 
35/91, republicată în 1993, 
investitor străin. La con
stituire» acestor societăţi, 
se depun aceleaşi acte lâ 
instanţă plus avizul Agen
ţiei Române de Dezvoltare.

De precizat este faptul

Dosarul societăţii 
complet, societatea se în
matriculează în Registrul 
Comerţului, eiiberându-se 
comerciantului certificatul 
şi cererea de înmatriculare. 

, De la data înmatriculării 
societăţii, societatea are 
personalitate juridică, e- 
puizându-se cele 3 faze, a- 
le înfiinţării sale.

De la această dată, so
cietatea intră in funcţiune 
fiind obligatorie înregistra
rea sa la Direcţia Finan
ţelor Publice.

— Există posibilitatea 
transformării unei societăţi 
comerciale dintr-o formă 
juridică în alta ? Exemplu : 
din societate cu răspunde
re limitată, în societate pe 
acţiuni ?

— Legea nr. 31/1990 re
glementează posibilitatea a- 
cestci transformări prin 
hotărârea adunării genera
le a asociaţilor, hotărâre 
ce urmează a fi luată cu 
votul tuturor asociaţilor.

PERIOADA 1—7 FEBRUARIE 
BERBEC

Fiţi discreţi, spre a nu avea neplăceri. Conce- 
peţi planuri în taină, dar va trebui să vă afirmaţi 
public. Sâmbătă, este momentul să începeţi ceva nou. 
S-ar putea să puneţi mâna pe o sumă de bani, dacă 
un prieten nu vă pune piedici.

TAUR
Pcupaţi-vă de proiecte de viitor! Veţi face un 

act de caritate. Vă va sprijini un prieten. Discreţia 
vă poate aduce multe foloase. O boală cronică poate 
da semne, veţi deveni mai sensibili, mai suspicioşi. 
Asiguraţi-vă, căci prestigiul profesional poate fi de
favorizat.

■ ■ V ; GEMENI
Sentimentele romantice pot fi azi în impas. Fiţi 

diplomat şi tolerant ! Alergătură pentru unele ches
tiuni profesionale ori de călătorie. Vingri — o zi mult 
prea plină de preocupări. Acţiunile dv. vor fi subor
donate unor planuri concrete. Verificaţi credibilita
tea unor zvonuri, înainte de a le lua în sdamă. Ne
voia de extravaganţă revine cu toată forţa.

RAC
. Popularitatea in societate vă va aduce mai multe 

necazuri decât plăceri. Veţi obţine ştiri bune privind 
planul unei călătorii. Atenţie, bârfele la colţuri se 
pot-dovedi riscante. Prietenii şi banii nu constituie o 
îmbinare armonioasă. Limitaţi-vă cheltuielile! Spi. 
ritul de aventură vă domină, veţi pleca într-o că
lătorie, : \

■■■VV/:*; .. LEU-
Evitaţi disputele pe teme de sănătate; ceartă vio

lentă cu cineva apropiat. E bine să vă înconjuraţi de 
ţ prieteni şi colaboratori. Vă aşteaptă, sâmbătă, un 
l val de inspiraţie creatoare, sau chiar un eveniment 
' romantic. Strădaniile dv vor fi apreciate ; totuşi mi 
suprasolicitaţi posibilităţile legate de Cariera dv pro- 

\ fesională. »
i  FECIOARA l
J Veţi reflecta asupra muncii şi sănătăţii dv,; trîş- J 
ţ te cugetări de natură financiară. Curajul de a vă \ 
1 permite un risc financiar poate crea o situaţie com- f 
. plicată. Duminică — o zi bună. în următoarele, e bl- 7 

ne să vă feriţi de judecăţi pripite, de gesturi vio- 
lente şi riscante. W ţ

BALANŢA A  I
Sunteţi sensibil, dar şi hotărât să începeţi o 

chestiune care vă frământă de mult timp. Starea de 
emotivitate continuă putând deveni apoi o stare de 
nervi incendiară- JJiTţi călătoriţi duminică, evitaţi; con
flictele cu cei apropiaţi. S-ar putea Să mai aveţi pro
bleme de sănătate ori disensiuni cu' inferiorii. Marţi, 
puteţi începe ceea ce v-aţi propus.

SCORPION
Ocupaţi-vă cu discreţie de proiectele de viitor.

E posibil ca împreună cu partenerul de viaţă sâ fa -1 
ceţi un act de caritate. Sprijinul unui prieten devi
ne pregnant. Inamicii dv ascunşi vă pot crea pro
bleme, ca şi o boală cronică. Personalitatea dv s-ar 
putea afla în derivă. *

SĂGETĂTOR
Nu vă hazardaţi în operaţiuni economice, nu ris

caţi nimic In plan financiar, fiindcă nu aveţi bani. 
Vineri porniţi la un drum scurt; reuşită într-o ches
tiune: legată de examene, de Uri test. Vă veţi ocupa 
de casă şi de familie, vă veţi dedica unei activităţi 
de divertisment.

CAPRICORN
Relaţiile cu şefii, cu concubinul merg bine; vâ 

veţi bucura de pe urrriâ copiilor. Veţi da atenţiŞ as- ş 
pectultiî dv exterior. In casa dv se sclţjmbâ ceva ; 
poate treceţi printr-0 ‘nouă criză. Afacerile băneşti, 
aria ori sportul vă pot interesa.

, VĂRSĂTOR
îndoieli cu privire la 6 hotărâre luată in dome

niul financiar. Atenţie u  concurenţii care nu proce. 
dează întotdeauna cinstit. Tendinţe de armonizare a 
relaţiilor cu ori din jur. Llmitaţi-vă cheltuielile, «-

statute, contracte, reprezen
tare la notariat, depunere ' 
acte lâ iriSanl^, publicare 
ia Monitorul Oficial şi-ob
ţinerea cerepi Şi certifica- • 
tultfi de îndu^riouiare. ■ - 

Acordăm consultaţii fie 
în cadrul relaţiilor cu pu
blicul, fie prin revista ca
merei, ca şi prin alte mij
loace. Trebuie să precizez 
că serviciile asigurate de 
Cameră sunt de bună ca
litate şi o spun din ceea ce 
am observat în practică.
Astfel, ne vin la avizare 
încă multe dosare întoc
mite personal de asociaţi 
sa'u de ̂ delegaţii lor, dar 
incompletei fapt ce presu
pune cheltuieli în pluş, 
timp pierdut şi inoperatiri- 
tate în constituirea socie- 
tăţilor. De aceea am consi
derat că este necesar a a- . _ _
sigura agenţilor economici  ̂ehitâţi-vă restanţele, spre a nu âvea necazuri.
asemenea servicii pe care» 
am continuat a le perfec
ţiona.

CORNEL POENAR

f PEŞTI
Ţ Probleme in casă ori cu părintele de acelaşi sex. 
\ Nu ignoraţi sfaturile unei persoane avizate în mate. 
I rie de finanţe. Veţj călători, vâ veţi întâlni cu fraţii, 
J cri rudenii. Vă va preocupa familia, un teren, o clă-
I dire. . _ , -

.fiin d  o necesitate strin- 
*entă şi în lipsa altor re»

■ giementâri legate, Guvernul 
României a emis Ordonan

ţa  nr. 65 din august 1994, 
privind organizarea activi, 
toţii de expertiză contabi
lă  şi a contabililor autori- 

1 «Sţi. în baza acestei ordo
nanţe, sunt definite : ca- 

: Ktatea de expert contabil 
şi contabil autorizat; e- 
Kerriiarea acestor profesii ; 
plodul de organizare şi- 
funcţionare a Corpului ex.

: * perţilor contabili şi conta
bililor autorizaţi. Potrivit 

prevederilor ordonanţei res. 
pective, profesia de expert 

..ppntabil şi de contabil au
torizat se exercită de că
tre persoanele care au a- 
ceastă calitate, dobândită 
în com.) Ubie stabilite de 
ordonanţă.

activităţii de expertiză  contabilă 
şi a contabililor autorizaţi

în context, se arată că 
experţii contabili (persoane 
cu studii superioare în spe
cialitatea contabilitate-fi- 
nanţe cu diplomă recunos-' 
cută de Ministerul învă
ţământului şi practică în 
specialitate de cel puţin 3 
ani, reuşiţi la examenul de 
expert contabil) pot exe
cuta pentru persoane fizi
ce şi juridice o serie de 
lucrări cum sunt: ţinerea 
sau supravegherea conta
bilităţii şi întocmirea sau 
verificarea şi certificarea 
bilanţului contabil ; acor
darea de asistenţă privind 
organizarea şi ţinerea con

tabilităţii, efectuarea de a- 
nalize economico-financia. 
re ; audit finaneiar-conta- 
bil-şi evaluări patrimonia
le ; efectuarea de experti
ze contabile şi a altor lu
crări cu caracter firlanciar- 
contabil, fiscal, de organi
zare administrativă şi in
formatică ; îndeplinirea în 
conformitate cu dispoziţiile 
legale a atribuţiilor prevă- ' 
zute în mandatul de cen
zor la societăţile comercia
le. Experţii; îşi pot desfă
şura activitatea individual 
sau constituindu-se în so
cietăţi comerciale, potrivit 
legii. " - ‘ - --------—

Contabilul autorizat (per
soane care au studii; eco
nomice superioare şi prac
tică In specialitatea conta
bilitate de cel puţin 2 ani, 
sau studii economice medii 
şi practică în specialitate 
de minimum 4 ani) poşte 
executa pentru persoanele 
fizice şi juridice următoa
rele lucrări : ţinerea con
tabilităţii operaţiunilor e- 
conomieo-finaneiare prevă
zute în contract; întocmi
rea bilanţului contabil;
contabilul autorizat eu stu
dii superioare poate sâ ve
rifice şi să certifice bilan
ţul contabil şi să îndepli

nească şi atribuţii de cen
zor numit în societăţile co
merciale.

Important de subliniat 
este faptul că experţii şi 
contabilii autorizaţi nu pot 
să. efectueze lucrări pen
tru agenţii economici sau 

pentru instituţiile unde sunt 
salariaţi şi nici "pentru cei. 
cu Care acestea sunt în re
laţii, contractuale sau se a - . 
flă în concurenţă. De ase
menea, se prevede că re
laţiile experţilor contabili, _ 
contabililor autorizaţi şi 
societăţilor comerciale de 
profil cu clienţii se stabi- 
lese prin contract scris de

prestări servicii semnat de 
ambele părţi. în exercitarea 
profesiei, experţii contabili 
şi contabilii autorizaţi răs
pund disciplinar, adminis
trativ, civil şi penă), după 
caz, potrivit legii. Prin re
gulamentul de ordine in
terioară, se stabilesc aba
terile In funcţie, precum şi 
sancţiunile ce se aplică.

In capitelul III al ordo
nanţei amintite sunt pre
văzute normele de organi
zare şl funcţionare a Cor
pului experţilor contabili 
şi contabililor autorizaţi, 
iar in capitolele f  şi 3 se 
stabilesc îndatoririle repre
zentanţilor Ministerulrii Fi
nanţelor şi, respectiv, sunt 
cuprinse dispoziţiile tranzi
torii şi finale,

* ÎNICOLAE TlRCOB
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<— Domnule comişar şef* 
ce a însemnat anul 1994 
pentru Garda Financiară 7 

fin an desttol de greu ca 
şi pentru multe alte instituţii 
sau pentru alţi mulţi oa- 

j meni. Un an mai bun de- 
câi precedenţii, dar în pri_ 
mul rând un an in care 
s.a înregistrat un salt ca- 
litatţv In activitatea Găr
zii Financiare. Experienţa 
acumulată în munca de 
control, conturarea unei 
legislaţii economico.finan- 
ciare şi, bineînţeles, do. 
rinţa de mai bine în tpţ 
ceea ce fac a celor ce 
muncesc în această insti
tuţie sunt principalele ca
uze ale saltului calitativ, 
ce se regăseşte în acţiunile 
de control, in numărul de 
contestaţii, mai ales al ce. 
lor respinse şi gţ rezulta, 
telor financiare.

în esenţă, un ap din 
viaţa noastră, oglindit pro
fesional în rezultate finaiW 
clare şi acţiuni de control 
superioare celor din anii 
precedenţi.

** Care au fost prind, 
palele infracţiuni identifi
cate de comisarii Gărzii 
Financiare ?

— In acţiunile de con
trol, natura faptelor consta
tate deseori are caracter 
contravenţional. Nu lipsesc 
însă cazurile în care fap
tele constatate au caracter 
infracţional şi ca atare sunt 
sesizate organelor compe
tente. Fără a face o enu
merare a genului de in
fracţiuni constatate şi cu 
precizarea că infracţiunile 
pe care le pot cons-am 
comisarii Gărzii Financiare 
au un caracter 'specific şi 
limitat, menţionez că prin_

cipalele infracţiuni iden. 
tifieate sunt prevăzute in 
Legea 12/’90 — depăşirea 
adaosului comercial, Le
gea 82/’91 — omisiunea cu 
ştiinţă a Inr^iştrării în 
contabilitate, având drept 
consecinţă denaturarea ve
niturilor.

— După opinia dvs. care 
ar fi cauzele «tare deter-

apoi nq. trebuie uitat că 
legi interne duc omenirea 
la aceeaşi finalitate. Unii 
ajung mai devreme şi alţii 
mai târziu.

— Ce consideraţi că tre
buie să facă legiuitorul 
pentru diminuarea. aspec
telor ilegale ? . /

— Chiar dacă orice cu
noaştere a noastră începe

In anul 1994

Discuţie cu dl. OVIDIU BĂLUCONI, 
comisar şef al Gărzii Financiare a Judeţului 

. Hunedoara — Deva

mină principalele abateri 
de ia legalitate?

— Mai în glumă, mai în 
serios, aş spune că sunt 
firme, care şi atunci când 
se scufundă nava,. ar da 
la pasageri supliment pen
tru cursă submarină.

In alţă ordine de idei nu 
trebuie omis faptul că o- 
rice afacere se întemeiază 
pe două elemente, riscul 
şi profitul, cele două fi
ind în corelaţie directă. Şi

cu experienţa, nu înseam
nă că cei care le aplică 
ştiu mai bine ee ar trebui 
si se.facă. De fapt se spune 
că punctele noastre de ve
dere sunt identice. Depinde 
numai care pe care îl a. 
coperă. Dar dacă nu omi
tem caracterul politic al 
legii şi faptul că politica 
este artă soluţionării con
tradicţiilor, deseori, şi nu 
arta de a atinge anumite 
ţeluri, sâ lăsăm legiuitorul

să facă ceea ce consideră 
necesar. , .

— Personal sunteţi mul
ţumit de Ce s-a făcut In 
anul 1994 de Garda Finan
ciară ?

— Noi spunem că anul
1094 a reprezentat un an 
bun ce a marcat un salt 
calitativ in activitatea Găr
zii Financiare. Ca atare 
există a mulţumire interi
oară, o mulţumire deplină, 
e greu de spus, dacă avem 
in vedere că şi mulţumi
rea e o stare de moment. 
Aşa că... .v/V;

— Cu ce gânduri înce
peţi noul an şi ce doriţi 
să transmiteţi agenţilor e- 
conomici ?

— Cu gândul ca in anul 
acesta să se realizeze o 
aşezare a activităţii agen
ţilor economici pe princ.. 
piile economiei de piaţă, 
care să determine o respec
tare mai bună a regle
mentărilor financiare în vi
goare, doriridu-lc tuturor 
no| împliniri şi succese, 
precum şi multe bucurii şi 
sănătate.

înainte de final, ca o 
sinteză a activităţii noas
tre pe anul 1994, n-ar fi 
lipsit de interes să infor
măm opinia publică hune. 
doreană că în această pe
rioadă $-au efectuat 2526 
de controale, constatându. 
se 153? de abateri, care 
s-au soldat cti 679 milioane 
de lei virate lâ bugetul 
statului, 480 milioane de 
lei confiscări şi amenzi în 
valoare de 80 milioane de 
lei, deci în total „bilan
ţul" se ridică la 1,236 mi
liarde de lei.

CORNEL POENAR

F R E S C 0

La sfârşitul săptămânii 
trecute, timp de trei zile, 
la Sala sporturilor din De
va s-a desfăşurat turneul 
etapei interjudeţene de 

*1 băieţi ~  juniori 
III —, la care au pârtiei, 
pat echipele C.S.Ş. Sebeş, 
G.S.Ş. Poli. Timişoara, 
GjSjŞ. Reşiţa,. CJS.Ş. Liceul 
Banyai Gdafhei, C.S.Ş. Tr; 
(Sfyerin şl L.E.F.S. Bana
tul Timişoara. După des
făşurarea partidelor .pro
gramate, pe primele trei 
locuri s-au clasat, in or
dine, echipele : L.E.F.S. Ba.

h an d b a l
natul Timişoara, C.S.Ş. Re
şiţa şi CJS.Ş. Poli. Timi. 
şoara.

în cadrul turneului ce a 
avut loc de curând, la Za
lău, echipa de handbal 
juniori II a CJS.Ş. Hune
doara (antrenor Kemus Ba. 
lint) a  (Ouşit să obţină un 
binemeritat Ide III, în se
ria H a Diviziei şcolare, 
câştigând 4 din cele 6 me
ciuri jucâte. jSste ;ttn ră- 
zultat notabil, care ne 
îndreptăţeşte să credem că 
handbalul din municipiul 
Hunedoara are o frumoa- 
să perspectivă* (N. T.).

|
| prin reprezentanţa Hunedoara

|  •  dozatoare «acari (saperconcentrate)

j •  maşini îngheţată î vitrine frigorifice •

J ® refrigeratoare bere

f  I  maşini paste făinoase .

J . •  ciocolatiere . .

I Hunedoara, irtr. N. Bălcescu, or. 1 Poli- 
j clinica ca plată. e t  3. te i  054/712832.

ASOCIAŢIA SALARIAŢILOR ŞI 
MEMBRILOR CONDUCERII „MARMOSIM"

MIERCURI, 1. 02. 1995

9,Oh Teletext. (Anunţuri, 
mica publicitate); 10,00 Ob- 
servator — Antena 1; 11,06 
Film artistic. Chemarea 
străbunilor; 15,00 Teletext. 
(Preţurile la Bursa de 

' Mărfuri Timişoara. Anun
ţuri, mica publicitate) r 
17,00 Observator — Ante. 
na 1; 18,00 Focus — ştiri 
din actualitatea locală; 
18,15 Studio deschis: UDMR- 

! —- clarificări necesare;
| 19,15 Fitm. Comandant 
f în iad; 20,45 World- 
I net — pădurile americane.

MIERCURI, 1 FEBRUARIE

9,00 Desene animate (r);
9.30 F.B.I. — ep. 8 ţr):
10,20 CHIPŞ — ep. 5 <r); 
11JO Fite» artistic; Pat şl 
Mike (r); 12,45 Clip viva; 
13,00 Video text; 18,00 De
sene animate: Capiii fami
liei Flintstone; 18,30 Gu.
yernarea pe înţelesul tu
turor — documentar; 19,00 
Raff Show; 20,00 Film 
serial : Trăieşte ţi visul —- 
eP. 8; 20,50 Civica; 21,00 
Telejurnal (emisiunea de 
ştiri a televiziunii Tele 7 
abc din 31 ianuarie); 21,30 
Film serial: Vecinii —- ep. 
8; 22,30 Chestiunea zilei;
23.30 Cartea de citire... în 
lectura actorului Ion Lu
cian; 23,35 Cutia muzicală; 
0,05 Videotext.

! Cu sediul în Simeria, str. Cuza Vodă, nr. 24, jud. 
I Hunedoara, tei.: 660851.
'•  Asociaţie înfiinţată pentru dobândirea de acţiuni 
| ale Societăţii comerciale „MÂRMOSrM" S.A. din Si-
• meria, care se privatizează în condiţiile legii nr. 77/ 
1 1994, în temeiul art. 8,', alin. final din Legea nr. 77/
• 1994.
i Face cunoscut persoanelor interesate că pot face 
« parte din asociaţie:
{ a) Salariaţii societăţii comerciale cu contract de 

'  J muncă încheiat pe durată nedeterminată, cu program 
|  de lucru normal sau cu cel puţin o jumătate de nor.

' s •.

I
b) Membrii conducerii societăţii comerciale în 

componenţa definitivă de art. 76 din Legea nr. 58/ 
1991, sau managera! societăţii comerciale definit la 

I art. 3,-Ut. b din Legea nr. 66/1993, privind contractul 
I de management:
! c) Foştii salariaţi ai societăţii comerciale;

d) Pensionarii care au avut ultimul loc de muncă 
J la societatea comercială.

Persoanele prevăzute la Ut. a); b); c) şi d) pot face 
parte dintr-o singură asociaţie. Nu beneficiază de 

! prevederile de la lit. a foştii salariaţi care NI) au 
|  lucrat minimum un an în cadrul societăţii comerciale 
»- şi cei cărora li s-a desfăcut contractul de muncă din 
|  motive imputabile lor. (30)

*

S.C. QUASAR ELECTRO S.R.L.
B-DUL DECEBAL BL.R PARTER DEVA 

TEL/FAX 611261 614983

VA OFERĂ CU PLATA IN R A T E
* Televizoare color M egavision  

Goldstar, Samsung
* Maşini de spalat automate
* Frigidere si congelatoare ARGTIG
* Toata gama de produse clectrocasnice

ROWENTA,PHILIPS
* Casete audio si video RACK’S

/V  : S.C. SAPRUC Ş.A. DEVA 
Ca sediul în Deva, Aleea Atelierelor, or. 

1, organizează concurs în baza Legii nr. 66/ 
1993, pentru postul de

•  MANAGER AL SOCIETĂŢII.
'Condiţiile de participare şi criteriile de 

selecţie sunt cele prevăzute în Legea nr. 66/ 
1993, şi în Normele Metodologice ale Fondului 
Proprietăţii de Stat, publicate în Monitorul O- 
ficial nr, 54/2. III. 1994.

Ofertele candidaţilor pot fi depuse la se
cretariatul societăţii, în termen de 30 zile de 
la data publicării ultimului anunţ.

Informaţii suplimentari: la sediul societăţii 
său la telefon nrl 614591.

S.C. „SIDERMET“ S.A. CALAN / 
Scoate Ia concurs următoarele posturi :
#  2 economişti
•  2 jurişti.
Concursul va avea loc în data de 20. 02. 

1995, la sediul S.C. „Sidermct* S.A. Călan. Re» 
laţii suplimentare la Serv. Personal tpvăţ. Sa
larizare, tel. 730560, int. 525/518. <31/

S.C. „SCORPION COMPANV" 
HUNEDOARA

I-* ■
I
A ■
I*
1•b '
I i

x Vă oferă : .
•  Rom 0.5 1 — 870 leţ
•  Vodcă 0.5 1 — 850 .ie i
•  Făină import bl 55 — 880 Idi
•  Ulei import 1 1 — 2 700 lei
•  Citrice
•  Banane
Preţurile Includ T.V.A.
GARANTAT CELE MAI MICI PREŢURI!
Informaţii: Hunedoara, str. C. Bursan,, n». 

1. (Centrul vechi), tel. 054/717439.

ASOCIAŢIA „FARES“ 
O R Ă Ş T I E  

str. Plantelor, nr. 50 
Tel. 641940, 647570 ■ ■■

Face cunoscut salariaţilor, foştilor să- 
lariaţi şi pensionarilor care au avut. ulti
mul loc de muncă la societate, cc a înce
put acţiunea de privatizare a societăţii 
prin metoda MEBO, conform Lega nr, 
7711994.

Pentru precizări vă rugăm a vă adre
sa la sediul Asociaţiei. .

I X

! !

I \

SOCIETATEA COMERCIALA 
„BLASIUS“ BLAJ S.A.

Cu sediul iii loc. Blaj, str. Simion 
Bărnuţiu, nr. 73 — jud. Alba.

Vinde din stoc
•  SORG PENTRU CONFECŢIONAT

MĂTURI. ..■/■ x:V
Relaţii suplimentare la telefon 0581 

711258; fax 058, 7V2752. (IS)
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VANZARI- 

CUMP ARĂRI
•  Vând urgent casă, preţ 

j convenabil. Informaţii O-
răştie, str. Vânătorilor, nr. 

1 6, tel. 647113. (5849)
i •  Vând apartament două
■ camere, mobilat, etaj I, 
i boxă. Deva; str. Liliacu- 
: lui. Relaţii 624512, după

ora 18. ' (5C?4)
•  Vând urgent garso

nieră jumătate preţ, ne-
; gociabil, maşină bolţari, 
' cărămidă, borduri, jumătate 

preţ, tel. 618231. /605907)
•  Vând apartament două 

camere,, decomandate, două
' balcoane, etaj IV, acope

riş ţiglă, zona Dorobanţi, 
l|. 000 000 negociabil; cum.

: păr garsonieră, tel. 612184. 
’ (5908)

.# Vând televizor color, 
aîb-negru, instalaţie sate- 

I lit, preţuri avantajoase ; 
vând Ford Fiesta sau cum
păr talon. Tel. 721925.

\  : (5909)
7* *, Vând casă la şosea, 

70 ari grădină, sat Got- 
halea. Informaţii, Ilia, tel. 
267, posibilităţi spaţiu co
mercial, (5911)

ţ» Vând mobilă 'dormitor 
şi chiuvetă inox două cu_ 
ve tel. 629968. (605905)

;# Vând vitrină frigori
fică trifazic, caut spaţiu

• ide închiriat pentru atelier
reparaţii TV, tel. ' 619526 
său 629968. (5906)

Vând casă în construc
ţie cu etaj, curte, grădină, 
Deva, Dumbrăviţei, nr. 2, 
tel. 619158. (5846)

■•* Vând Lada 1500, în
matriculată şi ^remorcă.

* Sarmizegetusa, nr. 71/a.
tel. 762276. . (5847)

•  Vâbd Audi 100 şi spa
ţiu comercial, Geoagiu,

,.tei. 16,1. (5848)
!*  Vând cavou dublu. 

Bejan tel. 625295. (5834)
!'• Vând Dacia 1300 pen_ 

tru piese schimb, Igreţ — 
Şoinuts, nr. 107. - (5835)
l •  Vând vitrină comer

cială :deo.şebită, modul se- 
micristal, preţ convenabil,

■ tel. 615266. (5836)
•  Vând motor Toyota

1600. Relaţii Service Ilia, 
te l 255, (5837)

i# Vând apartament 4 
camere, zona pieţei din 

ilSfeva. Informaţii, tel. 
611903. • (5840)

•  Vâhd in Geoagiu-Băi 
.724 mp teren sintrai 17 
m, destmidere, condiţii ra
cordare uşoară: gaz. apă, 
cana', curent, telefon. In-

■■ forma i ii Deva, 622443.
■ (5688)
•  Vând Dacia 1310 Un

garia,: an fabricaţie 1987 
| ş i  mfişirtă îngheţată 220
V, Deva; str. Horea, nr. 
93 (5841)

•• Vând.apartament două 
camere (cumpăr altul), ul
tracentral deconta,id'-t cu 
îmbunătăţiri, etaj 4. Deva 
ţel, 612798. (532.)

•  Vând Mercedes «sau
schimb cu microbuz Die
sel, tel. 628601. (5825)
. o Vând: casă Simeria, 
Mdtiti Viteazul, nr. 1

(5828)
, •  Vând convenabil corp 
bibliotecă, canapea, masă. 

.gPatrii scaune lemn masiv. 
Tel 622316. (5827)

•  Vând motor AHO Bra
şov, informaţii tei. 635466

;şfL9)
•  Vând aparţin a c : •*

camere, decomandate, 20 
jrnihoa’ne, negociabil tel 
:6£2!î.-<, orele 18 -90.

% - (âfî'iO)
•  Cumpăr garsonieră sau

•  Cu adâncă durere în suflete Florin, Diana şi Vasile anunţă 
trecerea în nefiinţa a celei care a fo£t

ROZALIA POPA 
(56 ani — Brad)

o bună mamă, soţie şi soacră. Cu inimile îndurerate îţi promitem că 
nu te vom uita niciodată. înmormântarea va avea loc miercuri, 1 
februarie 1995, ora 12, în Cimitirul din Brad. Bunul Dumnezeu să-i 
dea odihna veşnică. - (5962)

apartament în Orăştie, con
venabil, urgent, tel. 641133.

r: . (5831)
•  Vând rulotă Felicia, 

stare excelentă, preţ bun, 
tel 641268, după ora 18,

(5852)
•  Vând casă Şoimuş, nr. 

217; vând sau schimb a- 
partament trei camere, cen
tral, cu două. Tel. 621553.

(§833)
•  Cumpăr apartament

două G am ere, preţ rezo
nabil. Informaţii tel. 
614069. (5823)

•  Vând tejghele, raf
turi, stendere, umeraşe 
pentru magazin, canapea, 
fotolii, măsuţă, şase mese,

• 24 scăunele pentru cofetă
rie, tel, 625422.' (5820)

•  Societatea Garant 
Consulting, te l 616449, 
facilitează .vânzarea- 
cumpărarea aparta
mentelor, caselor, te
renurilor. Cumpărăto
rii sunt serviţi gratuit.

—  —« _ f 885)
•  Vând casă Şoimuş, 

nr. 1Ş0 (spre Boholt).
•  Vând talon Skoda S

100, tel. 650097. (5912)
•  Societatea comercială

„Devii" S.A. Deva . •orga
nizează licitaţie pentru 
vânzare^ de utilaje şi mij
loace de ţransport. Li
citaţia va avea loc In fie
care zi de marţi, ora 10, 
la sediul societăţii din De
va, str. Dorobanţilor, nr. . 
32/A. Lista cu mijloace 
fixe scoase la licitaţie se ■.’ 
află afişată la sediul so
cietăţii. Pentru relaţii su- ’ 
plimentare apelaţi la tei. 
620309, Deva. (5931) ‘

•  Vând urgent 100 oi. ‘
ţurcane, gestante. Orăştie, ■ 
familia Toma, Avram Ian- /. 
eu, bloc 9/28. (5419) ’

•  Vând apartament treri 
camere, garaj,* preţ conve-.# 
nabil. Telefon 716738.
■■ V • ■ : 45356) ;

•  Vând talOit—s j p i  -se
Skoda S 100, mânzâ- 2 ani} 
şi 7 luni, sat Âlmâşu.Mţc,J 
nr. 8. ' ,  11 (5345) ,

•  Vând măcelărie, cu
dotările necesare. Hune.- 
doara, telefon 715575, după? 
ora 20. (5343)

•  Vând schelă metalică,'; 
3.2. cai, 15 haş-ilri. 15 pa
nouri. Relaţii tel. 712165.

(5337)

•  S.C. Maurice Prod ;
Cum Deva oferă hai
ne: sortate (seeond
hand) import Olanda, 
en gros şi cu 'amă
nuntul. Deva, str. A. 
VlaicU, nr. 56, între 
orele 10—18.

(5 9 1 6 )

•  Firma S.C. Anv
f.econf SRL, cu sediul 
in Simeria, vinde en 
gros pantaloni din ca
tifea raiată, mărimile 
32—42, diverse cu
lori. Simeria, str. I. 
Creangă, nr. 43, tel. 
(560008. . (5917)

•  Vând spaţiu comer
cial şi apartament ca
mere' în "două rate.-'Tel. 
711905, 718182, (5342)

•  Vând casă, gaze, ga
raj, anexe, grădină. Carol 
Davilla, 34. Tel. 711334.

■ - (5344) -
•  Vând maşină sifon 

(nouă), fabricată de Pre
cizia Buciiieşti, capacita
te bazin 50 litri, cu 4 
tuburi bioxid, tel. 618720.

(5914)
•  Vând motor D 127 

(ARO Braşov), tel. 626205.
(5913)

•  Vând televiza Si
rius, aragaz, butelie, fri
gider Zii, jsătuţ, piese 
Trabant şi Dacia, fococ<«- 
piator Canon. JTel. 611247.

(5359), *
•  Vând Renault Trafic 

Diesel autofurgonetă, şi 
motor Opel Cadet/Diesel 
1600 cmc, telefon 624204.

: . (5922/23)
•  S.C. Viva vinde insta

laţii satelit complete cu 
antene din aluminiu, la 
preţul de 490 OQi) lei. De
va, tel. 626265, 611764.

, (5933)
•  Vând apartamenţ , 4, 

camere, zona Dorobanţi, 
Deva. Telefon 617571;

(5954) •
•  yând en gros haine 

import, 2714 lei/kg. Deva, 
tel. 627929, 616363:

(5844)
•  Vând urgent aparta

ment 3 camere, Hunedoa. 
ra, 7,2 milioane, negocia
bil. Tel. 712881, 724508.

(5944)

ÎNCHIRIERI
•  Ofer de închiriat spa

ţiu comercial fn Brad, iri_f 
clusiv şi mobilierul. Tel. 
612798. . (5824) —

•  Ofer de închiriat . â- 
Iţarţament două camere, 
mobilat (Dacia), tel. 624767..

« i  (5763)' ‘

OFERTE ,
DE SERVICII

• « Farmacia „Cornelia' 
farm“ din Brad angajea_ 
ză farmacist sau asistent: 
Informaţii firmă. telefon 
651422, seara. " 1 : i

(92292)
Grupul Şcolar Agri

col ‘Geoagiu ’ organizează 
concurs pentru ocuparea 
postului de paznic, la se« 
ditil unităţjj, în data dp 1 
martie 1905, ora 9. Re
laţii privind înscrierea şl 
condiţiile de participare Ia 
secretariatul. scolii,- .^tele- 
fon 118. " (D.P.j '

comerţ bărbaţi cu stagiul 
militar satisfăcut, în 
vârstă până la 25 ani. Tel. 
616614. (5839)

•  Caut fameie pentru
îngrijire copil. Deva, bdul 
Decebal, bL 34, se. D, etaj 
4, ap. 51. (5842)

DIVERSE
•  S.C. FDF Mecano- 

prod SRL Deva anunţă 
intenţia de majorare a 
preţurilor, începând cu 1 
martie 1995.-

(5902)
•  S.G. Nicu Comalim

SRL Călan îşi informează 
clienţii că, începând eu 3 
martie 1995, majorează co
ta adaosului comercial eu 
100 la sută. (5845)

•  S.G. Quasar S.A. De
va anunţă intenţia de ma
jorare a preţurilor, înce
pând cu 1 martie.
-7 ■ : r : : ':: ■ / ' / / ■  (5311)

•  S.C. BFB Stampruil
SRL Deva £ anunţă inten
ţia de majorare a prez 
ţ urilor începând cu 1 
marţii?; (5993)
X» S.C. Carnexcom SRL 

Vâlea Dâljii iîşi anunţă în . 
tenţia de majorare a a- 
daosului comercial, înce
pând cu data de 1 martfe 
1995. ■■ (5910)'

•  S.C. Maurice Prod Corn 
Deva anunţă intenţia de 
majorare a adaosului co
mercial ia 200 la sută,

' (5926)

COMEMORĂRI
, Un, moment de adu
cere aminte la împlinirea 
a şapte ani de când a ple
cat de lângă noi *

GHKORGIIE IIAICU 
lăsând în urmă pe cei pe 
care i-a iubit. Nu te vom 

, uita. Familia.
(5922)

!,« Soţia, copiii Ngluţu şi 
Sava, Beni, Lelica şi Ro- 
mică rili'ţe vor uita nici
odată, dragă

VICTOR LUPULESCU, 
la, împlinirea, celor 1* ani 
de lâ despărţirea veşnică.' 

(5733)

D E C E S E

•  Societatea comer
cială „Multiprima" 
S.'R.L. Deva,, str. An
drei Mureşanu, nr. 2, 
judeţul Hunedoara, 
caută tineri şi tinere 
între 19—35 ani. pen
tru pregătire şi an
gajare pe posturi • de 
redactori şi reporteri 
pentru / subredacţiile 
din Petroşani, Hune
doara, Orăştie, Călan, 
Haţeg, Brad şl Sime
ria. Pentru informa
ţii se noate suna la 
telefon 619430,

. ■ (5934)

•  Mtşu J.uppâ'? aîîunţâ
transport persoane, 4 fe
bruarie; Turc;a 12 febru
arie, Slovacia. Tel. 612166, 
71:1352. \ (5952)

•  Firmă privată anga
jează pentru activitatea de

- •  Cu inimile îndu
rerate, soţia, fiul, fii
cele,/împreună cu fa-

i rhiliile, anunţă trece
rea în nefiinţă a celui 
care a fost 
• DÂRÂDICS 

IOSIF,
de 79 ani, v 

un minuat soţ, tată, 
socru, bunic şi stră
bunic. înmormântarea
— m|ine, 2 februa.
•rie, ora 15, de la ca
pela din cimitirul ca
tolic, str. , Eminescu. 
Te vom păstra me
reu viu în sufletele 
noastre. (60.5478)

•  Familia îndoliată 
- mulţumeşte rudelor, 
prietenilor şi colegilor 
de serviciu care ne.au 
fost alături şi au con
dus pe ultimul drum 
pe cea care a fost 
preoteasa

• VICTORIA '•

, Nu o vom uita nici
odată. (3929)

S.C. BENO — OIL S.R.L,
Deva, str. Mărăşti, nr. 4/80.
Telefon (fax) 625608.
•  Distribuie prin stadia de benzină de la 

Ilia (DN 7):
— Benzină premium la preţul de 449 Iei /  

litrul.
— Benzină fără plumb Ia preţul de 549 

Iei/Iitrul.
— Motorină la preţul de 345 lci/Btrul.

. i—'Uleiuri din import şi din producţia in
ternă la cele mai avantajoase preţuri.

Pentru persoanele juridice preţurile pot fi 
negociate. ■p.vVp-v',,: p>7- v.‘v,77:; / 's:7 ':y'v-p
, _ f  BARUL din incinta unităţii, prin gama 
de produse şi servicii, poate satisface cele mai 
rafinate gusturi. i

•  ANGAJĂM
—«vânzătoare pentru staţia de benzină.
Condiţii; femei în vârstă de până la 25 

ani, aspect fizic plăcut, să cunoască cel puţin 
o limbă străină.

— ospătari, barmani şi bucătari.
' Condiţii: bărbaţi în vârstă de până la 25 

ani, să cunoască cel puţin o limbă străină.
CU DEOSEBITA PLĂCERE VĂ AŞTEP

TĂM In  p r o g r a m  n o n  s t o p . 5̂959)

FONDUL MUTUAL AL OAMENILOR 
DE AFACERI

Rentabilitate maximă 
Risc minim 

Investiţie optimă în :
F M O A !

' •  certificat de investitor SAFI
•  pensie privată ŞAFI 

Informaţii la tel./fax 611564
Adresa : str. M. Eminescu, nr. I. 

D E V A

(

S.C. „TERMOREF* S.A. HUNEDOARA 
Cu sediul in Hunedoara, str. Ştefan cel 

Mare, nr. 1, tel. 654/714061, fax 054/712338.
Organizează licitaţie pentru contractarea 

serviciilor de evaluare a societăţii comerciale, 
în vederea privatizării la data de 9, 03. 1995, 
ora l l ,  Ia sediul societăţii. ‘

Condiţii de participare: garanţie de par
ticipare 1 060 000 lei; taxa de participare 
300 000 lei, depunerea ofertei până la 7. 03,-: 
1995.
f- ; Documentele licitaţiei şi informaţii supli
mentare se pot obţine de la contabilul şef, Ia 
sediul societăţii.

Costul documentaţiei 50 000, lei. î 
Deschiderea ofertelor se face la sediul so

cietăţii In data de 9. 03. 1995, ora ÎL (605957)

SC. „UNYSYS — IMPEX S.R.L. DEVA 
(Complex M. Kogălniceartu, 10)

Vă oferă la preţuri avantajoase:
•  vodcă 0,5 1 — 852 lei
•  rom 0,5 1 — 864 lei

• •  lichior 0,5 1 — 966 lei.
Băuturile sunt fabricate cu alcool import 

Italia. *•
Societatea mai vinde pe bază de comandă 

jocuri mecanice ; Pocker, Jolly-Card, noi şi pu
ţin uzate, precum şi accesorii (plăci, butoane, 
yale). • 7"'v77-7:777

Ohrformaţii Deva, tel. 629123, 614150. (5955)

PATRONATUL NAŢIONAL ROMAN ! 
U.R.I.P.

FILIALA JUD. HUNEDOARA — DEVA 
Organizează, începând cu 11 februarie, în 

i municipiile Deva, Hunedoara, Orăştie, cursuri 
i de iniţiere în :
î CONTABILITATE MARKETING Eco

nomic.
Sc pot înscrie orice persoane care doresc 

să se iniţieze şi să desfăşoare activităţi în a- 
cestc domenii.

Informaţii: HUNEDOARA, tel. 712823, O- 
RAŞTIE, 641389 —- lic. chimic (dna Filimon), 
DEVA, la sediul U.E.R.R.I.P., între orele 10— 
13, telefon 611339.


